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Tizenöt esztendeje, 1991. április 20-án a brassói
közgyûlésen negyvenhárom esztendôs Csipkerózsi-
ka-álmából tért magához az Erdélyi Magyar Közmû-
velôdési Egyesület, az EMKE, amelyet a kommunis-
ta önkényuralom 1948-ban sok más magyar (és nem
csak magyar) polgári intézménnyel véglegesen fel-
számolni vélt. Az EMKE újjászervezése része volt
annak a nagy-nagy lendületnek, amely a 89-es buk-
fenc, vagy kicsit elegánsabban: a rend/módszervál-
tás után megpróbáltuk újragombolni a romániai ma-
gyarság intézményrendszerének négy évtized huza-
vonáiban megtépázott, folt hátán folt, foghíjas, in-
kább csak emlékekben meglevô, hátul kissé széllel-
bélelt öltönyét. 

A hagyományos évi EMKE-közgyûlés 2005 no-
vemberében a 120 éves évforduló jegyében zajlott.
Külsôségeiben nem volt pompázatosabb, beszámo-
lók, hozzászólások, a hagyományos díjak kiosztása
és talán az ünnepélyesebb mûsor jelezte csupán,
hogy nem mindennapi az esemény. Elôzôleg a test-
vérvárosi kapcsolatok jegyében megszületett és a pél-
damutatóan tevékeny pécsi EMKE-testvérszervezet
meghívására busznyi erdélyi mûvelôdésszervezô si-
keres fôpróbát tartott a Mecsek alji városban.

De visszatérve és a saját portánkon körülnézve
nem kell túlságosan derûlátóknak lennünk ahhoz,
hogy megállapítsuk: van még bôven tennivalónk az
erdélyi magyar közmûvelôdési élet megszervezése
terén. Állam bácsi a korábbi monopol helyzetérôl le-
mondott ugyan, de az anyagi forrásokról egyáltalán
nem, vagy csak ímmel-ámmal gondoskodik, a ko-
rábbi közösségi tulajdonú ingatlanokat nagyon ne-
hezen adja vissza jogos tulajdonosainak, a jogi csû-
rés-csavarás minden eszközével igyekszik megaka-
dályozni az egyébként köztudott igények rendezé-
sét. Példáért sem kell messze mennünk: az Erdélyi
Múzeum Egyesület kolozsvári fôtéri székházának –
a hajdani Gyulai-palota, amit Wass Otília adomá-
nyozott az EMÉ-nek – vissza nem adása iskolapéldá-
ja a hivatal packázásának. Lassan tíz esztendeje an-
nak is, hogy elsô helyen szerepelt a visszaadandó
közösségi tulajdonoknak. Azóta fittyet hányva telek-
könyvnek, pereknek, a polgármesteri hivatal ingat-
lankezelôje nemcsak a benne lakó magánszemélyek-
nek, de jogi személyeknek is eladta rosszhiszemûen,
sôt példátlan módon, bírósági végzés nélkül megha-
misították a telekkönyvet (nem létezô új alszámokra
bejegyezve adtak ki illetéktelenül tulajdont igazoló
lapokat). Pedig idôközben kormány- és polgármes-
terváltás is volt, de a politikai akarat legfennebb arra
terjedt ki, hogy a volt városvezetô képviselôi mentel-
mi jogai mögé bújva kiböjtölje, amíg elévülnek gaz-
tettei.

Többek között a Mûvelôdés is kárvallottja ennek
a fura helyzetnek, lévén egyedüli, akinek érvényes
szerzôdése van a telekkönyvi tulajdonossal az egy-
kori istálló szénatartója helyén kialakított padlástér-
ben, de használati jogát is csak a terület negyedén ér-
vényesítheti, a többit az elmúlt rendszer egyik ke-
gyence bitorolja immár látszólagos tulajdonosként.

Az elmúlt tizenöt esztendô úgy látszik kevés ki-
igazítani negyvenhárom torzításait, de talán nem fog

kelleni még egy ennyi rendbe tenni közös dolgain-
kat. Politikai akarat is kellene hozzá, s úgy tûnik, az
Európai Unióba való bekerülésünknek sem feltétele
az ilyen és hasonló jogi visszásságok rendezése. Ettôl
még beleléphetünk esztendô ilyenkor. Talán majd ha
kihal a 89 elôtti korszak hatalmi struktúráiban szoci-
alizálódott és ma is a húsosfazék körül elhelyezkedô
nemzedék, a vezetô politikusok mentalitásában is
tetten érhetô lesz némi változás.

Addig marad a napi aprómunka, az erdélyi ma-
gyarság önösszeszedésének, egészséges életösztöné-
nek számtalan bizonyságát felmutató EMKE-tevé-
kenység, egyéni helytállás szórványban és a tömb-
ben, igazodva az igényekhez, a lehetôségekhez lega-
lább részben megfelelni az elvárásoknak. A kis- és
nagyközösségek építését is felvállaló közmûvelôdési
munka alkalmi színtereken, magyar házakban, temp-
lomokban Erdély-szerte. Ez legalább további száz-
húsz évre elegendô munkát jelent még akkor is, ha a
nap 24 órájának csak egyharmadát fordítjuk erre. És
hátha rendbejönnek a politikai határokon átívelô
kapcsolataink, kevésbé lesznek alárendelve a napi
politikának. Természetesek lesznek a december elejei
vidékbemutató adventjeink székesfôvárosunk szívé-
ben, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, amit négy
éve kezdtünk. Kalotaszeg, Szilágyság, Csík után  leg-
utóbb a széki minden korábbinál népszerûbb volt,
bár ebben lehetett némi szerepe nemcsak az elszár-
mazott székieknek, a a lelkes budapesti táncházas kö-
zösségnek is. A magyar tájegységek bemutatása is
közel százéves program lehet, marad tehát bôven
tennivaló az utánunk jövô nemzedékeknek is. A cen-
tenáriumi adventi mûsort is szeretnôk ha társszerve-
zôként szintén a Mûvelôdés kínálná a kedves olvasó-
nak-nézônek. Még akkor is, ha személy szerint nem
lehetünk jelen.

SZABÓ ZSOLT

Ünnepköszöntô

Wagner Péter: A széki advent plakátja–  2005. december 3.
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ANTAL ÁRPÁD. A Babeš–Bolyai Tudományegye-
tem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének nyu-
galmazott, konzultáns professzora nyolcvan évvel
ezelôtt, 1925. július 24-én a háromszéki Nyújtódon
született. Elemi iskoláit szülôfalujában végezte, majd
Kézdivásárhelyen a kantai római katolikus gimnázi-
umban érettségizett 1944-ben. Egyetemi tanulmá-
nyait a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen vé-
gezte 1948-ban, ahol kiváló professzorok, Gunda Bé-
la, László Gyula elôadásait hallgatta.

Diákkorában cselekvô tagja és egyik vezetôje volt
a Móricz Zsigmond Kollégiumiak, mely akkor nagy
szerepet játszott az erdélyi magyar közösség sorsa
iránt elkötelezett, mély hivatásérzettel rendelkezô új
értelmiségi nemzedék kinevelésében.

Már diákkorában bekapcsolódott abba a munka-
közösségbe, mely elôbb létrehozta a Magyar Népi
Szövetség moldvai tagszervezeteit, elôkészítette a
magyar nyelvû oktatás beindítását. 1946. augusztus
15–19. között Czikó Nándorral együtt bejárta a
moldvai csángó magyar falvakat, ahol gondosan elô-
készítették a magyar nyelvû oktatási intézményháló-
zat kiépítését. A Magyar Népi Szövetség vezetôinek
készített beszámolójukat a Kolozs megyei titkosren-
dôrség ôrizte meg az utókor számára.

1950–1987 között a magyar irodalmi tanszék ok-
tatója, tizenöt éven át pedig a hatalom által erôsza-
kosan összevont, elsorvasztásra ítélt magyar tanszék
vezetôje volt. Az 1989-es változások után doktorá-
tusvezetô, konzultáns professzor. Oktatóként jelen-
tôs szerepe játszott olyan magyar szakos tanárnemze-
dékek kinevelésében, akik alapvetô felelôsséget érez-
tek nemzeti közösségük iránt. A 20. század második
felén átívelô, méltósággal és mély humánummal vég-
zett tanári munkája során elsôsorban a 19. századi,
azon belül pedig a reformkori magyar irodalomtörté-
netet, az irodalmi népiesség kialakulását, szerepét ku-
tatta és oktatta. A Szentiváni Mihály munkásságáról
készített monográfiája (1958) elsôként értékelte és
helyezte el a költô életmûvét a magyar népiesség ke-
retében és történetében. Mivel Nagyszalontán a má-
sodik világháború idején jelentôs károk érték az
Arany János Emlékmúzeumot, cselekvô szerepet ját-
szott állagainak kibôvítésében, kiállításainak újra-
rendezésében, neki is köszönhetô, hogy 1957-ben, a
költô születésének 140. évfordulója alkalmával az in-
tézmény újra megnyithatta kapuit az érdeklôdô láto-
gatók elôtt.

Szakmai pályájának elsô felében jelentôs népköl-
tészeti kutatómunkát fejtett ki. Elsô tanulmánya (A
társadalmi szervezet befolyása egy székely falu bet-
lehemes játékára) még egyetemi hallgató korában,
1947-ben jelent meg a Miscellenae Ethnographica I.
kötetében. Szabó T. Attilával és Faragó Józseffel
együtt tanulmánykötetet szentelt Kriza Jánosnak
(1965, 1971), melyben pontos kor- és életrajzi össze-
foglalót, árnyalt pályaképet készített a Vadrózsák al-
kotójáról. A magyar folklórral kapcsolatos tanulmá-
nyai, dolgozatai, recenziói rangos periodikákban je-
lentek meg. Késôbb a NyIrK szerkesztôbizottsági
tagjaként rendszeres publikálási lehetôséget, fóru-
mot teremtett az erdélyi és a moldvai magyarság né-
pi kultúrájával, népköltészetével kapcsolatos kutatá-
si eredmények megjelentetésére.

Mivel a magyar néprajzos képzés a kolozsvári tu-
dományegyetemen 1947–1989 között szünetelt, An-
tal Árpád professzor szakszerû elôadásaival, szemi-
náriumaival, disszertációk irányításával cselekvô
részt vállalt egy új folklorista nemzedék kinevelésé-
ben. Önzetlen munkával irányította, gondozta szám-
talan fiatal egyetemista népköltészettel kapcsolatos
szakdolgozatának elkészítését, melyek késôbb nagy
sikert arató kötetek alakjában jelentek meg.

Antal Árpád egyetemi professzor a 20. század
második felének emberpróbáló évtizedeiben megha-
tározó szerepet játszott az erdélyi magyarság mûve-
lôdési, oktatási és tudományos életében. 1989 után
pedig cselekvô részt vállalt az Erdélyi Múzeum
Egyesület újraindításában, a bölcsészettudományi
szakosztály mûködésében és vezetésében.

Kiváló szakmai eredményeiért, emberséggel vég-
zett tanári munkájáért néprajzos tanítványai azt
ajánlották az EMKE választmányának, hogy 2005-
ben Antal Árpád professzornak ítéljék a Bányai Já-
nosról elnevezett díjat.

POZSONY FERENC
***

BALLA ZOLTÁN nem kis dologra vállalkozott. Sem
többre, sem kevesebbre, csak arra, hogy megrefor-
málja az embereket. Vagyis hogy megváltja maga
körül a világot. Azt is mondhatnánk, hogy a szellem,
az emberi gondolkodás megújhodását élete fô céljá-
nak és állandó programjának tekintette. S mivel is-
merte azt a régi jó bölcsességet, hogy ha megváltani
akarod a világot, akkor kezdd el önmagadon, Balla
Zoltán bô évtizednél is több, hogy testnevelô tanári
képesítése mellett újra belevágott a tanulásba. Mert
másfél évtizeddel ezelôtt a Közép-Kelet-Európába
beköszöntött demokráciában hamar kiderült, hogy a
régi ismereteink vajmi keveset érnek a hirtelen ránk
szakadt információs társadalomban. Új tudásra lesz
szükség, s a tanulás folyamatának hogyanját és mi-
kéntjét is át kell gondolni, s tetszik, nem tetszik, de
felnôtt fejjel neki kell kezdeni tanulni. Szóval éppen
ezt tette Zoltán barátom is. Külföldön és idehaza pal-
lérozta magát, hogy az „új idôknek új szelei” nehogy
felkapják, mint a pelyvát és kisodorják Erdélybôl,
akárcsak annyi más honfitársunkat az elmúlt tizenöt
évben, akik jobb sorsban reménykedve váltak sok-
szor bolygó hollandivá öreg kontinensünk tôlünk
nyugatabbra esô régióiban. De mit ér a tudás, ha azt
nem osztjuk, meg másokkal? Ezért Balla Zoltán in-
tézményt alapított és iskolát teremtett a felnôtteknek
Székelyudvarhelyen. S mint már szóltam róla, szelle-
mi megújhodást hirdetve, intézményét, melynek az
élére állt, elnevezte Humán Reform Alapítványnak.

A HuRe pedig hamar ismerté vált nemcsak Szé-
kelyudvarhelyen és környékén, valamint külföldön,
de a különbözô bukaresti minisztériumokban is,
ahol az intézmény az elmúlt esztendôkben szakmai
tanfolyamai részére akreditációért kilincselt. S a fel-
nôtteknek ez az iskolája az évek során számtalan
magyar embernek adott – a gazdasági életünk új ki-
hívásainak megfelelô, vagy a régi szakmát modern
keretek között elsajátítható – ismereteket, természe-
tesen diplomával együtt. A HuRe oktató programjá-
ban szerepel cukrász- és faipari munkás képzés, szá-
mítógép kezelô, könyvelô és különbözô idegen-
nyelv-tanfolyamok. No meg évente szervez bábos
találkozót, közösségfejlesztô tanfolyamokat, sôt az

EMKE-laudációk 
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elmúlt esztendôben egy hosszabb távú közmû-
velôdés-szervezô képzést is lebonyolított. Ez utóbbi-
ra nagy szükség van erre mifelénk, hisz amíg az
anyaországban még a kommunista rendszer idején
is volt fôiskolai szintû népmûvelô képzés, ami ma
már a kulturális menedzsment oktatásának külön-
bözô formáiként mûködik odaát, addig idehaza, a
román tanügy a kulturális, a közmûvelôdési élet
szervezésének a magasabb szintû szakmai tanítását
teljesen elhanyagolja. Ugyanakkor a Balla Zoltán ve-
zette HuRe Alapítvány élesztgeti Székelyföld külön-
bözô régiót, ösztönzi társadalmi-gazdasági-szociális
szervezkedésre az érdekelt közösségeket, természe-
tesen oktató programokkal állva melléjük, képezve,
új gondolkodásra késztetve az embereket.

De sajnos még mindig nagyon kevesen vannak
Európának ebben a térségében, akikben tudatosult
volna az információs társadalomnak, s benne a tu-
dásnak, az egész életen át tartó tanulásnak a fontos-
sága. Sokan egy kézlegyintéssel, „a jó pap holtig ta-
nul” népi bölcsesség felemlítésével intézik el, ha
ezek a fogalmak elébük kerülnek. Vagy munkájuk
során eltaszítják maguktól az új, a modern tudás el-
sajátításának lehetôségeit, ha azok éppen létjogosult-
ságot követelnek náluk. És csodálkoznak, hogy las-
san a társadalom perifériájára szorulnak, rosszabb
esetben annak leszakadt rétegét gazdagítják. A jó
pap pedig holtig tanít is. Ezt tette Balázs Ferenc uni-
tárius lelkész a két világháború között az Aranyos-
menti kis faluban, Mészkôn, ahol iskolát, népfôis-
kolát teremetett a felnôtteknek. Miközben a kor nem
éppen klériusi divatját követve kihajtott inggallérral
és hajdonfôvel járt, s gyakran tudományos ismeret-
terjesztô elôadásokat tartott prédikáció gyanánt a
szószékrôl. Szórta a tudást iskolában és templom-
ban, élô szóval, és mint író, a tollával, egyaránt. Ta-
lán emberöltônyivel járt kortársai elôtt, rövid életé-
ben mindig ûzve, kergetve a jövôt. Azt a jövôt,
amely az általa is megálmodott, az embertôl egyre
több tudást követelô jelen.

Szóval, kedves Zoltán! Fogadd szeretettel az
EMKE és a Romániai Magyar Népfôiskolai Társaság
Balázs Ferenc-díját, amit immár negyedik alkalom-
mal nyújtunk át, az idén neked, de az elkövetkezô
esztendôkben is majd mindig olyan személynek, aki
sokat tesz Erdélyben a magyar felnôttképzés intéz-
ményesüléséért, a népfôiskola szellemiségének ter-
jesztéséért. Isten éltessen Barátom!

DÁNÉ TIBOR KÁLMÁN

***
BICSKEI DARÓCZI ZSUZSA. A tökély kiszemeltje.

Amikor úgy 35 évvel ezelôtt a marosvásárhelyi diák-
mûvelôdési rendezvényeken feltûnt egy kiválóan
éneklô, saját dalait angol nyelven elôadó, szavalni,
táncolni, zenélni fanatikusán szeretô, csupa tûz diák-
lány, aki hamarosan a Szentgyörgyi István Színmû-
vészeti Intézet hallgatója lett, még kevesen gondol-
tak-gondoltunk arra, hogy az erdélyi színjátszás
egyik legszínesebb, mondhatni kalandos, sok tekin-
tetben hányatott életpályája veszi kezdetét. A legen-
dás Dentes együttes és a Thália Folk Group fellépé-
sein aratott sikereit hamarosan követték emlékezetes
szerepei a Stúdió színpadán az Egy fô az egy fôben
(Hocinesze Leokádia), és az Egy szerelem három éj-
szakájában (Melitta). Az általa énekelt dalok a kor-

szak slágerei lettek. Ígéretes fôiskolai évei után a
sepsiszentgyörgyi pályakezdés (elsôsorban emléke-
zetes Tünde alakítása) következett. Ekkor már a
szakma és a közönség egyaránt érezte, hogy jelentôs
színészegyéniség jelent meg az erdélyi pályán. Há-
zassága révén a Vajdaságba távozott, ahol az akkor
igen jelentôs újvidéki és szabadkai színházi mûhe-
lyekben folytatódott tehetségének kibontakozása.
Jelentôs szerepek, találkozások neves rendezôkkel
(különösen fontos részvétele Harag György színház-
történeti jelentôségû vajdasági Csehov-trilógiájának
mûhelymunkáiban, valamint Ljubisa Risztics híres
Madách-elôadásában) gazdagították pályaképét,
melyben a kiemelkedô szerepformálásokat a színvo-
nalas vajdasági fesztiválokon elnyert díjak által is el-
ismerte az ottani szakmai közvélemény. Játszott
szerb és angol nyelven is, és igen erôteljes, sajátos
hangvételû-formavilágú egyéni elôadóestjeivel (Kí-
gyóölô, Psziché, Asszonytánc, Magam talán középre
állok, stb.) hamarosan a magyarországi vendégsze-
replések révén szélesebb körökben is ismertté vált
színes egyénisége. A Pszichét a 80-as évek itteni ide-
ológiai szigorát és az árgus-szemû ôrzök éberségét
kijátszva egy titkos éjszakai elôadáson a marosvásár-
helyi Stúdióban is láthattuk. Ebben a szövegmondás,
a balett, az ének és a zenetudás olyan skáláját vonul-
tatta fel, melyre addig nem igen volt példa a pódium
mûsorok történetében.

Természetesen e kivételes eredmények mögött
szívós akarattal végzett munka, folyamatos tanulás,
a fárasztó tréningek számolatlan órái, a tökélyre való
rendületlen elszántság, sokszor az emberi teljesítô-
képesség határait feszegetô, teljes életformát igénylô
megszállottság állt. A Soros Alapítvány ösztöndíja-
saként életében igen szerencsésnek mondható talál-
kozásokra került sor a németországi táncszínházak
élvonalbeli mûvészeivel, köztük a világhírû, legen-
dás Pina Bauschsal, valamint Robert Wilsonnal, a
párizsi Jel Színház vezetôjével, Nagy Józseffel, tanul-
mányozhatta a korszak meghatározó mozgásszínhá-
zi technikáit, a buttót, a pantomimet, a Graham-tech-
nikát, s a budapesti RS9 színházban újabb mûsorok-
kal jelentkezett, melyek az elôadómûvészet új útjait
keresô állomásai életpályájának.

Színészként, dalszerzôként, költôként, saját köte-
teit illusztráló, képzômûvészként is tehetséges, sok-
színû pályájának alakulását a jugoszláviai esemé-
nyek a 90-es években fenyegetett helyzetbe hozták.
A létért és az egészségért, az alkotó személyiségének
integritásáért, folytatott szívós és elszánt küzdelmei
során visszatért a kezdetek helyszínére: Sepsiszent-
györgyön az ottani mûhely mentora, Bocsárdi László
segített az erdélyi színpadra való visszatérését Mihai
Mãniuøiu immár híressé vált Médeia elôadásában. E
visszatérés szakmai és közönségsikerét a marosvá-
sárhelyi látványszínházi fesztiválon, a gyergyó-
szentmiklósi Nemzetiségi Kollokviumon, a POSZT-
on (Pécsi Országos Színházi Találkozó) kiváltott
visszhangok és díjak jelzik.

Bicskei Daróczi Zsuzsa, gazdag és változatos,
gyakran küzdelmes életpályájára visszagondolva el-
sôsorban arra kell figyelmeznünk, hogy a minôség
megôrzéséért, a mûvész méltóságáért vívott küzde-
lemnek igenis van értelme, még akkor is, ha az út ál-
dozatos, a lét néha bizonytalan, a harc idônként kilá-
tástalannak tûnô. Az erdélyi – tágabb értelemben a
Kárpát-medencei – mûvész élete is magában rejti a
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szélesebb horizontokat, ahová csak a – Farkas Ár-
pád-i kifejezéssel élve – a tökély kiszemeltjei juthat-
nak el. De ôk eljutnak, s ez bátorító-vigasztaló tudat-
ként nem is kevés...

KOVÁCS LEVENTE

***
Nagy örömünkre át tudtuk adni tagságunknak a

Barabás Miklós Céh székházát, egy kétszáz éves
épületet, amelyik közvetlenül a Farkas utcai refor-
mátus templom szomszédságában van, s mely re-
mélhetôleg az erdélyi magyar képzômûvészeti élet
egyik élô, vitális központja lesz.

Ez az átadás nem valósulhatott volna meg három
kitûnô lelkes kolleganônk, Novák Ildikó, Szabó
Márta és Németh Júlia, áldozatos munkája nélkül.
Ezért ebben az évben ôket ajánlom Szolnay Sándor-
díjra.

Novák Ildikó textilmûvész, aki a szervezésben és
a székház restaurálási munkálatainak dinamizálásá-
ban ért el nagyszerû eredményeket. Egy nagyon
merész kezdeményezéssel árverést szervezett, be-
gyûjtve az ország különbözô részein élô mûvészek
munkáit, több eladásos kiállítást szervezett az anya-
gi alap megteremtése érdekében. Támogatókat kere-
sett fel, akik az épület belsô kellékeinek beszerzésé-
nél segítettek.

Szabó Márta keramikus mûvész, aki a Céh éle-
tének hatékonyabbá tétele érdekében vállalta a szi-
szifuszi, pénzügyi és adminisztratív problémák nyil-
vántartását és lebonyolítását. Két évre félretéve mû-
vészi aktivitását, teljes erôvel a számlák, az elszá-
molások világában élt, hogy az épületet minél ha-
marább átadhassuk tagságunknak.

Németh Júlia mûvészettörténész, akinek a nagy-
szerû, mûvészekrôl megjelent könyveit, cikkeit is-
merjük, s aki a Barabás Miklós Céh aktivitását, a
kollegák kiállításait, valamint árverési akcióinkat, a
székházunk építése érdekében folytatott erôfeszíté-
seinket friss újságcikkeivel támogatta, aktív segítô-
je, hirdetôje lett ügyünknek, annak az anyagi alap-
nak az elôteremtése érdekében, ami végül is elôse-
gítette az épület rendbetevését.

A mai idôkben, amikor olyan sok a széthúzás az
emberek között, e három kolleganônk, emberi, mû-
vészi összefogása példamutató volt számunkra és
remélem, meg fogja határozni a székház további éle-
tét, amelynek lényege a baráti összefogás, a mûvészi
szolidaritás és szakmai igényesség kell hogy legyen
a jövôben is. Ezért az önzetlen nemes munkáért
ajánlom ôket, Novák Ildikót, Szabó Mártát, Németh
Júliát a Szolnay Sándor-díjra.

JAKOBOVITS MIKLÓS

***
DOBOS IMRE. Évadkezdéskor minden évben díjat

osztunk. A közönségszavazatok alapján alakítási dí-
jat, a társulat szavazatai alapján pályakezdô díjat a
mûvészeti tanács konzultációjával pedig nívódíjat.
Az elmúlt évadi teljesítménye alapján a Szigligeti
Társulat férfi nívódíjasa három epizódszerep meg-
formálása mellett Csokonai Karnyója, Ionesco Taná-
ra, Fielding Mr. Westernje, Dürrenmatt Edgarja: Do-
bos Imre. 

Nem másért, mint a teljesítmény sokszínûségéért

soroltam fel ezeket a szerepeket, hiszen Cibi, ahogy
a szakma ismeri ôt – állandóan színpadon van. Az
egyik legtöbbet játszó színésze a társulatnak. Drámai
és vígjátéki szerepekben, bohózatokban és abszur-
dokban egyaránt otthonosan mozog, táncol és éne-
kel ifjakat meghaladó módon, mûvészi hittel és alá-
zattal, energiával és munkabírással. Pedig, a har-
minckilencedik évadát tapossa a fáradtság látszata
nélkül. Rendkívüli pontossággal és alapossággal, el-
kötelezettséggel és mûvészi hittel, prosperitással.
Számára nincs eldobandó feladat, kis szerep, nagy
szerep, csak feladat van amit meg kell oldani, amit
meg kell tölteni élettel, tapasztalattal, amit hitelesíte-
ni kell. Nagyszínpadon vagy stúdióban, a nézôk
elôtt vagy a nézôk között, magányosan vagy társak-
kal. És nincs leállás, pihenés és feltöltôdés, mûvészi
allûrösködés, alkotói szabadság. Vannak a minden-
napok pillanatai, hiszen ezekbôl is lehet, ezekbôl kell
építkezni, mert embereket kell színpadra vinni, sor-
sokat életre hívni, mindennapi életeket, örömöket és
bánatokat, mindennapi sorsokat és nem csak azokat.
Átlényegíteni, magáévá tenni és felmutatni. Nagy-
szerûségükben és esendôségükben. 

Ezeknek a kisember-megformálásoknak nôtt
nagymesterévé Dobos Imre Nagyváradon. Igen, úgy
érzem ez kimondható, hogy Nagyváradon, habár
1966-tól 88-ig, nem kevesebb mint 22 évig a sepsi-
szentgyörgyi színház tagjaként kis és nagy szerepek
sokaságát játszotta el, hogy csak néhányat említsek:
Ádám az  Ahogy tetszikben, Duka Vendel a Csalóka
szivárványban, Fogadós a Dupla vagy semmiben,
Balga a Csongor és Tündében, Tiborc a Bánk bán-
ban, Bolond a Woyzekben, Gedeon a Pompás Gede-
onban, Csebutkin a Három nôvérben, Dudás A
Szentivánéji álomban stb. Aztán Nagyváradon: Or-
vos a Papucshôsben, Oroszlán az Ózban, Péter a
Rock Passióban, Sörmester az Audenciában, Porter-
hause a Páratlan párosban, Burgió a Mohácsban,
Varga Lehel a Névnapban, Férj a Körmagyarban, Or-
vos a Woyzekben, Bönge az Az a szép fényes nap-
ban, Gremio a Makrancos hölgyben, Akela a Dzsun-
gel könyvében, Tiborc a Bánk bánban, Schweidel a
Tábornokokban, Ferapont a Három nôvérben, Dó-
nátfy a Fenn az ernyô, nincsen kasban, Havlicsek a
Mesél a bécsi erdôben, id. Hoffer József a Régimódi
történetben, Bíró a Volponéban, Bolond az Amit
akartokban, Miniszter a Hyppolitban stb., és jelenleg
Fejedelem és Nemtô a Csongor és a Tündében, Bra-
bantio az Othellóban.

Teljesítmény a javából. Messze a teljesség igényé-
tôl, és akkor még nem is említettem a kabarékat, a
zenés összeállításokat, a Szigligeti Társulaton kívüli
vendégszerepléseket. Mindezek még tovább árnyal-
nák a mûvészi palettát. 

Rendkívüli öröm számomra, hogy egy ilyen díj
kapcsán dicsérhetem ôt, és rendkívüli öröm, igazga-
tóként, hogy társulatom tagja, színészként hogy
megbízható partnerem, rendezôként, hogy gondol-
kodó és érzékeny alkotótársam. Szívbôl gratulálok!
Isten éltessen!

MELEG VILMOS

***
A FILMTETT 2000 júniusában indult útjára, a szó

legjobb értelmében vett amatôr kezdeményezésként:
a KMDSZ keretében tevékenykedô, a filmet szeretô,
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a filmkultúra iránt érdeklôdô diákok találták ki és
valósították meg. Az elsô számok még meglehetôsen
szellôsek voltak, a szándék és a megvalósítás között
nem mindig volt megfelelés, a túlbuzgó tördelésben
szétdarabolódtak a cikkek, a szöveggondozás he-
lyett túltengett a grafikai kísérletezés. Az évek során
azonban a gyorsan változó és bôvülô munkatársi
csapat szerencsésen nem a szétszóródás és felszámo-
lódás felé haladt, hanem egyre világosabban kezdett
kirajzolódni egy arculat, egyre igényesebb lett a
szerkesztôi munka, megjelentek a meghatározott fel-
adatokat végzô rovatvezetôk. Ha az elmúlt hóna-
pokban valaki kézbevett egy-egy lapszámot, már jól
tudta, mire számíthat, mit kereshet és találhat benne.

A folyóirat tulajdonképpen ezt meg tudta tenni
anélkül, hogy eltávolodott volna kezdettôl fogva
megcélzott közönségétôl, a középiskolás diákoktól,
egyetemi hallgatóktól. Túlélési sikerének titka való-
színûleg több tényezôbôl áll össze, amiket itt lehetet-
len lenne néhány szóban vázolni. Az egyik tényezô
azonban feltehetôleg maga a lapnak a hangvétele,
ami úgy tudja megszólítani fiatal olvasóját, hogy az
nem lesz leereszkedô és kioktató, és legjobb írásaiban
nem is fullad bele a bizalmaskodás és jópofáskodás
gyakori diáklapos nyelvezetébe. Ez annak is köszön-
hetô, hogy a Filmtett szerzôi igen széles körbôl ver-
buválódnak: egyrészt nem utasítják vissza a közre-
mûködést a filmtudomány legelismertebb szakembe-
rei sem, másrészt publikálnak a lapban a pályájuk
elején álló egyetemi oktatók, sôt lehetôséget kapnak
egészen fiatal tollforgatók is, akik épp most próbál-
koznak a filmrôl írás mûfajaival. 

A Filmtettet így egészében véve nevéhez illô mó-
don a fiatalosság, a dinamizmus, az informativitás
jellemzi. Ez különbözteti meg többek között a ma-
gyarul olvasható más filmes folyóiratoktól. A filmtu-
domány mûvelését megcélzó magyarországi Metro-
polis folyóirat, vagy a filmnek a kultúra egészébe va-
ló integrálódását szem elôtt tartó, esszéisztikus film-
kritikákat közlô Filmvilág mellett tartalmilag a Film-
tett elsôsorban a film- és médiatudomány népszerû-
sítésének írástípusait mûveli. Nagysikerû cikksoro-
zatot közölt például filmtörténeti alapismeretekrôl,
filmes mûfajokról, olyan tematikus számokkal je-
lentkezett, amelyek a filmesztétika egyes kérdéseit
(film és irodalom kapcsolata, film és képzômûvé-
szet, film és zene, a színes film vagy a fekete fehér
film lehetôsége) vagy az egyes filmtípusokat mutat-
ták be (dokumentumfilm, a várost mint témát feldol-
gozó filmek, természetfilmek, tudományos ismeret-
terjesztô filmek stb.). Ugyancsak tematikus számok
foglalkoztak kiemelten a tévés mûfajokkal s a film-
kultúra legkülönfélébb intézményes kérdéseivel (a
filmes folyóiratokkal, filmforgalmazással, filmes ok-
tatással stb.).

Mindezek mellett azonban két olyan jellemzôje
van, amivel egyetlen más jelenleg megjelenô filmes
lap sem rendelkezik: az egyik a gyakorlati filmélettel
és mozikultúrával való kapcsolattartás, a másik az
erôs lokális kötôdés. A filmekrôl szóló esszék és kri-
tikák mellett a Filmtett sajátosságát ugyanis az inter-
júk jelentik. Kezdettôl fogva hangsúlyos benne a
filmmel kapcsolatos tevékenységek gyakorlati olda-
lának bemutatása: a gyakorlati filmesekkel vagy fil-
mes oktatókkal készült beszélgetések, a részletes
fesztivál-beszámolók, filmszemlei tudósítások. Ez a
gyakorlathoz való erôs kötôdés megnyilvánult a

filmkészítôknek szóló operatôri-rendezôi alapisme-
reteket közlô cikksorozatban is, de még inkább a fo-
lyóirat által szervezett Filmtett-táborokban, vagy a
folyóiratban meghirdetett versenyekben, a középis-
kolások számára szervezett filmes vetélkedôkben,
sôt még abban is, ahogy a lapszámokkal együtt in-
gyen mozijegyhez juthat a fiatal filmrajongó. 

Nem utolsó sorban pedig ki kell emelni, hogy a
Filmtett munkatársainak köre a határokon is túlnyú-
lik: szerkesztôi, szerzôi erdélyiek és magyarországi-
ak vagy Magyarországon tartózkodó erdélyiek ter-
mészetes közremûködésben. Mindennek ellenére
azonban a lap tartalma nem vált jellegtelen, kontex-
tusból kiragadott információk halmazává. Sôt, a
Filmtett éppen abban egyedi, hogy akár nekünk,
akár másnak, de mindenekelôtt rólunk szól: azokról
a filmes jelenségekrôl ír, ami minket itt és most érde-
kelhet, és hangsúlyosan jelen van benne az itteni, az
erdélyi filmkultúra múltja és jelene. A kolozsvári
filmgyártás kezdeteinek ismertetése, sôt tudomá-
nyos igényû kutatása mellett rendszeres tudósításo-
kat olvashatunk a megújuló román filmgyártásról,
az Erdélyben forgatott filmekrôl, az erdélyi filmesek-
rôl, fesztiválokról, a felfutóban levô erdélyi filmes
oktatásról.  

Isten éltesse tehát az öt és fél éves Filmtettet! Kí-
vánom, hogy még sokáig éljen, s alakuljon ki körü-
lötte, körülöttünk egy egyre színesebb és tartalma-
sabb filmes kultúra, aminek továbbra is tettre kész
közremûködôje és krónikása legyen!

PETHÔ ÁGNES

***
KISS JENÔ. Németh László írja: „Az ember mint

feladat nyomul a világba. (...) A legértékesebb szelle-
mi tulajdonságnak én éppen ezért a feladat-felisme-
rést s a megoldásukhoz  szükséges szívósságot tar-
tom, mely az emberbôl a maga s a világ javára, a leg-
többet licitálja ki.” 

Németh László szavai illenek Kiss Jenôre, a Ko-
vászna Megyei Könyvtár igazgatójára, a Romániai
Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökére, a
Háromszéki Mikes Kelemen Közmûvelôdési Egye-
sület titkárára. Birtokosa ennek a szellemi tulajdon-
ságnak, a feladat-felismerésnek, szívósság jellemzi,
kitartás a feladatok elvégzésében. Mindig ott van,
ahol igény jelentkezik, mindig cselekszik a megfelelô
pillanatban a közösség javára. Munkája sokoldalú,
sokat tett és tesz a saját könyvtáráért, annak fejlôdé-
séért, számítógépesítéséért, új szolgáltatások beindí-
tásáért. Tevékenysége ennél sokkal kiterjedtebb, a
mûvelôdési élet aktív tényezôje, nincs olyan kulturá-
lis vonatkozású esemény, melybôl ne vette volna, ne
venné ki a részét. Kiállításokat kezdeményezett, ilye-
nek az illyefalvi Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Szabó
Dezsô állandó kiállítások, a Benedek Elek kiállítás a
Megyei Könyvtár épületében, illetve a Kriza János
kiállítás Nagyajtán. Szobrok állításában, emléktáblák
elhelyezésében vett részt, hogy csak néhányat említ-
sek: Mikes Kelemen szobra Zágonban, Kossuth La-
jos szobra Sepsiszentgyörgyön, emléktábla a magyar
jakobinusok tiszteletére, Jókai- és Bartók-plakett stb.

Meghívására mintegy 100 író fordult meg a me-
gyében könyvtárigazgatói pályafutása alatt. Szív-
ügye volt, ma is az a Könyvesház címû magyar nyel-
vû könyvtári folyóirat szerkesztése, megjelentetése,
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a Mûvelôdés szerkesztôbizottságával együttmûkö-
désben. Nevéhez fûzôdik több kiadvány menedzse-
lése, mint például a Kossuth Lajos öröksége, Deák
Ferenc, a haza bölcse, Mikszáth Kálmán fél csizmája,
II. Rákóczi Ferenc és a háromszéki kurucok, Gyer-
mekszemmel – József Attila 27 verse címû köteteké. 

Eddig méltattam Kiss Jenôt az ötletgazdag mene-
dzsert, a kultúrapártoló közösségi embert,  a rendez-
vényszervezôt, most szólnék néhány szót az egyesü-
leti elnökrôl is. 1990-ben Sepsiszentgyörgyön alakult
meg a romániai magyar könyvtárosok elsô szerveze-
te, mint az EMKE Könyvtári Szakosztálya, Kiss Jenô
kezdeményezésére, 82 erdélyi könyvtáros részvéte-
lével. 2000-tôl Romániai Magyar Könyvtárosok
Egyesülete néven vált önálló jogi személlyé. Jelenleg
210 tagja van.

A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
tagja a Román Könyvtáros Föderációnak, valamint a
Magyar Könyvtárosok Egyesületének. 2005-ben
együttmûködési megállapodást írt alá az Informati-
kai és Könyvtári Szövetséggel. Kiss Jenô szorgalma-
zására és irányításával állt össze az Örökség és fel-
adat (tanulmányok a romániai magyar könyvekrôl
és könyvtárakról) címû tanulmánykötet megjelente-
tése, mely tartalmazza Erdély valamennyi magyar
könyvtárosának névsorát és elérhetôségi adatait.
Számos olvasótábort szervezett, egyetemisták és ta-
nulók számára hazai és magyarországi könyvtárak-
kal közösen. Szakmai kapcsolatban áll magyarorszá-
gi mûvelôdési szervezetekkel és könyvtárakkal. Az
ô ötlete volt a könyvtáros vándorgyûlésnek nevezett
kétévente sorra kerülô, erdélyi magyar érdekeltségû
könyvtárakat érintô szakmai értekezlet megszerve-
zése, ahol találkozhatnak Erdély magyar anyanyel-
vû könyvtárosai. Ez váltotta fel a könyvtárosi olva-
sótáborokat. Sok esetben közvetített magyar könyv-
tárak között, magára vállalta a magyarországi
könyvtáraktól, intézményektôl kapott könyvadomá-
nyok szétosztását. 

Néhány dolgot ragadtam csak ki Kiss Jenô mun-
kásságából, ennél sokkal többet tett és szívbôl, öröm-
mel tette. Ideillenek Márai Sándor szavai: „Az élet-
nek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az embe-
rek ügye felé fordulunk. Ez kissé szigorúan és általá-
nosan hangzik, de ez az egyetlen igazság.” Nos, Kiss
Jenô ezt tette, élete szolgálat, a köz szolgálata, „min-
dennap, minden öntudatával az igazságot szolgál-
ja”. Köszönet ezért neki.

KOPACZ KATALIN

***
KOVÁTS LÁSZLÓ. A mai elismerés, melyet a köz-

mûvelôdés terén kifejtett gazdag tevékenységéért
vesz át Kováts László barátom, akár életmû-díj is le-
hetne. Noha már négy éve nyugdíjba vonult, ma is
épp olyan friss, aktív és lelkes és lelkesítô mint fiatal
tanár korában amikor a színjátszás iránti elkötele-
zettségének elsô gyümölcsét – a Kômíves Kelemen-
né ballada színpadi változatával a Brassó tartományi
diákszínjátszó fesztiválon – az elsô díjat magáénak
mondhatta.

Alma nem esik messze fájától – tartja a közmon-
dás. És ez mennyire igaz Kováts László esetében.
Színész családból származik. Szülei az alakuló ma-
rosvásárhelyi Székely Színház alapító tagjai, majd a
sepsiszentgyörgyi – ma Tamási Áron – színház szí-

nészei, Dezsô bácsi – édesapja – nyugdíjazásáig en-
nek elismert és tisztelt igazgatója volt. Kováts László
színészként kezdte pályafutását, majd volt falusi is-
kolák tanára, ifjúsági kulturális felügyelô Kovászna
megyében, majd Bukarestben, de volt, pártutasításra
„sport-szakértô” is.

1988–2001 között a Didaktikai és Pedagógiai Ki-
adó magyar nyelvû szerkesztôje és annak vezetôje
nyugdíjba vonulásáig. Mindezekért fizetést kapott.
Elég volt-e megélhetésének, nem tudom, de az biz-
tos, hogy valami hiányzott életébôl. S ez a közért va-
ló tenni akarás volt. S mi állt hozzá a legközelebb? A
magyar szó, a magyar kultúra – amit a színház tud a
legkifejezôbben eljuttatni a  hallgatósághoz. Az alap
meg volt: származása, végzettsége – színész és ma-
gyar szakos tanár – és ezekbôl fakadó elhívatottsága.
Ezért ajánlotta fel önkéntes szolgálatát a bukaresti
Petôfi Sándor Mûvelôdési Háznál 1990 tavaszán.
Persze ezt, az akkori igazgató, a vásárhelyi szomorú
események hatása alatt, elutasította.

Laci nem tört meg, a fôvárosi magyar templomo-
kat járta, szereplôket toborzott a megálmodott szín-
játszó kör beindítására. A kész munkát már elfogad-
ta az igazgató, Laci álma beteljesült: megszületett az
elsô elôadás, ami a Petôfi Színkör és Irodalmi Szín-
pad, a mai Petôfi Színkör keresztlevele is volt.

Az elmúlt 14 év áldásos munkáját, eredményeit –
na meg keserûségeit – nehéz lenne feleleveníteni. A
magukra hagyott bukaresti magyarok tudták és tud-
ják, hogy csak annyit érnek, amennyit a saját szellemi
értékeiket felmutatva jelentenek. Ebben a sohasem hi-
valkodó mutogatásban a legnagyobb és leglátványo-
sabb, talán a legérthetôbb cselekedet e kicsi színház
szerepeltetése egy kétszer hatméteres pódiumon.

Innen indultak el a bukaresti színházalapítók út-
jukra, Erdély és határon túli elôadásokra, fesztivá-
lokra. A sok újságcikk, oklevél közül nem tudtam
melyikbôl volna érdemes idézni, felidézni a sikeres
szereplésüket. Tény, hogy az elmúlt 14 évben a ma-
gyar drámairodalom legjavából válogatva 17 ma-
gyar szerzô mûvét vitték színpadra, 120 alkalommal
emlékeztek meg az irodalmi színpadon íróinkról és
költôinkrôl.

Mindannyi elôadás maradandó élményt nyújtott,
örömet szerezve a maroknyi, de önmagát fel nem
adó bukaresti magyar közösségnek.

A Jádzó Társaság Kuratóriuma jól döntött, ami-
kor Kováts Lászlót javasolta az EMKE-díjra.

Laudációmat, hadd zárjam Szele Péter kollegája
ôszinte gondolataival: „Legyen ez az elismerés, meg
köszönet azoktól, akik elismerik, becsülik gerinces
tartását, a morális erôt, az anyanyelv szeretetét, igé-
nyességét, a szép szót a teátrum iránt, mert minden,
amit tett és tesz a bukaresti magyarságért tette és te-
szi, fékezve a beolvadást, erôsítve az összetartást és
magyarság tudatát.”

Kováts László mindig újrakezdô ember.
Adja Isten, hogy sokáig legyen ereje, szíve, lelke-

sedése az újrateremtéshez!

JANCSÓ ÁRPÁD

***
KÖVESDI ISTVÁN. Viszonylag késôn állt be Thália

istennô papjainak sorába. Negyven éves már, ami-
kor elvégzi a Marosvásárhelyi Színmûvészeti Aka-
démiát. Mégis egy olyan nemzedékhez tartozik,
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amelyet fiatalnak nevezünk Egy olyan nemzedék-
hez, amely a szabadságban bontott szárnyat. Hadd
ne fontolgassuk most, mekkora ez a szabadság, és
hogy ajándékba kapta-e ez a nemzedék, vagy maga
is tett valamit azért, hogy a kizökkent idôt a helyére
tolja. Tulajdonképpen mindenkinek, nemcsak a mû-
vészembernek, meg kell küzdenie a maga szabadsá-
gáért. De a mûvész élete szüntelen szabadságharc-
ban telik el: megcsontosodott elôítéletekkel, hagyo-
mányossá merevedett formákkal, valahol valami ok-
ból megrekedt gondolkozásssal kel megküzdenie
nap mint nap, annak is, aki az üres vászonnal, annak
is, aki az üres papírlappal, annak is, aki az üres szín-
paddal szembesül. Mindannyian azzal az elszánt-
sággal indulunk útnak, hogy földi vándorútunk ne
maradjon nyomtalan. Hogy valami maradjon utá-
nunk, hogy valamit adjunk a világnak, amelyben él-
ni ítéltettünk. Csakhogy az, aki az üres vászon, az
üresen ásító papírlap révén vívja csatáját a halhatal-
nasággal, egy kissé elônyben van azzal szemben,
akinek az írott szóba kell életet lehelnie, akinek a
színpadon kell egy új, más világot teremtenie. Mert
utóbbi után nem marad mû, amelybe belevarázsol-
hatta volna önmagát. A színpadi szó elhangzik és to-
varöppen, a díszeletet elôadás után lebontják, elôbb-
utóbb elbontják, átalakítják. Ezért kell a színház mû-
vészét még életében nagyon szeretni. Elhitetni vele,
hogy megôrzi ôt a romlandó emlékezet. Ezért nagy
öröme a színpad mûvészének, amikor egy ilyen ün-
nepi alkalommal, kézzelfogható jelét kapja annak,
hogy számon tartják. Hogy jelent valamit. Nemcsak
annak, aki az elismerésben részesül, hanem minden-
kinek, aki ezt a pályát választotta. 

Én most örömmel emlékezem és emlékeztetek.
Az alkotóereje teljében levô Kövesdi Istvánra, aki
Marosváráhelyen, abban a városban szívta magába a
színház tudását, amelyet olyannyira szeretek. Aki-
nek mûvészi indulása Temesvárhoz kötôdik, ahhoz
a városhoz, amelyet olyannyira szeretek. Ott rendez-
te még fôiskolás korában a Dundo Marojet. Azóta az
ország minden színházi városában rendezett elôa-
dást – Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Sepsiszent-
györgyön, Szatmárnémetiben, Csíkszeredában,
Nagyváradon és nemrég ismét Temesváron. Azóta
megtalálta az ô egyedi, elidegeníthetetlen hangját,
azon szól hozzánk bemutatóról bemutatóra, estérôl
estére. Shakespeare, Drzic, Brecht, Molière, Schiller,
Bulgakov, Kleist, Dosztojevszkij üzenetét tolmácsol-
va érthetô mai nyelven, és a maiak Tom Stoppard,
Spiró György, Gyurkó László, Parti Nagy Lajos, Pe-
ter Shaffer, Mrozek üzenetét. Egy olyan nemzedék
tagjaként, amely mára – másfél évtized alatt – meg-
hódította a színházba járó közönséget. Egy olyan
nemzedék tagjaként, amely saját törvényei szerint te-
remt színházat a mának. Amely azt vallja, hogy a
színház, ha nem is elsôsorban, de mindenképpen a
rendezô mûvészete. A rendezôé, aki újraértelmezi a
halott szót, aki soha nem látott, gyönyörû világot va-
rázsol a színpadra. Aki nem egyszerûen szórakoztat-
ni akar, hanem ennek a mûvészetnek a lényegeként,
szüntelen párbeszédre provokál. Hallgassuk ôket,
hallgassuk, mit üzen színházról színházra, társulat-
ról tásrulatra Kövesdi István. Ezt az üzenetet nem
kell szentírásnak venni. Kövesditôl és attól az egész
nemzedéktôl, amelyhez tartozik, és amely csendes
forradalmával mára megváltoztatta a hazai magyar
színjászás arculatát mi sem áll távolabb, mint az az
ambíció, hogy ô mondja ki az utolsó szót. De amit

üzen, azt felelôsségteljesen teszi. Felelôsséggel elsô-
sorban a színpad mûvészete iránt. Amelyet nem haj-
landó egyszerûen interpretatív mûvészetnek elfo-
gadni.

Nagy öröm nekem, hogy elmondhatom elenyé-
szôen kis részét, annak, amit érzek. 

Hadd mondjam el, hogy boldog vagyok, mert egy
nemzédhez tartozom vele, mert társa lehetek a romá-
niai magyar színjátszás megújítását célzó próbálkozá-
sokban. A színjátszás szüntelen megújításában.

Hadd mondjam el, hogy szerencsés vagyok, mert
alkalmam adódott itt ma ôt dicsérni. És hitet tenni
azon mûvészet nagyszerûsége mellett, amelyet vál-
lalt, és amelyet vállalunk.

Hadd mondjam el, hogy szeretjük ôt, ha nem is
osztatlanul és nem is kivétel nélkül. Mindenki szere-
tetében részesülni a Jóisten kiváltsága. És a Jóisten-
nek sincs része ebben maradéktalanul.

Ne hangozzék istenkáromlásként, de a mûvész is
teremtô. A teremtô mûvészt köszöntöm ezen a kivé-
teles napon. Kívánom neki, ne roppanjon bele a
szüntelen teremtésbe. És abba se, ha látni kénytelen,
hogy a teremtés hálátlan dolog.

Ezért, no meg, mintegy kárpótlásul azért, hogy
nem tudja kôbe vésni, papírra varázsolni azt, amit
megálmodott, arra szólítom fel a tisztelt ünneplô
gyülekezetet, részesítsük a színpad mûvészének
szinte egyetlen jutalmában. Abban, amely a színész-
nek estérôl-estére kijut, de neki, a rendezônek csak
ritkán, a bemutatón adatik meg: tapsoljuk meg!

DEMETER ANDRÁS ISTVÁN

***
LÁSZLÓ ATTILA. Talán meglepônek tûnhet, hogy

az ez évi mecénás-díjat az újabban elsôsorban politi-
kusként ismert László Attila érdemelte ki. Ám ha
jobban utánagondolunk, akkor el kell ismernünk,
hogy a zsûri a lehetô legjobb döntést hozta.

László Attilára ugyanis – akár magánemberként,
akár politikusként – mindenek elôtt a segítôkészség
jellemzô. Segíteni a kultúrát, segíteni az oktatást, a fi-
atalokat, és mindenekelôtt segíteni akarja erdélyi
magyar közösségünket. Hosszú lenne felsorolni, kit
és mit támogatott az idôk folyamán László Attila, és
még hosszabb lenne felsorolni azokat a programo-
kat, amelyeket az ô biztatására, unszolására támo-
gattunk mi, kolozsvári üzletemberek. Talán orvosi
hivatásából adódik, hogy nagyszerûen tudja diag-
nosztizálni nemcsak a betegeit, hanem erdélyi ma-
gyar társadalmunk egészét is – mondhatni ô az, aki
éleslátással ismeri fel, hogy hol van leginkább szük-
ség a segítségre, hol szükséges a támogatók közbelé-
pése. Ezért van az, hogy az Eurékán, a kolozsvári
magyar üzletemberek klubján belül egyike azoknak,
akiknek a szava a legnagyobb súllyal esik latba. 

László Attila tisztában van azzal is, hogy egy tá-
mogatónak nem feltétlenül kell mutogatnia magát –
ezért a sajtóban jóval kevesebbszer szerepel mecé-
násként, mint ahányszor ténylegesen áldoz közössé-
gi ügyekre. Ez a visszafogottság ugyan egy politikus
esetében nem feltétlenül érdem, de annál inkább
mutatja Attila emberi kvalitásait. Jól tudja, hogy a
mecenatúra értelme nem a támogató, hanem a kö-
zösség, esetünkben az erdélyi magyar közösségünk
hasznában rejlik – ezért mindig azt mérlegeli, hogy
mennyi hasznot hozhat egy-egy támogatás erdélyi
magyarságunknak. 
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Ebbôl az alapállásból természetesen következett,
hogy László Attila politikai funkciót is vállalt. Meg-
gyôzôdésem, hogy akkor, amikor politikusi pályára
lépett, legfontosabb motivációja éppen az volt, hogy
többet és jobban segíthessen a Kolozs megyei ma-
gyarságon. Merthogy ugyan mi más oka lehet egy jól
menô gyógyszergyártó cég tulajdonosának arra,
hogy beleártsa magát a politikába? Több gyógyszert
biztosan nem fog eladni... 

Ezért mondom azt, hogy László Attila a legna-
gyobb mecénási tettet hajtotta végre, amikor politi-
kussá lett: kissé viccesen mondva, önmagát ajánlotta
fel támogatásként a magyarságnak (csak legyen, ki
elfogadja...) Mindezt pedig tette úgy, hogy életfilo-
zófiájához híven nemcsak halhoz, hanem hálóhoz
próbálja juttatni az itteni magyar közösséget. 

Ha tervei, elképzelései valóra válnak (és miért ne
válnának, hisz üzletemberként már bebizonyította
rátermettségét), akkor ez a Kolozs megyei magyar-
lakta régiók felemelkedését fogja eredményezni. És
akkor majd több pénz jut kultúrára, oktatásra, öre-
gek, betegek segélyezésére is. 

Mint élete minden területén, László Attila a me-
cenatúrában is hosszútávon gondolkodik. Kívánom
neki, hogy legyen ereje és kitartása tervei valóra vál-
táshoz. 

Köszönöm szépen!
MEZEI JÁNOS

***
ORZA CÃLIN. „Aki dudás akar lenni, pokolra kell

annak menni”. Egy tudatos pokoljárót, egy elszánt
dudást mutatok most be Önöknek, aki nem kisebb
kihívást választott magának, mint az elôadómûvé-
szetek legillékonyabbikát. A táncot, amely zsigeri
erôvel képes hatni érzékeinkre, mégis megfoghatat-
lanabb, mint a színház. Önmaga kétségeinek poklá-
ba lemerülô mûvészünk olyan nyelven tanul, olyan
nyelvet beszél, amely ott kezdôdik, ahol a szó abba-
marad. 

Tanulja, mert számos elôzô út után mind a mai
napig néprajzi gyûjtésekkel is foglalkozik, ráadásul
Mezôség, Kalotaszeg és Székelyföld táncéletének és
ehhez fûzôdô népszokásainak kutatásában nem ki-
sebb partnert talált e munkához, mint a Magyar Tu-
dományos Akadémia Zenetudományi Intézete.

Nem csak anyanyelvi szinten beszéli, de újítja is
ezt a nyelvet, hiszen nemcsak hivatásos táncosként
aratott sikereket több éven át, de koreográfusként is
új színt hozott a néptáncosok világába. A folklór hi-
teles, értô gyûjtôjeként és elôadójaként szembesült a
néptánc szerepvesztésével, a színpadi folklórmûso-
rok mesterséges nyelvezetével. Úgy a népszokásokat
feldolgozó elôadásai – Szerelmi varázslás, Farsang
Illés szekerén, Advent a Hargitával, a Háromszékkel
és a Pakulárnóta –, mint a magyar mitológiából ihle-
tett elôadások – az Égbe nyúló fa, a Szarvas rege,
vagy a most készülô Turul – a néptánc-anyanyelv
színpadi újragondolása.  Koreográfusként volt ereje
és bátorsága értô szakmaisággal, mûvészi alázattal
hozzányúlni, alkotóelemeire szedni és meglepô for-
mákba átgyúrva új jelentést adni néptánckincseink-
nek. Értékteremtô útkeresése során más mozgásmû-
vészeti irányzatokkal is ötvözte, próbára tette ezt a
számára oly értékes alapanyagot, így születhettek
olyan mérföldkô fontosságú produkciók, mint Sztra-
vinszkij Tavaszi áldozatának romániai ôsbemutató-
ja, vagy a Csongor és Tünde elsô néptáncos alapú

megfogalmazása.
Állandó ébren- és készenlét, önmaga kérdôre és

felelôségre vonása, folyamatos alkotói vívódás tartja
azon az úton, amelynek helyes irányát szakmai elis-
merések, meghívások sora jelzi. A hosszú sorból
csak a legrangosabb példákat emelném ki: a Hargita,
Háromszék és Maros táncegyüttesek mellett dolgo-
zott már a Vasas Mûvészegyüttesnél, majd Román
Sándor társulatában, az Experidance-ben, de hosz-
szabb idôn át koreográfus volt a Novák Ferenc ve-
zette Honvéd Táncszínházban is. A Fekete gyön-
gyök, vagy Mozgásôrület címû elôadásokban jegy-
zett koreográfiáit az erdélyi közönséggel ellentétben
több tucat országban látták Brazíliától Japánig. A ha-
zai közönséget viszont bôségesen kárpótolta mind-
ezért az István, a király emlékezetes csíksomlyói be-
mutatója, mely elôadásnak társalkotója, koreográfu-
sa volt Tata rendezése alatt. 

E fenti párhuzam teszi igazán példaértékûvé szá-
momra és megbecsülendô kinccsé az erdélyi közmû-
velôdési élet számára azt a gesztust, amelyhez hason-
lót, sajnos, egyre kevesebbet látunk a mai fiatalok kö-
rében. Annak ellenére, hogy Budapesten végezte el a
Magyar Táncmûvészeti Fôiskola koreográfus szakát,
és versengenek munkáiért az anyaországi együtte-
sek; bár várva várt tagja a dunaújvárosi Bartók Tánc-
színház koreográfusi mûhelyének; noha belakta (és
kívánom, hogy ezután is belakja) munkáival az egész
Kárpát-medencét, a Hargitától Gyôrig, Pécstôl Buda-
pestig, ô mégis hazajött élni, alkotni Erdélybe. 

Érzékeny mûvészként tért vissza, aki a fôváros
zsongó szakmai élete után sem vesztette el fogé-
konyságát az egyszerû dolgok tökéletessége iránt.
Tisztelni tudja Mocsel Antal Rémuszt, aki az ôrkôi
cigány közösség egyik legvirtuózabb táncosa, és
mégsem tud kétszer ugyanúgy táncolni. Hogyan is
tehetné, hiszen minden alkalommal táncban újrafo-
galmazza az abban a pillanatban érvényes önmagát,
és ezáltal a teremtô gesztus által éli meg az alkotás
isteni kegyét s válik – ha pár pillanatig is – hallhatat-
lanná. Talán az ilyen pillanatok másokkal való meg-
osztásának gondolata késztette a most méltatott ko-
reográfust, hogy életre hívja a kommandói cigány
folklórtábort, melynek azóta is mûvészeti vezetôje.
Zárszóként a hetedik alkalomnál tartó, nagysikerû
nemzetközi tábor egyik volt részvevôjének levelébôl
idézek: „Külön szeretnénk megköszönni azt a renge-
teg emberi pluszt, amit Tôled kaptunk. Olyan hihe-
tetlen mennyiségû spiritualitást, intellektust, energi-
át és humort vittél bele a tábori életbe, hogy nemcsak
közösséget formáltál ezáltal, hanem pótolhatatlan
értékeket is közvetítettél.”

Én szívbôl kívánom Orza Cãlinnek, hogy hosszú
éveken át sikerrel folytassa az alkotói munkát, az ér-
tékközvetítést a romániai és egyetemes magyar
közmûvelôdés nagy táborában!

IMREH MARTON ISTVÁN

***
SZÔKÉNÉ TANA ANNA. Kedves Panni, bocsásd

meg, hogy nyilvánosság elôtt is így szólítlak meg,
mint akkor, amikor Nagy István énekkarában együtt
énekeltünk.

Két fénykép áll elôttem. Mindkét képen a Nagy
István vezette énekkar. 1948. május 14-én készült, a
kolozsvári Szent Mihály-templom fôoltára elôtt a
szentélyben. Középen a karnagy Nagy István, balra
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tôle a szélen Szabó Géza orgonamûvész, egyetemi
professzor, jobbra tôle a szélen Sigmond Lajos ma-
gánénekes, fôiskolai tanár, a kórus lelkes szervezôje.
A kép Kodály Zoltán Missa Brevisének bemutatója
után készült. Akkor még nem tiltották nekünk peda-
gógusoknak, hogy istenházában énekeljünk. A má-
sik kép az Egyetemiek Háza nagytermében készült
1957. április 8-án, amikor hangversenyünkkel Ko-
dály Zoltán 75. születése napját ünnepeltük. A hang-
verseny után a közönség nem tudott kimozdulni a
terembôl. Felállt könnyes szemmel hosszú perceken
át lelkesen tapsolt, de az ünneplés nem csak a kar-
mesternek szólt, hanem Kodály mûvészetének is. És
még valaminek: mintha érezte volna a hallgatóság,
hogy az énekkarnak ez az utolsó fellépése, mert már
nem állt mögötte sem az EMKE sem pedig az Erdé-
lyi Bartók Dalosszövetség, amelyiknek elnöke épp
Nagy István volt.

Tisztelt Hölgyeim és uraim, kedves ünneplô kö-
zönségünk! Tudják önök, ki volt Nagy István, akirôl
az átadandó díjat elneveztük? Ki van még önök kö-
zött, aki hallhatta kórusmûvészetét? Az akkori hang-
felvételek sajnos nem tükrözik azt, amit ô akkor
megvalósított.

Nevét hiába keresik lexikonokban, mert úgy lát-
szik, mint elôadómûvésznek nem volt hely számára,
Csíkországból jött. Marosvásárhelyi tanulmányai
után a budapesti Zeneakadémián végzett. Haza jött.
Elôbb Marosvásárhelyen, majd Kolozsváron tanított
a tanítóképzôkben, zeneiskolákban. Az 1946-ban
megalakult Magyar Mûvészeti Intézet igazgatója,
karmester tanára. Az Állami Magyar Opera karigaz-
gatója, karmestere és rövid ideig igazgatója énekka-
rával, vonósnégyesével, fôleg Bartók és Kodály mû-
veinek volt országos és ôsbemutatója is. Mûvészeté-
ben úgy élt a zene, hogy hallgatói, nemcsak az ava-
tottak, de mindenki úgy vélte, hogy az övé a zene. A
dallam pedig: nevetett, zengett, sírt, zokogott, pon-
tosan úgy, ahogy ô, illetve a kottakép, partitúra kér-
te. Mindenki, aki hallotta énekkarát, úgy érezte,
hogy ô is el tudná énekelni. Ez pedig nem volt más,
mint az, hogy mindenki részese volt az elôadásnak,

És Te, kedves Panni, tanítványai közül a kedven-
cek között voltál. Ha lehet egyáltalán ilyet állítani ró-
la. De kétségtelen ott voltál a kiváltságosak között.
Vajon azért, mert Te is Székelyföldrôl, Bözödrôl jöt-
tél? Középiskoláidban Sepsiszentgyörgyön a Székely
Mikó Leánygimnáziumban, majd Kolozsváron a
Marianumban szívtad magadba a tudást. Otthonról
hozott népdalkincsedet a Marianumban Forrai Gre-
goria nôvér értékelte, és lehet, hogy neki köszön-
hetôen választottad a zenetanári pályát, ahol értékei-
det gyümölcsöztetted. A kolozsvári mûvészeti inté-
zetben olyan tanárok figyeltek fel Rád, akik nyugod-
tan javasolhattak az enyedi Bethlen Gábor tanítókép-
zô zenetanárának, majd késôbb, Zilahra az Ady End-
re középiskolába és végül Brassóba a magyar vegyes
középiskolába. Brassóba megérkezésedkor átvetted
a Magyar Dalárda vezetését és a legkritikusabb
idôben a Redut mûvelôdési központban 1958-tól az
énekkar beszüntetéséig (1963) az élô magyar zenét
tanítottad és vitted velük sikerre.

Nagy István mûvészetének hitelessége mindig
teljes élményt ébresztett a hallgatókban, esztétikai
hitelessége, az ösztönösség és tudatosság csodálatos
összhangja biztosították mûvészi tolmácsolásának
közvetlen természetességét. Ezt a készséget vitted Te
is tovább és szereztél mûvészeteddel örömet számta-

lan hallgatódnak, volt növendékeidnek Nagyenye-
den, Zilahon, Brassóban és találtál sok ösztönzôre a
Brassai Magyar Dalárda tagjaiban, akik veled együtt
gyászolták énekkaruk megszûnését, és az élôkkel Te
is együtt örvendtél az újraalakulásuk napján.

Minden nemzetnek adott a Gondviselés az általá-
nos ember-feladaton belül sajátos egyéni részfelada-
tot mielôtt azt nem teljesítjük, nem olvadhatunk bele
a nagy egészbe. Te igenis ezt a részfeladatot teljesí-
tetted zenei tehetségeden keresztül. Munkád példá-
ul szolgáljon az utánad jövô nemzedéknek. Isten él-
tessen!

GUTTMAN MIHÁLY

***
VARGA FERENC. Rendhagyó alkalom az idei díj át-

adása: elsô ízben nyújtunk át díjat olyan kitüntetett-
nek, aki útlevéllel érkezik közénk. Pedig magyar és
magyar nyelvterületrôl érkezik. Mai napon díjunk-
nak ezt az üzenetét kell hangsúlyoznunk: a történe-
lem torz mosolyaként útlevéllel kell megérkeznünk
otthonról haza. Minden tiszteletünket megérdemlik
azok, akik ilyen kalandos utazásokat vállalnak, s
megtesznek mindent, hogy lemossák a történelem
tablójáról ezt a torz fintort.

Ki ez a jóságos arcú, ha csuhát viselne, középkori
jó szolgálatot végzô vándor baráthoz hasonlatos hôs,
akit itt, ma kitüntetünk? Nem rendkívüli ember,
csak teszi a dolgát. (Az más kérdés, hogy értékrend-
jét vesztett világunkban már az rendkívüli embernek
számít, aki teszi a dolgát.) Varga Ferenc, az ésszerû-
ség jegyében végiggondolta az értelmes tét mozgás-
terét. Hallgatott a már gyerekkorban hallott magyar-
ság-mondák üzenetére: a Kárpát-medence által kö-
rül ölelt Pannon síkság szülöttjeként testvérnek érez-
te az övezet minden teremtményét, életelvvé téve az
itt élned-halnod kell parancsolatát, küldetésének
érezte, hogy hozzájáruljon a történelem torz fintorá-
nak letörléséhez.

Feri, hányszor utazhattad volna körül a Föld-
gömböt, ha összeadnánk az elszakított nemzetrészek
újbóli összekapcsolásának érdekében megtett szám-
talan utad kilométereit? Szónoki kérdés, sokszor.
Persze világútlevéllel utazni könnyû, sokszor még
élvezetes is, mondanák egyesek. Csakhogy Varga
Ferenc mindig hatalmas teherrel utazott, amit ráforrt
páncélként cipelt, nem tehette sem a vonat, sem ko-
csija csomagtartójába: a határon túli magyarok sorsa
iránti felelôsséget hordozta magával. Ha térképen
akarnám bejelölni a településeket, ahol megfordult,
csupa piros karikákkal lenne tele a képzeletbeli tér-
kép. Ha mindazokat ideutaztattuk volna, akik áldá-
sos munkásságának gyümölcseibôl részesültek, ak-
kor az épület elôtt autóbusz-oszlop sorakozna.

Ha ma, a Kárpát-medencében sok száz és ezer fia-
tal tudja, hogy mit álmodott Emese; ha ma a Kárpát-
medencében önazonosságunk megtartásában szere-
pet vállaló számos intézmény mûködik – az Varga
Ferencnek is köszönhetô. De van a díjnak még más
üzenete is. A magyar–magyar kapcsolatok ápolását
nem szabad politikai sarlatánokra bízni, nem szabad
választási kampányok martalékává tenni, hisz évtize-
dekre szólóan sérülhetnek azok, felelôtlen emberek
kezén. Ezt a szent ügyet olyan tiszta emberekre kell
bízni, mint Varga Ferenc. A boldogság madarát
olyan emberek tenyerében kell melengetni, akik nem
a magyarságból, hanem a magyarságért élnek. Mind-
ezen eszmék kifejezéseképpen – s ezt külön kell
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hangsúlyoznunk az EMKE 120. évfordulóján – létre-
hozta Pécs–Baranya megyei testvérszervezetünket,
az ottani EMKÉ-t. Így kapcsolja egybe ez a betûszó
számos magyar testvérünket. Úgy gondolom tehát,
méltó kezekbe kerül idén Kun Kocsárd-díjunk.

KÖTÔ JÓZSEF

November 5-én adták át a Nemzeti Kulturális örökség
Minisztériumában a protestáns kultúra és tudomány
kiemelkedô mûveléséért járó elismerést, a Károli Gáspár-
díjat. Az idei kitüntettek Hafenscher Károly budapesti
evangélikus teológus, Dienes Dénes egyházörténész, lel-
kész, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tan-
székvezetô professzora és Sipos Gábor levéltáros, egyetemi
docens (Kolozsvár) voltak.

Sipos Gábor laudációja
Sipos Gábor történész, levéltáros, egyetemi do-

cens 1951-ben született az egykor Szilágy vármegyé-
hez tartozó Érszodorón. A középiskolát Krasznán,
az egyetemet Kolozsvárott a Babeš–Bolyai Tudo-
mányegyetem történelem szakán 1970–1974 között
végezte. Diplomázás után három évig egy észak-er-
délyi faluban, Noszolyon románul tanított történel-
met. 1977-ben került levéltárosnak az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Kolozsvári Gyûjtôlevéltárába,
máig egyik munkahelyére. 1998-ban a Szegedi, ak-
kor még József Attila nevét viselô Tudományegyete-
men szerzett doktori fokozatot. Ugyanebben az esz-
tendôben kapott másik munkahelyére, a kolozsvári
Babeš–Bolyai Középkori Tanszéke történelem–
könyvtár szakára docensi kinevezést, ahol már né-
hány évvel korábban óraadó volt. Oktatói munkájá-
nak fontos része a román egyetemen tanuló magyar
diákok számára tartott magyar nyelvû órák. Elsôsor-
ban mûvelôdéstörténeti tárgyakat, könyv- és nyom-
datörténetet, levéltártant, könyvtártörténetet, illetô-
leg magyar történelmi áttekintést ad elô, továbbá le-
velezô tagozaton egyetemes középkort oktat.

Levéltárosi mûködésével, az iratok folyamatos
mentésével, feltárásával, rendezésével függ össze
rendkívüli szerteágazó történészi érdeklôdése. Fi-
gyelmét eleinte a középkor kötötte le, szakdolgoza-
tát a kolozsmonostori konvent hiteleshelyi tevékeny-
ségébôl írta. Utóbb azonban az említett egyetemi tár-
gyakon kívül a 17–18. századi magyar mûvelôdés-
történet számos más területével, mindenekelôtt er-
délyi református egyháztörténettel kezdett foglal-
kozni. Nehéz feladat ebbôl a körbôl az általa legin-
kább mûvelt témákat kiemelni. Ha mégis meg-
tesszük, akkor az egyházigazgatás és az egyházszer-
vezet új eredményeket hozó vizsgálatát kell említe-
ni. Doktori értekezését Erdély sajátos történelmi
helyzetével összefüggôen nemcsak magyar, nemzet-
közi viszonylatban is egyedülálló intézmény, a re-
formátus fôkonzisztórium kialakulásáról írta. De
nemcsak errôl, a legfelsô, központi szervezetrôl, ha-
nem a helyi presbitériumokról is készített dolgozato-
kat. Szaktanulmányai mentalitástörténettel, iskola-
történettel, egyházközség-történettel, köztük az ele-
nyészett román református eklézsiákkal, templom-
történettel szintén foglalkoznak. Egy-egy tudomá-
nyos cikke újabb adatok fényében mutatja be az er-

délyi múlt jelentôs református alakjait, Apáczai Cse-
re Jánost, Szônyi Nagy Istvánt, Bethlen Miklóst,
Misztótfalusi Kis Miklóst, Cserey Farkast, Bod Pétert
és másokat. Levéltárosi pályájához híven rendszere-
sen jelentet meg forrásokat, értékes kéziratokat. Ed-
dig négy önállóan vagy társszerzôkkel írt könyve,
ugyancsak négy szintén munkatársakkal együtt gon-
dozott forráskiadványa jelent meg. Hat tanulmány-
gyûjteményen, köztük tiszteletköteteken találko-
zunk több szerkesztô körében az ô nevével is. A ma-
gyar mellett, románul, németül és franciául napvilá-
got látott szaktanulmányainak száma meghaladja a
hetvenet. Tagja annak a kicsiny, de egyre több érté-
kes eredményt fölmutató erdélyi magyar történész-
csoportnak, amely – ma már bátran elmondhatjuk,
hogy – fölélesztette több évtizedes tetszhalott állapo-
tából az erdélyi református egyháztörténet-írást. 

A két nagy munkaterület, az oktatás és a kutatás
mellett az értelmiségi lét természetes velejárójaként
vesz részt az erdélyi magyar tudományos közélet-
ben, titkára az Erdélyi Múzeum Egyesületnek. Nem-
csak magyar testületek, hanem a Verein für Sieben-
bürgische Landeskunde romániai tagozatának és a
Pro Oriente osztrák–román egyháztörténeti kutató-
csoportnak is tagja.

Sipos Gábor, a Románia határain kívül is elismert
történész, levéltáros és egyetemi oktató fontos terü-
leteken járul hozzá a szellemi értékek ôrzéséhez, az
erdélyi magyar kultúra ápolásához és a jövendô
nemzedékek tudományos felkészítéséhez.

KÓSA LÁSZLÓ

Életmûdíjjal tüntette ki Sütô Andrást és Domokos
Gézát az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány
(EMIA). A Székelyudvarhelyen október 29-én meg-
tartott rendezvényen Hídverô-díjjal értékelték Gö-
römbei András munkásságát. 

Pomogáts Béla irodalomtörténész a három díja-
zottat méltatva kiemelte, hogy ôk a hûség virtuális
lovagrendjének tagjai. Lôrincz György, az EMIA el-
nöke szerint az idei kitüntetettek nemcsak irodal-
márként, hanem nemzetük sorsáért felelôséget válla-
ló közéleti szereplôként is kiemelkedô jelentôségûek.
Az életmûdíjjal Domokos Géza író könyvkiadói (a
Kriterion Kiadó mindenese), szépírói (visszavonulá-
sa óta több önéletrajzi ihletettségû mûvet írt) és köz-
életi-politikai (1990–1993 között az RMDSZ elnöke
volt) tevékenységét egyaránt értékelte az Erdély Ma-
gyar Irodalmáért Alapítvány. 

Sütô András betegsége miatt nem lehetett jelen a
rendezvényen. Az ôt méltató Kántor Lajos elsôsor-
ban drámáinak felszabadító erejét, az anyanyelv-
használatért való küzdelmét emelte ki. 

A Hídverô-díjat évrôl évre olyan nem erdélyi iro-
dalmárnak adja át az EMIA, aki sokat tett az erdélyi
irodalom népszerûsítéséért, elfogadásáért. Göröm-
bei András egyetemi tanár, akadémikus az erdélyi
irodalom nagy értôje, többek között átfogó monog-
ráfiát írt Sütô Andrásról. 

Az idén tízéves fennállását ünneplô székelyud-
varhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány jö-
vôre egy új erdélyi magyar irodalomtörténet megírá-
sára ír ki pályázatot.

Károli Gáspár-díj – 2005

Az Erdély Magyar Irodalmáért
Alapítvány díjai 2005
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Megismerkedésünk egész pró-
zai volt. Licista korunkban mind-
ketten a nyári szünidôkben ugyan-
annál a vállalatnál dolgoztunk.
Késôbb ô Kolozsvárra került a
Babeš–Bolyai Egyetem történelem
szakára, pár év múlva én is e szak
mellett döntöttem. A nyári felvé-
teli vizsga idején ô még Kolozsvá-
ron tartózkodott, gyakorlati mun-
kán, így alkalma volt a nálánál fi-
atalabb felvételizôt eligazítani ab-
ban a számomra rejtélyes, történe-
lemmel és eseményekkel gazdag
kultúrvárosban. Egy estébe nyúló
délutáni séta alkalmával beava-
tottként ô hívta fel a figyelmemet
a város csodálatos szépségeire, ér-
dekességeire és értékeire. A Far-
kas utcai templomot is ô mutatta
meg nekem elsô ízben, valamint
az erdélyi nemesi családok címe-
reit is… A felvételin az általam el-
ért jegy nem volt elegendô a beju-
táshoz, így hazatértem Temesvár-
ra, ô pedig sikerrel folytatta az
egyetem utolsó évét. Ezzel a régi
ismerôssel és jóbaráttal, Miklósik
Ilona mûvészettörténésszel ültem
le beszélgetni egy általam a mai
napig is bálványozott pályáról va-
lamint életrôl, családról, megvaló-
sításokról.

– Kezdjük életrajzi adataidnak a le-
jegyzésével – javasoltam. Mikor, hol,
milyen családban születtél?

– 1951. november 30-án Te-
mesváron születtem magyar
munkáscsaládban.

– Hol végezted iskoláidat és mi-
lyen évek között az egyetemet? Mikor
kerültél vissza Temesvárra?

– Elemi iskoláimat és a gimná-
ziumot Temesváron végeztem,
magyarul. A gimnáziumi osztá-
lyokat az akkor még soknemzeti-
ségû 10-es középiskolában, ahol
négynyelvû osztályok voltak.
1970-ben felvételiztem a kolozs-
vári Babeš–Bolyai Egyetem törté-
nelem szakára. Ezt 1974-ben vé-
geztem el, magyar alcsoportban,
történelemtanári diplomát kap-
tam, de szakterületem a mûvé-
szettörténet volt.

Két évig egy vidéki iskolában
tanítottam, nem csak történelmet.
Azután kerültem a Bánsági Múze-
umba, ahol ma is dolgozom. Mai

napig is gyakran térek vissza a
katedrához, hiszen vonz a tanítás.
Sok egyetemistával dolgozom
együtt: szakdolgozataik elkészíté-
sekor keresnek fel és a kapcsolata-
ink többnyire évekig megmarad-
nak.

– Mióta vagy a történelem szerel-
mese?

– Azt hiszem, gyerekkorom
óta vonzott a történelem, mint
mindenkit, engem is, fôként a ré-
gészet. Sokkal késôbb jöttem rá,
hogy mennyi érdekessége és
szépsége lehet egy régi mûalko-
tásnak vagy dokumentumnak.

– Mibôl áll tevékenységed?
– 16 évig voltam fémrestaurá-

tor – vagyis a régészek mellett
dolgoztam, ásatásokon is – és
csak azután adódott alkalmam
visszatérni a mûvészettörténet-
hez. Kerülôúton, mert állagmeg-
ôrzôre volt szüksége a mûvészeti
részlegnek, és mellette megen-
gedték, hogy kutatással is szóra-
kozgassam. Nekem adták a port-
rék és a magyar meg a bánsági (89
elôtt ilyen regionális hivatkozás
nem létezhetett!) festmények ren-
dezését, s ha lehetséges, publiká-
lását. Ma is ezzel foglalkozom.

Miben áll a munkám? Mi az
állagmegôrzés, vagy ahogy mi itt
mondjuk: konzerválás? Ezt azért
találták ki a múzeumi dolgozók-
nak, hogy rengeteget lehessen ar-
ról elmélkedni, hogy miként
menthetjük meg fizikai formájuk-
ban a késô utókornak a régi alko-
tásokat. Meg azért, hogy a sok be-
széd, utánajárás, rábeszélés (a res-
taurátor felé) végül hasson is.
Egyszóval, hogy idôben jelezzem,
mit kell restaurálni és miért. A
sokféle mentési munka végén az
ember megmozgatja a kollégáit, a
munkásokat, a fényképészeket és
legalább dokumentumok, alapos
leírás, fotózás révén megmenti a
teljes pusztulástól azokat a mûvé-
szi alkotásokat, amiknek gondo-
zására a közgyûjtemény fô gond-
noka – az állam – nem tud elég
alapot biztosítani. A magángyûj-
temények tulajdonosaival, ahol
néha rászánnak egy kis összeget a
megôrzésre, a kapcsolatok eléggé
távolságtartóak, de ôk legalább

törôdnek azzal, amijük van (más
kérdés, hogy mennyire helyesen).
A mûvészi alkotások (festmények,
grafikák, szobrok, épületek stb.)
egészségének lennénk a gondno-
kai, azaz felelek a raktárért és a
benne ôrzött értékekért, hogy ott
megfelelô hômérséklet, világítás,
páratartalom valamint elegendô
hely legyen. Tudomásom szerint
nagyon kevesen vagyunk már or-
szágszerte és mivel az állag-
megôrzôk felelôssége igen nagy…
mind kevesebben leszünk. Idôm
kevés, már ott tartok, hogy csak a
szabad idômben olvasok, kuta-
tok, informálódom. A pálya nem
túl vonzó, a kezdô fiatalok fizeté-
se nagyon kevés, sok dolgot kell
ismerni: mûvészettörténetet, mû-
vészi technikákat, kémiai, fizikai
jelenségeket követni, tisztában
lenni a törvényekkel, idegen in-
tézményekkel együttmûködni
stb. És mindehhez járul a sok, na-
gyon sok fizikai munka, legtöbb-
ször nem egészséges körülmé-
nyek között. A restaurátorok és
konzervátorok között van a leg-
több szakmában szerzett betegsé-
get hordozó ember.

Ennek ellenére nagyon érde-
kes, nagyon színes munka. Ha
majd az Európai Unióba kerülünk
és talán nagyobb összegek állnak
a kultúra rendelkezésére, akkor a
kereslet is nagyobb lesz e foglal-
kozás iránt. Ez a feladat kiegészül
a múzeum teljes mûvészeti gyûj-
teményének raktári rendezésével,
kiállításra készítésével, rendezé-
sével vagy a többi kiállítást szer-
vezô társsal való együttmûködés-
sel, a nyilvántartás vezetésével is,

Az emberek, a mûvészetek
és az események szolgálatában

Beszélgetés Miklósik Ilona temesvári mûvészettörténésszel

Miklósik Ilona 
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a különbözô gyûjtemények kiala-
kulásának kutatásával, levéltári
keresgélésével. Emellett még sok
más adminisztratív teendô, kimu-
tatás, dolgozat és papírmunka
egészíti ki a mindennapjainkat.

– Ismertesd, kérlek, munkahelye-
det, a Temesvári Szépmûvészeti Mú-
zeumot. Mennyire gazdag ez a rész-
leg?

– A Bánsági Múzeumnak
egyik részlege a szépmûvészeti
részleg. Ez az ország múzeumai
közül az egyik leggazdagabb. Ko-
lozsvárnál és Nagyváradnál jóval
gazdagabb volt és most is az. A
legnagyobb adomány Ormós
Zsigmond fôispántól származik,
aki saját gyûjteményét hagyta
ránk. Ezt a gyûjteményt, már éle-
tében nekünk adományozta, az
igazság szerint ô vetette meg a
mostani szépmûvészeti részleg és
az egész múzeum alapjait azáltal,
hogy már életében kezdeményez-
te és létrehozta a Történeti és Ré-
gészeti Múzeum Társulatot. Eb-
ben kezdettôl fogva a szépmûvé-
szeti részleg önálló részleg volt.
Már akkor két iránya volt: az
egyetemes európai mûvészet fel-
gyûjtése és a dél-magyarországi
(Bánsági) mûvészeti alkotások be-
gyûjtése és megôrzése.

Ezen a vonalon fejlôdött az in-
tézmény halála után is, egészen
1920-ig. A két világháború között
Ioachim Miloia igazgató szintén
ezt a vonalat képviselte. Emellett
visszatért az Ormós Zsigmond ál-
tal elkezdett ortodox vonatkozású
vallási tárgyak (fôként ikonok)
gyûjtéséhez és ô teremtette meg a
mai múzeumi ortodox gyûjte-
mény alapját. A második világhá-

ború után nagyjából ezen a vona-
lon fejlôdött az intézmény: ennek
a vidéknek a mûvészetét képvisel-
te, innen gyûjtötte be a mûvészi
tárgyakat. Kezdettôl fogva min-
den értékesnek vélt tárgyat meg-
vásároltak (vagy a tulajdonosokat
próbálták meggyôzni, hogy tár-
gyaikat adományozzák a múze-
umnak). A vásárlást legtöbbször
úgy tudták megvalósítani, hogy a
már rossz állapotban levô tárgyat
olcsóbban vették meg a restaurá-
lás reményében. Ezáltal egy gaz-
dag gyûjteményre tettek szert.

A restaurálás fénykora itt, a
Bánságban, a II. világháború végé-
ig tartott. Azóta igen keveset resta-
urálunk, mivel ez a mûvelet na-
gyon drága, idôigényes, emellett
nagy alázatot és óriási hozzáértést
kíván a restaurátor mûvésztôl. Te-
hát manapság egyre kevesebb tár-
gyat restaurálunk és sajnos, egyre
rosszabb minôségben.

Gyûjteményünk a 19. század
végén Ormós-képtárra alapult,
amely többnyire itáliai kismeste-
rek festményeit foglalta magába,
amihez az intézmény erejétôl tel-
ten vásárolt azután, sôt, az 1955–
1980-as években központi (buka-
resti minisztériumi vásárlásokról)
gazdagításról is beszélhetünk.
Emellett néhány németalföldi és
osztrák–német szerzô is fellelhetô
benne. A bánsági mûvészek közül
a 19. századból Melegh Gábort,
Brocky Károlyt, Konstantin Dáni-
elt, Nicolae Popescut, Zaicu Iont,
Wälder Jánost, Ferenczy Józsefet
mutathatjuk be a kiállításainkon,
de büszkélkedhetünk a 20. száza-
di Varga Albert, Gallasz Nándor,
Aurel Ciupe, Liuba Cornel, Bottlik

Tibor vagy Podlipny Gyula szig-
nóját viselô munkákkal is. Egyre
gazdagszik jelenleg is – amikor,
pénz hiányában szinte kizárt a vá-
sárlás – adományok útján, a jelen-
kori bánsági mûvészektôl kapott
mûvekkel.

– Szolgálatnak fogod fel mindazt,
amit te és társaid végeztek? Egyfajta
átmentése-e ez történelmi-mûvészeti-
kulturális hagyományainknak?

– Hogy mennyiben hagyo-
mány ez, nem tudom. De kolozs-
vári tanáraim is ezt tették, ben-
nünket erre neveltek, az én múze-
umom régi custosai is ezt tették –
és jól tették. Ebben, mindent csak
tessék-lássék módon összekapko-
dó világban, ma már kevesebben
gondolkoznak így. Kutatni kell,
olvasni, utánajárni a dolgoknak,
hogy megismerjük, mi van a ke-
zünkre bízva, vigyázni rájuk,
megôrizni ôket (ez egyre nehe-
zebb) és a világnak bemutatni tár-
gyi formájukban meg dolgozatok
alakjában is, hogy megismerjék és
hogy ne felejtsék el ôket. Ez bi-
zony szolgálat. Aki nem így vég-
zi, annak csak munkahelyi 8 órás
(néha annyi sem) robotmunka,
minôsége: semmi.

Leginkább a Bánság 19. száza-
di mûvészete és kultúrája foglal-
koztat, ebbôl sikerült kisebb-na-
gyobb dolgozatokat megfogal-
maznom. Nagyon sok anyag van
feldolgozatlanul, rosszul publi-
kálva, talán ezt tudom majd egy-
szer valamennyire rendbe szedni.
Nagyon szép lenne…

BOÉR JENÔ

Alapvetô emberi jog, hogy minden gyermek
megtanulhassa édesanyja beszédnyelvét. Ugyanez a
jog a játék és a tánc esetében is meg kell illesse gyer-
mekeinket. (Timár Sándor)

A X. jubileumi Csûrdöngölô Gyermek- és Ifjúsági
Néptánctalálkozó bebizonyította, hogy az András
Alapítvány az a táncpedagógiai mûhely, amelyben a
gyermekek a néptáncot anyanyelvként tanulják.
2001-tôl félévente megszervezett gyermek- és ifjúsá-
gi néptánctalálkozókhoz csatlakozó csoportok szá-
ma alkalomról alkalomra nô, ami ösztönzô, öröm,
elégtétel a szülôknek, fellépôknek, szervezôknek és
oktatóknak egyaránt. Ezeket a találkozókat kézmû-
ves-foglalkozásokkal, tanulmányi versenyekkel,

táncházakkal, népmûvészeti kiállításokkal színesít-
jük. A gyermekek a Csûrdöngölô-találkozókon a he-
ti rendszerességû néptáncképzés eredményeit mu-
tatják be színpadon. Lehetôség a sok száz fiatalnak
az ismerkedésre, vetélkedésre, közös mulatságra. 

Mind a szervezôknek, mind a táncosoknak, okta-
tóknak újabb és újabb kihívást jelent minden ilyen
alkalom. A gyermekcsoportok új produkciókkal je-
lentkeznek, ami nagy elôkészületet igényel. Folya-
matossága van az oktatásnak, és a jövôre nézve is
van már utánpótlás, mert sok településen két-három
csoport is mûködik, kicsiktôl nagyokig.

Az András Alapítvány által elindított oktatási
program (felelôse Miklós Katalin) lényege, hogy mi-

A néptánc ünnepe Csíkszeredában
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nél több gyermek már zsenge korban ismerkedjen
meg a még elevenen élô néptánc- és népzene hagyo-
mánnyal, nemcsak a színpadi megjelenítés által és
muzeális értékként, hanem mint megélt tapasztalat
épüljön be mindennapi életünkbe. Erre az eleven él-
ményre – csodálatos nevelô ereje és közösségteremtô
hatása miatt – különösen a felnövekvô nemzedéknek
van szüksége.

A gyermekek a próbák és a színpadi szereplések
során, a néptánc újraszületésének pillanataiban fede-
zik fel a közösségi lét öröklött rendjét. Ebben az ôsi
rendben a tánc-anyanyelv ismerete teszi számukra
természetessé az eligazodást.

2005. december 16-án óriási gyermekzsivaj foga-
dott a csíkszeredai mûvelôdési házban, szinte lépni
sem lehetett a sok csillogó szemû, jókedvû gyermek-
tôl. Aztán megjelentek az oktatók és a társaság egy-
kettôre elhallgatott. Fontos a fegyelem, hiszen át kell
ismételni a legfrissebb koreográfiák mozzanatait, né-
hány perc múlva a csoportoknak már a színpadon
kell bemutatkozniuk. Az oktatók szerint nem az a
cél, hogy táncmûvészeket neveljenek a gyerekekbôl,
habár csaknem biztos, hogy profi táncos is kikerül
belôlük. Mindenkit szeretettel fogadnak, minden
gyermek komolyan veszi és nagyon élvezi a színpa-
di szereplést. Megannyi kis mûvészt láthattunk a
színpadon, és meggyôzôdésünk, hogy ezek a gyere-
kek felnôve kellô tisztelettel fognak végignézni egy
színházi elôadást is, mert tudják, milyen nagy mun-
ka áll mögötte.

A fellépô 26 csoport sorra színpadra került. Er-
dély néptáncainak felvonultatása mellett karácsonyi
dalok is felcsendültek, a csíkkozmási Bojzás Nép-
táncegyüttes elôadásában pedig a karácsonyi betle-
hemes játékot is megtekinthettük.

A marosvásárhelyi Picinige Gyermekzenekar kü-
lön színfoltot jelentett a jubileumi rendezvényen, Ist-
ván-napi és János-napi köszöntôk csendültek fel
Sinkó András tanítványainak elôadásában.

Az elôadás mûsorvezetôit a téli napforduló szo-
kásainkra jellemzô figurák (kecske, medve, kram-
pusz) segítették vagy éppen akadályozták, ijesztget-
ték, szórakoztatták a gyermekeket.

Elekes András, a kápolnási Zergeboglár Gyermek
Néptáncegyüttes oktatója szerint öröm az, hogy a
mai globalizálódó világban van, akinek tanítani a
néptáncot, népzenét. Szerencsésnek mondhatja ma-
gát, mert egy lelkes csapatot oktat, sikerült velük
megéreztetni a néptánc „ízét”. A gyermeknek, de az
oktatónak is sikerélmény, ha összejön egy lépés, egy
figura, de legnagyobb sikere az, amikor a tánc nyel-
vén már beszél, kifejezi érzéseit, gondolatait.

A szülôk büszkék, hogy gyerekeik táncolnak,
úgy gondolják, ez nagy érték, más szemléletet ad,
más világfelfogást és közösségformáló erôt.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tánco-
sai oktatói, szervezôi és házigazda minôségben élték
át a jubileumi rendezvényt, tapasztalatot, gyakorlati-
asságot nyerve, hiszen eljön az az idô, amikor meg-
szervezik saját találkozóikat.

A Szopos Zita által oktatott Csíkszentmártoni
Néptánccsoport az elmúlt év októberében verbuvá-
lódott össze a szülôk és a Hargita együttes táncosai-
nak kezdeményezésére, elôször léptek fel a Csûr-
döngölôn. A csoport legkisebbjei háromévesek, akik
a járásban még bizonytalanok, de a táncban már
nem.

András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes igazgatója, az András Alapítvány elnöke
véleménye szerint a gyerek kibontakozó személyisé-
gét is formálja a tánc, közösséget alakít, nemcsak lel-
ket és szellemet épít, fizikumukra is jótékony hatás-
sal van, megerôsödnek, megszépülnek azok, akik
rendszeresen táncolnak. A tánc lehetôséget ad a ba-
rátkozásra, akár a párválasztásra is – fogalmazta
meg András Mihály. Nagyvárosokban státusszimbó-
lum a szülôknek az, ha gyereke balettórára jár vagy
társasági táncot tanul, holott elôdeink kitapasztalták,
kidolgozták minden korosztálynak megfelelôen a
mozdulatnyelvet, kezdve a gyerekjátékoktól az éne-
kekig, táncokig, népszokásokig. Fontosnak tartjuk
azt is, hogy a gyerek egyszer a saját tájszólását tanul-
ja meg a helyi folklór tisztaságának megôrzése szem-
pontjából, ráér majd más régió táncait megtanulni. A
Csûrdöngölô célja, hogy a Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes táncosaiból oktatókat neveljünk, ezál-
tal itthoni jövôképet is mutatunk nekik, ugyanakkor
az oktatók kitartó munkája saját utánpótlásunkat is
biztosítja. A Csûrdöngölô által több száz fiatal ismeri
egymást, számíthatnak egymásra, úgy nônek fel,
hogy jól érzik magukat a saját otthonukban, megta-
lálják a helyüket. Mondhatnám azt, hogy e találkozó
egy kürt, mellyel összehívjuk, táncra hívjuk a cso-
portjainkat. Ezek a gyerekek, fiatalok teljesen mind-
egy, hogy a továbbiakban milyen szakmát választa-
nak, az a szellemiség, amiben nevelkedtek, életüket
áthatja, egy életre szóló, saját hagyományaiban gyö-
kerezô, erôs alapot és tartást ad. Sajnálatos az a tény,
hogy annyira el vagyunk foglalva a hétköznapok
gondjaival, hogy ha nem vigyázunk, elveszítjük ün-
nepeinket. Ezért szervezzük a találkozókat ünnepe-
ink elôtt, hogy mire jön a karácsony, a fiatalok tudja-
nak a fa alatt énekelni, tudják köszönteni szép dallal
szeretteiket, és minden ünnepünk, mely ma életük-
ben is élni akar, kapja vissza helyét és szerepét saját
környezetében.

A szervezôk megelégedésére szolgált az a tény,
hogy a gyerekek nemcsak a színpadi kötött és fe-
gyelmezett formában tudják a dalokat, a táncokat,
hanem az esti táncházban, mulatságban is, felszaba-
dultan és kiválóan mûvelik. A csoportok oktatói mo-
solyogva táncoltak együtt tanítványaikkal, akikben –
bátran elmondható, hogy – a hagyományainkban
fellelhetô életöröm jó csírája él.

A jubileumi Csûrdöngölôn jelen volt a Zelegor
Néptáncegyüttes Csíkmenaságról, a Kis Gerlice Gye-
rekcsoport Csíkszentkirályról, a Rozmaring és Fehér
Liliom Gyerekcsoportok Csíkszentimrérôl, a Kike-
rics Gyereknéptánccsoport Csíkszentsimonból, a
Labdarózsa Néptáncegyüttes Csíkszentmártonból, a
Bojzás Együttes Csíkkozmásról, a Gyöngyvirág
Néptáncegyüttes Tusnádról, a Kankalin Néptánccso-
port Kászonújfaluból, a Zergeboglár Néptánce-
gyüttes Kászonaltízbôl, a Tanulók Háza és a Borsika
Néptáncegyüttes Csíkszeredából, a Gyereknéptánce-
gyüttes Gyergyóremetérôl, a Forrás Néptánce-
gyüttes Marosfôrôl, az Ördögborda Néptánce-
gyüttes Balánbányáról, a Prücskök Néptáncegyüttes
Csíkszentdomokosról, a Csíkmadarasi Néptánce-
gyüttes, a Csíkrákosi Néptáncegyüttes, a Csíkmind-
szenti Gyerekcsoport, a Zergeboglár Néptánce-
gyüttes Kápolnásfaluból és a Picinige Gyermekzene-
kar Marosvásárhelyrôl.

Évrôl évre hihetetlenül látványos a csoportok lét-
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számának bôvülése, ezért a XI. Csûrdöngölô Gyer-
mek és Ifjúsági Néptánctalálkozót idén június 1-jén,
a gyermeknapon kívánjuk megrendezni szabadté-
ren, hogy jól elférjünk, mert a jubileumi Csûrdöngö-
lôn szinte a lehetetlennel birkóztunk meg, a közel
800 gyerek és fiatal alig fért a mûvelôdési házban.
Terveink között szerepel az oktatókkal való szoro-
sabb kapcsolattartás, képzések szervezése számukra.
Véleményem szerint a csoportok munkájának minô-
ségére kell odafigyelnünk – véli András Mihály.

A csillogó szemek, a több száz jókedvû, a népze-
nét és néptáncot kedvelô és mûvelô gyermek, a lel-
kes oktatók, a bátorító jókívánságok újra erôt adnak
a szervezôknek, a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttesnek és az András Alapítványnak, hogy foly-
tatni kell az elkezdett munkát. András Mihály igaz-
gató köszönetét fejezte ki a Hargita együttes munka-
közösségének, a jelen levô kézmûveseknek a rendez-

vény színvonalas lebonyolításáért.
Minden Csûrdöngölô után a résztvevôk úgy tá-

voztak, hogy mindig többet láttak, mint az elôzô év-
ben, elsôsorban lelkesedésben. S ha azt mondom,
hogy itt több száz lány és fiú találkozik, s valami olyat
ôriz meg a jövô számára, ami a mi nemzeti kincsünk a
néprajz, népmûvészet, néptánc világából, akkor min-
den ráfordítás és minden energia megtérül.

A néptánctalálkozók és az oktatási program
rendszeres támogatói: Apáczai Közalapítvány, Com-
munitas Alapítvány, Gyermek és Ifjúsági Sportmi-
nisztérium, Hargita Megye Tanácsa, Illyés Közala-
pítvány, Nemzeti Kulturális Alapprogram, Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma, Oktatási Minisz-
térium, csíkszeredai Vitos Kerámia.

BODI ILDIKÓ

Vénasszonyok nyara. Csodálatos két napban volt
részünk 2005. szeptember elsô hétvégéjén. Igen,
mintha az idôjárás is a szervezôk, résztvevôk segít-
ségére akart volna sietni. Mintha az idôjárás is mél-
tóképpen szeretett volna tisztelegni Gelu Pãteanu –
Gyalu bácsi emlékének.

Emlékezetes két nap volt – a szellemiség napjai.
Erre a két napra a szellemiség fellegvárává lett Etéd.
Az Énlaka Alapítvány szervezésében szeptember
10–11-én került sor a Gyalu-napok rendezvénysoro-
zatra, Gelu Pãteanu születésének 80. és halálának 10.
évfordulója alkalmából.

Szeptember 10. szombat délelôtt – táblás házzá
lett az etédi mûvelôdési otthon nagyterme. Távolról
érkezettek és helybéliek gyûltek össze – mindazok,
akik személyesen avagy írásai révén kötôdtek Gya-
luhoz.

Elsôként a szervezôk, Kutasi Mihály nyugdíjas
tanár, Gyalu egyik legjobb barátja, Nagy Zoltán isko-
laigazgató és Dávid András gyógyszerész köszön-
tötték a megjelenteket. Ezt követôen felolvasták
Pomogáts Béla és Radu Ardevan, a rendezvény rész-
vevôihez intézett üdvözlô leveleit, amelyben mind-
ketten Gelu Pãteanu idôkön túlmutató emberségét,
emberi nagyságát emelték ki.

A megjelentek közül elsôként Toró Tibor egyete-
mi tanár, atomfizikus emelkedett szólásra. Feleleve-
nítette Gyaluhoz fûzôdô barátságának legszebb
mozzanatait. Felolvasott egy angol versfordítást,
majd a kettôjük közti barátság részleteirôl sok min-
dent megtudhattunk, az elôkerült fényképek, leve-
lek, versfordítások révén. Az immár akadémikussá
lett atomfizikus kihangsúlyozta, hogy Gelu Pãteanu
mûfordítói tevékenysége igencsak sokrétû volt, hi-
szen a szépirodalmi és történelmi mûveken túl tudo-
mányos mûveket is fordított.

Sütô András 1991-ben Budapesten – Ajánlás Gelu
Pãteanunak címmel írt levelébôl Nagy Pál marosvá-
sárhelyi irodalomkritikus idézett, majd a marosvá-
sárhelyi Népújságban, 1993-ban megjelent saját írá-
sából olvasott fel részleteket.

Smaranda Enache asszony, a Pro Európa Liga el-
nöke meghatóan bensôséges szavakkal ecsetelte a
Gelu Pãteanu és közte kialakult baráti kapcsolatot. A
barátság felelevenítése során a magányosság és fáj-
dalom érzései is kicsengtek szavaiból – a Gyalué, de
sajátja is. Elmondta, amikor 1990-ben megismerke-
dett a már Budapesten élô mûfordítóval, az arról be-
szélt neki, hogy bár szeretet és rajongás veszi körül,
mégis mennyire magányos. Hogy mennyire magá-
nyossá válhat egy ember, aki saját nemzetét szeret-
ve, más nemzet jogaiért is felemeli szavát. Az elnök
asszony így vallott: a Gelu Pãteanu magányossága
az ô magányossága is, egyedülléte az ô egyedülléte
is. Ôszinte reményét fejezte ki, hogy Gyalu meglévô
értékei, mûvei rövidesen napvilágot láthatnak, az ôt
tisztelô, szeretô olvasóközönség kezébe kerülhetnek.

Cseke Péter irodalomtörténész, Gyaluval történt
találkozásait elevenítette fel. Gyalu naplójából részle-
teket olvasott fel, majd saját kötetének azon írásából,
melyben az ominózus fehéregyházi emlékünnepsé-
gen elhangzott Pãteanu-beszédrôl szólt. (Ezt követô-
en kellett Gelu Pãteanunak Budapestre menekülnie,
hiszen a román nacionalisták halálosan megfenyeget-
ték). A létesítendô Gelu Pãteanu-emlékszoba számá-
ra két Gyalu által dedikált kötetet ajánlott fel.

Kutasi Mihály arról szólt, hogy bármennyire is
igyekezett, sajnos nem sikerült Gelu Pãteanu teljes
életmûvét összegyûjtenie (még a könyvtárak segítsé-
gével sem), ezért is kérte a megjelenteket, ha bárki is
rendelkezik Gyalu-alkotásokkal, szíveskedjék az
Alapítványhoz eljuttatni.

Asztalos Ferenc székelyudvarhelyi parlamenti
képviselô arról szólt, hogy Gelu Pãteanu az igaz
megbékélés lovagja volt. Gábos Dezsô fehéregyházi
tanár (a Petôfi-emlékünnepségek szervezôje) szelle-
mi és érzelmi kötôdéseit említette fel, hiszen örökre
feledhetetlen emlékek fûzik Gelu Pãteanuhoz a Petô-
fi-emlékünnepségek kapcsán. Gyalu mondta: Petôfi
szellemében kell élni. Elmondta, hogy Gelu Pãteanu
milyen végtelen szeretettel viseltetett a gyerekek
iránt. Gyalunak különös ereje és hatalmas lelke volt.

Gyalu-napok Etéden
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Felolvasta a fehéregyházi barátaihoz és neki írt leve-
leit (magyarul és románul). Befejezésül felfedte,
hogy a „Fekete madonna” igen is hús-vér személy
volt, egy szép, barna férjes asszony, akivel az ô laká-
sán ismerkedett meg Gyalu.

Majla Sándor költô a korondi irodalmi találkozók-
hoz kötôdô – Gelu Pãteanuval kapcsolatos – élmé-
nyeit elevenítette fel. Megadatott számára az a ritka,
szerencsés lehetôség, hogy többször is Gyalunál tölt-
hetett néhány napot. Majd Gelu Pãteanu rendkívüli
humoráról beszélt – úgy érzi, igazán az tartotta ben-
ne a lelket az ôt ért sok bántódás közepette. És szólt
arról, hogy Gyalut egyesek besúgónak tartották a
magyarok közül, egy alkalommal rá is kérdeztek:
Maga, ugye spion? Én nem – válaszolt Gyalu sajátos
humorával, de utánam majd azok jönnek!

Inczeffi Tibor is személyes élményeit említette
Gelu Pãteanuval kapcsolatosan. Arról szólt, hogy
igencsak jólesô érzés megtapasztalni, hogy ily sokan
gyûltek össze az emlékünnepségen.

A felszólalások után a résztvevôk meglátogatták
az etédi iskolát, ahol Gyalu is tanított, az iskola ud-
varán felállított Tanítók fáját, melyen Gelu Pãteanu
neve is ott van.

Délután irodalmi színpaddal folytatódott a ren-
dezvénysorozat. Tiboldi Elek, Etéd polgármesteré-
nek köszöntôje után Buzogány Árpád, a székelyud-
varhelyi Kulturális Központ munkatársa Gelu Pãtea-
nu életének és munkásságának értékelésére tért ki.
Kutasi Mihály Gyalu életének, a kettôjük közötti ba-
rátságnak legfontosabb mozzanatait elevenítette fel.
Ezután Máthé Lôrincz Rozália és Korpos András (a
marosvásárhelyi Színmûvészeti Akadémia negyed-
éves hallgatói) elôadásában Gelu Pãteanu mûfordítá-
saiból, a Fekete madonnák versciklusból, különbözô
írásokból, Kutasi Mihályhoz írt leveleibôl összeállí-
tott mûvészi mûsort láthattunk, hallhattunk. 

Csodálatos – a szervezôket dicsérô – két nap volt.
Mély gondolatokat felszínre hozó, feledhetetlen em-
lékeket idézô, szellemiséget tápláló, azonos érzésû
és hasonlóan gondolkodó embereket összeötvözô
rendezvény volt. Ezért is hiszem, hogy Gelu Pãteanu
két jelen levô leányának: Pãteanu Annamáriának és
Hajdú Hertának is kivételes, felejthetetlen élményt
jelenthetett megtapasztalni, milyen szeretettel idéz-
ték, emlékeztek apjukra.

FORRÓ MIKLÓS

Jó három évtizede, 1975 októ-
berében jártam elôször kezelésre
beutalt betegként a háromszéki
Kovászna városhoz tartozó, már
akkor híres-nevezetes szívszana-
tóriumban, melynek létrehozása
teljes egészében Benedek Géza –
ma már réges-rég nyugdíjas –
fôorvos nevéhez fûzôdik, aki ak-
kor az egész gyógykomplexum
igazgatója volt. (Ôszintén, szívbôl
jövôen kívánjuk neki, hogy még
sokáig jó egészségnek örvendjen!)

Ám én itt most elsôsorban a
bélafalvi csûrmúzeumot létreho-
zott Orbán Lázár, Lazi bácsi cen-
tenáriumi születésnapjára rende-
zett szeptember 10-i születésnap-
járól kívánok beszámolni. Már ak-
kor ama 75-ös, elsô szívkórházi
gyógyüdülésünk alatt Demeter
Jenô belgyógyász fôorvos bará-
tommal meglátogattuk és meg-
csodáltuk Lazi bácsi évtizedek fá-
radságos, idôt, költséget nem
kímélô munkájával összegyûjtött,
gazdag és igazán látványos csûr-
múzeumát. Tavaly szeptember-
ben újólag beutalót kaptam a tün-
dérvölgyi szívszanatóriumba. A
valóban völgyben fekvô, Török
Sándor fôorvos irányította kettes
villában nyertem elhelyezést.
Örömmel olvastam a második na-

pon megvásárolt újságok között
szeretett szülôvárosom kedvelt
hetilapjában, a Brassói Lapok
szept. 9-i számában Bakó Zoltán
majdnem egész oldalas riportjá-
ból a kövérbetûs nyomtatással ki-
emelt beharangozó cikkének be-
vezetô mondatait: „Holnap nagy
ünnep lészen a háromszéki Béla-
falván. Az Orbán családot kö-
szönti a falu népe 67. házassági
évfordulóján, no meg a családfôt,
a csûrmúzeum-alapító Lazi bácsit
abból az alkalomból, hogy öt nap
múlva tölti 100. életévét.”

Másnap reggel legújabb bará-
tommal, a kitûnô fotós Szabó Ist-
vánnal, a kisbaconi Benedek Elek
Emlékház ôrével idejekorán elin-
dultam, hogy le ne maradjunk va-
lamirôl (ô lett a fotósom is).

A falu vezetôi öt nappal az
Orbán Lázár 100. születésnapjá-
nak betöltése elôtti szombati nap-
ra idôzítették a gyönyörûen feldí-
szített községi mûvelôdési ház
nagytermében tartandó rendez-
vénysorozat megnyitását. A közel
száz meghívottat a csaknem
ugyanennyi alkalmi vendéggel
együtt – akik közé mi is tartoz-
tunk –, elsônek Boldizsár Béla me-
gyei tanácsos köszöntötte, aki
csakúgy, mint még sokan mások

is, székely ruhába öltözve vett
részt. 

A fô helyen ott díszelgett a
100-as számmal jelzett csodaszép
torta. A második felköszöntôt a
sepsiszentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum nyugalmazott igaz-
gatója, Kónya Ádám szövegezte
meg, külön nyomatékosítva, hogy
Lazi bácsi elévülhetetlen érdeme-
ket mondhat magáénak: fáradsá-
gos gyûjtômunkája nélkül sokkal

Csûrmúzeum-alapító Bélafalván

Lazi bácsi
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szegényebb lenne Felsô-Három-
szék. Utána e sorok írója is szót
kapott, a Mûvelôdés szerkesztô-
sége nevében üdvözölte Orbán
Lázárt és családját, Tompa László
Ôszi üdvözlet címû versébôl vett
idézetekkel is fûszerezve, mint-
egy alátámasztva mondandóját.
Felszólalt Jakab Edit polgármester
is, majd Krizsán Vilmos, a Vajda-
sági Nagycsaládosok Egyesületé-
nek vezetôje.

Jó volt látni, hogy a matuzsále-
mi életkora ellenére kifogástalan
egészségnek örvendô Lazi bácsi-
nak mind mozgása, mind gondol-

kodása ugyanolyan üde, mintha
legfennebb hetvenkedne – aho-
gyan harminc éve saját szavaival
jellemezte tréfásan az önmaga
számára kidolgozott csûrdöngö-
lôjét, amit rókatáncnak becézett.
Azt többször is emlegette, hogy
még most is folyton mehetnékje
van, de ma már nem indulhat ne-
ki nagyobb kerékpártúráknak,
mint hajdanán, amikor kézi bics-
kagyártással foglalkozott. Mint-
egy harmincezer bicskát faragott,
fanyelû zsebkéseket, amivel
kitûnôen lehetett a gyümölcsfák
oltását-szemzését végezni. Ez

nemcsak szórakozás volt számá-
ra, noha ô annak érezte, hanem jól
jövedelmezô munka is, amit de-
rûs kedéllyel, mondhatni igaz
örömmel, jóformán játéknak te-
kintve végzett.

1916-ban édesapja döntése
alapján ugyan a korban hozzá kö-
zel álló testvérbátyjával együtt be-
soroltatták az esztelneki Ferenc-
rendi kolostorba, mert – úgy-
mond – ekképpen a továbbtanu-
lás lehetôsége is megoldódik. Ám
ez a kolduló baráti státus nem-
igen felet meg a Lazi bácsi vér-
mérsékletének. Ki is lépett rövide-
sen a rendbôl, s autodidakta mó-
don sokoldalú fafaragómûvésszé
képezte ki magát, miközben gyûj-
tôútjait összekötötte saját termé-
keinek értékesítésével. Két rokon-
szenves felnôtt fia, Antal (1941) és
Lajos (1948) is jelen volt, és oszto-
zott a közös örömünneplésben.
Büszke rájuk Lazi bácsi, különö-
sen a Brassóban súlyemelô
edzôként mûködô Lajos fiára, aki
ugyan Kézdivásárhelyt született,
de Bélafalván nôtt fel. Európa-baj-
nokok és -csúcstartók kerültek ki
a keze alól. Elsô, világbajnoksá-
gon második helyezést nyert ta-
nítványa Avram Florin 1994-ben
Dzsakartában állhatott fel a dobo-
góra, a következô évben másik ta-
nítványa, Dozvan Ilie kétszeres
világbajnokságot nyert és beállí-
totta a világcsúcsot. Szintén az ô
tanítványa Tiron Genoveva, aki
idehaza elsôként emelt a nôk kö-
zött 100 kg-ot.

Lazi bácsi azt azonban igenis

Múzeumbelsô I.

Múzeumbelsô II.

Az udvarán beszélgettünk
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Nagyjából kialakult rend szerint folytak a 2005-ös
Brassai-hét eseményei. Ez részben hasznos, mert
mindenki tudja, mikor mi a feladata, de azért hiá-
nyoznak az újszerû, figyelemfelkeltô események. Bi-
zonyára két év múlva, mikor az iskola fennállásának
450. évfordulóját ünnepeljük, alkalom adódik egy
teljesen új mûsorrend kialakítására. 

A hétfôi napon (május 30.) fél tizenegykor került
sor az ünnepélyes megnyitóra az elôcsarnokban. Az
V., VI. és IX. osztályos tanulók vettek részt. Az ün-
nepséget Fazakas István történelemtanár vezette.
Közremûködött nyitó és záró számokkal az iskola
Bazsó Ferenc irányította kórusa. Elôször Gyerô Dá-
vid tanácsos tolmácsolta a távol lévô Szabó Árpád
unitárius püspök és az egyház üzenetét. Majd Kósa
Mária igazgatónô mondott megnyitó beszédet.
Rüsz-Fogarasi Tamás VI. C osztályos a diákok nevé-
ben szólt, Pãšcuta Carmen ugyanabból az osztályból
elszavalta Bartalis János Kolozsvár címû versét. A
VI. A és B osztályok tanulói koszorút helyeztek az
elôcsarnok Brassai- illetve Berde Mózsa szobrára. 

Ezt követôen a VII. osztályosok kivonultak a Há-
zsongárdi temetô Brassai-sírjához. E sorok írója
mondott beszédet a nagy polihisztor sokoldalú mû-
veltségérôl. Elhangzott egy szavalat. Utána a diákok
megkoszorúzták a Brassai- és Berde-sírokat. 

Délben 1 órakor Kocsis Ildikó tanárnô tanítvá-
nyainak 180 munkát felsorakoztató rajzkiállítását
nyitották meg a 42-es számú teremben. Itt értesült a
közönség az iskola rajzos sikereirôl: a Román Orni-

tológiai Társaság Fehér gólya rajzversenyén Kele-
men Csilla (VI. A) elsô díjas, a kolozsvári Magyar
Opera A brémai muzsikusok bemutatójára szerve-
zett kiállításán Székely Szabolcs (VII. A) harmadik
díjas lett. A Romulus Ladea Képzômûvészeti Szak-
középiskola Utazás tematikájú rajzversenyén 30 csa-
pat közül a Brassaié nyerte az elsô díjat. Az idei Bras-
sai-hét mûvészeti nagydíját Gál Edina (VI. B) érde-
melte ki. Fél órával késôbb az iskola honlapját néz-
hették meg az érdeklôdôk. Ezt a XI. A osztályosok
szerkesztették Iszlay Réka tanárnô irányításával. A
tanárok jó részének a fényképe, s néhány adata is
szerepel ezen. A biológiai laboratórium elôkészítô-
jében Kováts Ildikó nyugalmazott tanárnô néprajzi
gyûjteményét állította ki: torockói, kalotaszegi, szé-
ki, felcsíki, mócvidéki és szászföldi tárgyakat, hím-
zéseket, ruhadarabokat valamint az iskola néprajz-
zal kapcsolatos hagyományait ismerhettük meg. A
tanárnô lelkes magyarázattal irányította az érdeklô-
dôket. Ezzel párhuzamosan a könyvtárban Málnási
Ferenc újra kiállította irodalomköri diákjainak több
évtizedes munkája nyomán íróktól kapott leveleit,
fényképeit: a 36 tablóhoz magyarázatokat fûzött.
Délután 3-tól Simon Gábor nyitotta meg Játékos fizi-
ka címmel a tanulóktól származó kísérleti eszközö-
ket bemutató kiállítását. Közben a román szakos ta-
nárok mûsorai is zajlottak. A biológiai teremben iro-
dalmi versenyt rendeztek, tanult mûvekrôl készült
posztereket mutattak be, szavaltak; az ortodox val-
lástanárnô, Angela Milchiš pedig a díszteremben

A harminchatodik Brassai-hét

fájlalja, hogy ôk annak idején tí-
zen voltak testvérek, nekik vi-
szont csak egy szál unokájuk van.

Vasárnap este a Romániai Ma-
gyar Népmûvészek Szövetsége
Életmûdíjjal tüntette ki Orbán Lá-
zárt, majd többen is értékelô kö-
szöntôt mondtak, a paksi Pro
Artis Kamarakórus pedig ünnepi
elôadással tisztelte meg a csûr-
múzeum létrehozóját.

Megkérdezték tôle: mi a szán-
déka a csûrmúzeummal? Készen
volt a válasz: Haszmann Pali bá-
csi, a nála alig három évvel
idôsebb alsócsernátoni híres-ne-
vezetes tanító testi-lelki jó barátja
volt, két talpraesett, igen ügyes
iker fia: József és Pál apjuk nyom-
dokain haladva párját ritkító in-
tézményt hoztak létre a hagyomá-
nyos magyar kultúra sajátos há-
romszéki ágának ápolására, to-
vábbéltetésére.

– Úgy érzem, jó társaságban, jó
kezekre lesz bízva a csûrmúzeum
gondnoksága is – mondja Lazi bá-
csi bizakodón mosolyogva. Mi is
így hisszük, és szívbôl kívánjuk

is, hogy Lazi bácsi derûlátó jöven-
dölése beteljesedjék. Ez után már
csak IV. Béla királyunk névtelen
jegyzôjét idézve, a …fecerunt

magnum áldomás… volt hátra.
Az is ragyogóan sikerült!

GÁBOR DÉNES

Díszasztalnál az Ünnepelt – családjával
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Krisztus a mi életünkben címmel felolvasó üléssza-
kot irányított. Délután 6-tól az esti tagozat részére is
Brassai-hét megnyitóra került sor. Ezen pár estis osz-
tály diákjai jelentek meg, részt vett az igazgatónô is.
Románul Stan Alexandru aligazgató mondott meg-
nyitó beszédet, s ismertette Brassai életrajzát, alul-
írott Berde Mózsa jelentôségérôl szólt.

A sportnap eseményei ezúttal nem csütörtökön,
hanem kedden zajlottak a négy tornatanár szervezé-
sében. Az elemisták futball-döntôjén a IV. A a IV. B-
vel mérkôzött, az Á-sok gyôztek. A kosárlabdázó fi-
úk közül a IX. Á-sok a XII. C-seket gyôzték le. A ké-
zilabdázó fiúk esetében viszont a XII. C-s csapat bi-
zonyult jobbnak a XII. Á-sokénál. A kosarazó lányok
XI. A–X. A mérkôzésén az utóbbiak gyôztek, a kézi-
labdázó lányoknál a két X. osztály (A, B) került a
döntôbe, s az Á-soknak kedvezett a szerencse. Végül
a legnagyobb izgalmat keltô futball-döntôt a X. A és
a XII. A játszotta, s a X-esek lettek a bajnokok. Ezen a
napon került sor a Kassay Ildikó tanárnô vezette
sakkversenyre. Az V–VIII. osztályosok közül Szôke
Hunor (V. A), a IX–XII-esek sorából Timár Alpár (XI.
A) bizonyult a legjobbnak.  

Délben a közgazdasági osztályok Szórakoztató
marketing-mûsora zajlott Pálffy Hajnalka és Filep
Judit tanárok vezetésével. A fizikumban a román
szakosok levetítették a I. L. Caragiale O scrisoare
pierdutã (Elveszett levél) címû darabjából készült fil-
met. Délután a már hagyományossá váló Bazsó Fe-
renc szervezte népdalversenyre került sor. Ezen az
elemisták közül a III. osztályos Balogh Adrienne, az
V-esek közül Burgus Bernadette, a VI-osok sorából
Buchmüller István, végül a VII-esek képviselôi közül
Jakab Beáta bizonyult a legjobbnak.  

Közben a délután folyamán a fizikumban a taná-
rok mutatták be tudományos dolgozataikat Fazakas
István és Simon Gábor elnökletével. Öten jelentkez-
tek az ülésszakra hat dolgozattal. Fazakas István az
erdélyi tanügyi rendszereket vette számba, alulírott
a kolozsvári Vöröskereszt Szanatórium történetét
mutatta be, Kováts Ildikó az iskola néprajzi hagyo-
mányairól beszélt. Ujvárosi Tamás egyik dolgozata
az idôjárási jelenségek hatását vázolta a Keleti-Kár-
pátok középsô csoportjának erdeire, a másik a ma-
gyarság helyzetét jellemezte a dél-erdélyi szórvány-
vidéken. Hantz Lám Irén nyugalmazott tanárnô
újabb könyvét, a Torockószentgyörgyrôl szóló A vár
árnyékában címût hozta el. Párhuzamosan a díszte-
remben két mûsorszám zajlott. A VII. C-sek modern
táncokat adtak elô Party dance címmel, majd a X. B-
sek Péter Rozália tanárnô irányításával Baranyi Fe-
renc A lónak vélt menyasszony címû egyfelvonásos
vásári komédiáját vitték színre nagy sikerrel. 

Szerda a vetélkedôk napjává vált. Reggel 9-kor a
könyvtárban kezdôdött a két magyartanár, Iszlai
Enikô és Balázs-Blénessi-Pataki Erika szervezte ma-
ratonolvasás. Ezúttal a József Attila-centenáriumra
való tekintettel József Jolán A város peremén címû
kötetét olvasták fel. Délben a Hãšmãšan Judit szer-
vezte Molekulák vetélkedôje kémiaversenyt rendez-
ték, ezen a VII. C diákjai bizonyultak a legjobbnak.
Utána a Kémia szalonjára került sor a kémikumban,
s itt mutatták be a még sajtó alól ki nem került kémi-
ai lap 3. számát, mely a X. A osztályosok munkáját
dicséri. A XI. Á-sok szerkesztette Holnap címû ter-
mészettudományos lap 2. száma 32 lapon a hét végé-
re jött ki a nyomdából. A matematika katedra köz-

ben a Kongó kobak címû matematikaversenyt tartot-
ta. Ezen a X. A és XI. A osztályok csapatai gyôztek.
Az elemisták közben görkorcsolya- és szaladás-ver-
senyen vettek részt a Caragiale-parkban. Délután 2-
tôl Google-keresôversenyt irányítottak az informati-
ka tanárok. 

Fél kettôtôl került sor a KÖZMAG. Ifjúsági köz-
gazdasági lap két legújabb számának (2004/3–4;
2005/1–2.) a bemutatójára. Az ismertetôt alulírott
tartotta, beszélt még Pleša Róbert fôszerkesztô, hoz-
zászólt Kerekes Jenô professzor, a Romániai Magyar
Közgazdász Társaság tiszteletbeli elnöke. Egyöntetû
volt a megállapítás, hogy az elsô brassais közgazda-
sági osztály és Páll Gyöngyi tanárnô összefogásából
született diáklap már túlnôtt az iskola falain, orszá-
gos szaklap lett. A bemutatót Jancsó Noémi szavala-
ta, Halászi Éva cselló- és Kállay Zsófia hegedûjátéka
tette ünnepélyesebbé. 

A díszteremben délután ökumenikus bibliaisme-
reti vetélkedôt rendezett a három vallástanárnô,
négy-négytagú, bibliai neveket viselô csapatok mér-
ték össze tudásukat, a Habakuk nevet választók
nyertek. A vetélkedôt követôen az esti tagozatos ro-
mán osztályok George Cošbuc mûvének, a Nunta
Zamfireinek (Zamfira esküvôje) az énekes-zenés
elôadását vitték színre. Este a már hagyományt ki-
alakító Duodráma-csoport lépett fel Miklósi Mária és
Kern Henriette nyelvtanárnôk vezetésével az elô-
csarnokban. Az idén Arcképcsarnok címmel klasszi-
kus angol és német mûvek híres szereplôit jelenítet-
ték meg.

A csütörtöki nap két részre oszlott. Kora délutá-
nig folytatódtak a versenyek: a IX. osztályosok Bras-
sai-vetélkedôjét a VI. osztályosok Árpádházi kirá-
lyok történelmi vetélkedôje követte. Közben Czondi
János és Iszlay Enikô tanárok vezetésével a diákok
tudományos ülésszaka zajlott. Az egyik elôadás XI.
A osztályos csoport Kolozsvárt, a másik városunk
híres személyiségét, Kányádi Sándort hozta képkö-
zelbe. Elhangzottak még irodalmi, ökológiai, fizikai,
közgazdasági vonatkozású dolgozatok, kettô román
nyelven. A nap második fele az Angol délután volt.
Az iskola angoltanárainak majd mindegyike valami-
lyen mûsorszám szervezôjeként szerepelt. Énekszá-
mokat mutattak be, Shakespeare mûveibôl ihletô-
dött rajzokat állítottak ki, találós kérdéseket fejtettek
meg. Kiemelhetô az angol nyelvû diáklapnak, a
School Nyúúz 8. számának a bemutatója. A Nagy
Emese és Vorzsák Milán tanárok irányította szer-
kesztôség (Feischmidt László, Hegedûs András) vál-
tozatos tartalmú, 22 lapos füzetet állított össze be-
számolókkal, versekkel, prózai írásokkal. Mellette
egy új angol kiadvány is megjelent: Miklósi Mária
irányításával a VI. B-sek Discovery Paper címmel
egy hatlapos színes nyomású tudománynépszerûsí-
tô füzetet tettek közzé. A csúcspontot a két színielôa-
dás képezte. Nagy Emese a IX. C-sekkel Shakespeare
Makrancos hölgyét vitte színre leegyszerûsítve a di-
ákok lehetôségeihez. Ô a hagyományos színpadi
megjelenítést választotta. Vorzsák Milán viszont a
IX. Á-soknak a Little Red Riding Hood (Piroska és a
farkas) történetet igen modern felfogásban, karikí-
rozva alkalmazta színpadra.

Pénteken délelôtt még három eseményre került
sor. Révész Erzsébet tanárnô a VI–VII-eseknek meg-
rendezte a Lányok vetélkedôjét: a háztartási ügyessé-
gi versenyben a VI. Á-sok kerültek az I., a VI. C-sek a
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II. helyre. Délben az udvaron az elemisták vásárt tar-
tottak: ki-ki eladnivaló apróságait kínálta, árulta.
Igyekeztek öltözetükkel, a díszletekkel, zenével a
megfelelô hangulatot is biztosítani. Ugyancsak ekkor
folyt a Honfoglaló általános mûveltségi verseny Vaj-
nár János történelemtanár vezetésével. Délután négy-
tôl a hét záróünnepségére és a díjkiosztásra került
sor. Az ünnepséget a díszteremben Málnási Ferenc
vezette. Az egyes díjakat a mûsorokat szervezô taná-
rok adták át. Ezután Rónai Éva tanárnô diákcsoportja
a 2005-ször messzebb címû, Márai Sándor verseibôl
és Kodály Zoltán dalaiból készített összeállítást adta
elô a színpadon. A színpad átrendezése alatt e sorok
írója mutatta be a szerkesztésében megjelent legújabb
évkönyv-kötetet: Az 1557-ben alapított kolozsvári
Brassai Sámuel Elméleti Líceum Évkönyve a 2003–
2004-es tanévre [Kolozsvár 2005. 148 l.].

Az est meglepetése volt a januárban Iszlay Enikô
tanárnô vezetésével megalakult színjátszó kör elô-
adása. Kilenc szereplô a IX–XI. osztályokból Tamási
Áron Énekes madár címû népi játékát adta elô gyak-
ran tapsot aratva. A színpadi mûsort a Kisbogáncs,
Bogáncs és Zurboló néptáncegyüttesek nagysikerû
fellépése zárta. 

A hét mûsorát tulajdonképpen a szokásos toroc-
kószentgyörgyi zarándoklat és kirándulás rekesztet-

te be. Az idén Ujvárosi Tamás földrajztanár volt a
szervezô. Három busszal 150 diák és 12 tanár érke-
zett a Brassai-szülôházhoz. Itt Málnási Ferenc rövid
beszédét követôen megkoszorúzták az emléktáblát.
Utána három csoport alakult ki. Az egyik a Vidálykô
érintésével gyalog ment Torockóra, a másik Toroc-
kóról kiindulva megmászta a Székelykövet, a har-
madik pedig Torockón sétált, megnézte a templo-
mot, a népmûvészeti múzeumot. A kellemes, lan-
gyos idejû nap végén, este 7-kor indultak vissza a
Szentlászlót érintô útvonalon. Közben a Brassai
homlokzatán fekete zászló tudatta, hogy aznap te-
mették az iskola egyik jeles tanárát: a 87 éves korá-
ban elhunyt Albu Zoltánné Dániel Kamillát. Az isko-
la egykori magyartanárnôjének sírjánál Szöllôsi Fe-
renc nyugalmazott igazgató és Turánitz Lajos egyko-
ri tanítvány mondott beszédet.

Érdekességként említjük meg, hogy hosszú idô
után az iskolának újra román nyelvû diáklapja jelent
meg. Ezt a kis V–VII. osztályosok állították össze a
román katedra támogatásával: Altfel. Revista Liceu-
lui Sámuel Brassai. Nr. 1. Iunie 2005. Tizenhat olda-
lán mesék, versikék, jelenetek, humoros írások ol-
vashatók. 

GAAL GYÖRGY

A Szabadság (17. évf. 265 sz.) napilapban rövid
tudósítás adta hírül, hogy: „A Báthory István Líceum
több mint 100 éves zászlóját sikerült restaurálni a piarista
rend támogatásával. A drága ereklyét Ft. Jesús Maria
Lecefa Piarista Generális Atya szenteli fel 2005. november
13-án. Vasárnap délelôtt 11 órakor körmenetben bevonul-
nak a Piarista templomba, elhelyezik a rendalapító oltára
elôtt a fôgimnázium zászlóját, elénekelik a piarista him-
nuszt, majd a gyülekezet ünnepélyes magyar nyelvû
szentmisén vesz részt. A templomból a Báthory-líceum
udvarára vonulnak, ahol felszentelik a zászlót.”

A megadott idôpontban valóban minden tervsze-
rûen zajlott, a Líceum nagykapuja tárva-nyitva állt,
az udvaron pódiumot szereltek fel és Gaudeamus
igitur fogadta az ünneplô tömeget. Tôkés Elek és
Schuller Hajnal igazgatók beszédét a Piarista Gene-
rális Atya olaszból fordított üdvözlô szavai és zász-
lószentelése követte. A rendezvényt szavalat és di-
ákkórus éneke tette színesebbé. Az ünneplôk között
voltak Czirják Árpád pápai prelátus, érseki helynök,
Urbán József, a magyarországi provincia elöljárója,
Fodor György piarista konfrater, a Szerzetesrendek
és Kongregációk Legfôbb Elöljárói Országos Konfe-
renciájának titkára, számos piarista öregdiák, egyhá-
zi személyiség, tanárok, diákok, szülôk és szimpati-
zánsok. Az udvarról mindannyian a díszterembe vo-
nultak, ahol a Generális Atya jelenlétében a Magyar
Piarista Diákszövetség és a nemrég megalakult Er-
délyi Piarista Diákszövetség együttmûködési szán-
dék-nyilatkozatot írt alá.

Több mint 100 évvel ezelôtt, a millenniumi ün-
nepségek körül, hasonló forgatókönyv szerint tör-
tént a zászló megszületése és felszentelése. Idézzük
fel ennek részleteit is. Elöljáróban röviden szóljunk a

századforduló intézetérôl is. A kolozsvári római ka-
tolikus fôgimnázium ekkor egyik legvirágzóbb kor-
szakát éli. A diákságot olyan jeles piarista és világi
tanárok oktatták és nevelték, mint Erdélyi Károly
igazgató, Lóky Béla, Rietly Károly, Varjas Endre,
Scheitz Vilmos, Vermes Lajos és mások. Munkájuk-
ban az intézet gazdag gyûjteményei segítik, elsôsor-
ban a híres Lyceum-könyvtár, aztán a filológiai-, a
mûvészeti és irodalmi-, a történelmi és földrajzi mú-
zeumok, úgyszintén a természetrajzi-, vegytani-,
rajz-, torna-, egészségtan- és daliskola-szertárak, az
érem- és régiséggyûjtemény vagy egy külön ifjúsági
könyvtár. Ifjúsági Pázmány-Önképzôkör, daliskola,
segítô-egyesület mûködik, részt vesznek a kolozsvá-
ri Nemzeti Színházban tartott ifjúsági elôadásokon,
rendszeresen megünneplik egyházi és nemzeti ün-
nepeinket, számos tanulmányi kirándulást tesznek.
Az intézet nagy gondot fordít a diákság tanulmányi,
valláserkölcsi, fegyelmi és egészségi állapotára. A di-
áklétszám ezekben az években 400 körül állandósult,
és felekezet szerinti összetétele elég vegyes; bár túl-
nyomórészt római katolikus, de szép számban szere-
pel görög katolikus, görög keleti (román), reformá-
tus, lutheránus, unitárius és izraelita diák is. Az inté-
zetnek számos alapítványi, fizetéses, ösztöndíjas
vagy tandíjmentes diákja van.

Ebben a pezsgô környezetben született meg az
intézeti zászló szükségességének a gondolata.
Egyébként is, a kor szokása szerint a legtöbb intéz-
ménynek, egyesületnek megvolt a maga zászlaja. In-
tézetünknek addig csak gyászlobogója volt. Az óhaj,
hogy az ifjúság vallási és hazafias alkalmakkor egy
intézeti zászló alatt vonuljon ki, régi volt. 1897. júni-
us 23-án Erdélyi Károly igazgató létrehozza a zászló-

ÜNNEPET ÜLTÜNK
…és egy század hanyatlik le, mielôtt utódaink hasonló napra virradnának.

Erdélyi Károly
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alapot, és az intézeti majális tiszta jövedelmét, 94,26
koronát itt helyezi el. Azonban a majálisok elmara-
dása miatt az alap csak lassan növekedett, 1901. júni-
us 30-án is csak 291,50 koronára rúgott. Ekkor gyûj-
tôíveket bocsátanak ki, számítva a szülôk és a nagy-
közönség áldozatkészségére. A gyûjtôívek szövege:
„D. a J. Kr.![Dicsértessék a Jézus Krisztus] Ad mains
pietatis incrementum, az ifjúság jámborságának hatható-
sabb növekvése végett, és a kereszténység, valamint a ma-
gyar keresztény királyság jubileumi évének emlékezetére
intézeti zászlót óhajtván szerezni, szíves tisztelettel és sze-
retettel kérjük a tisztelt szülôket és a tanítás és nevelésügy
barátait, hogy adományaikkal a szent és hazafias czélt
elômozdítani kegyeskedjenek.” A gyûjtôíveket az igaz-
gató és Varjas Endre, a tanári tanácskozmányok jegy-
zôje írták alá, kezelésükre Rietly Károly tanár vállal-
kozott. Gyûjtôk a tanulók voltak minden osztályból.
Az eredmény fényes volt, 1901. december 31-én a
zászlóalap rendelkezésre álló összege 1553,20 korona.

Az adományozók névsorát, nagy számuk miatt
is, nem közölhetjük. Sok a névtelen adakozó vagy ki-
nek neve olvashatatlan. Annyit azonban jeleznünk
kell, hogy képviselve van az erdélyi püspökkel
kezdve minden társadalmi osztály és minden feleke-
zet, jeléül annak, hogy a zászló jelentôségét, nevelô
hatását mindnyájan elismerték.

A zászló a fôvárosban készült, az igazgató utasí-
tásai alapján. Anyaga nehéz kék selyem. Fôoldalát
Szent Imre képe díszíti, gyönyörû hímzéssel, amint
tiszta életét felajánlja a felette megjelenô Boldogsá-
gos Szûznek. Az egész felett ez olvasható: Magyar if-
júság védôszentje; alatta pedig: Könyörögj érettünk!
Másik oldalán a kegyesrend nagy alapítója, Calasan-
zi Szent József látható, kezében a rendi constitu-
tiókkal, amint három ifjút imádkozni tanít és oktat.
Felette olvasható: O Pater Parvulorum, alatta pedig:
Ora pro nobis. Mind a két oldal aranyhímzésû, a zász-
ló szélei pedig gazdag aranyrojttal vannak szegve. A
zászló szélessége 130 cm, hosszúsága 190 cm; kap-
csokkal van egy fehérre festett és aranyozott rúdhoz
erôsítve. A rúd körül aranyozott hosszú lemez csa-
varodik a következô felirattal: „A kegyesrendiek veze-
tése alatt álló kolozsvári r. kath. fôgymnasium intézeti
zászlaja. Készült a kolozsvári és vidéki közönség nemes
lelkû adományaiból, Székhelyi Majláth G. Károly dr. gróf
erdélyi püspöksége és Erdélyi Károly dr. piárista miséspap
igazgatósága alatt. Zászlóanya volt néhai Majláth György
országbíró özvegye, szül. Prandan Stefánia bárónô. Készí-
tették a Jó Pásztor intézet növendékei Ó-Budán 1902-
ben.” A zászlórúd tetején aranyozott piarista címer.

A zászlószentelés 1902. június 15-én történt, és
Majláth püspök végezte. Az idôs zászlóanya beteg-
sége miatt nem lehetett jelen, de Mosdósról távirat-
ban fejezte ki jókívánságait, és gyönyörû zászlósza-
lagot küldött. Ezen a neve és a „zászlóanya” szó ol-
vasható.

A nagy nap reggelén az ifjúság az új zászló alatt
vonult ki és gyûlt össze a piarista templomban. A
nagymisét Pál István apátkanonok, státusi referens
celebrálta a tanárok asszisztenciájával. Az ünnepi
szentmise végén, az erdélyi püspök pápai áldásban
részesítette a közönséget, a tanári kart és az ifjúságot.

Ezek után a szószékrôl a közismerten szónoki te-
hetségû Erdélyi Károly igazgató szólt az egybegyûl-
tekhez. Tartalmas, hosszú beszédébôl csak néhány
gondolatot ragadunk ki: „Ünnepet ülünk, és egy szá-
zad hanyatlik le, mielôtt utódaink hasonló napra virradná-

nak. Látható jelet kívántunk állítani hitünknek, szerete-
tünknek, a mi hazafias érzésünknek.” Számos példáját
adja különbözô harci zászlóknak, majd így folytatja:
„A miénk is az, de egyúttal a béke jelvénye. Olyan hadi
jelvény a miénk, aminôt szentelt egyik hivatalbeli elôdöm,
Horváth Pius 1848-ban Veszprémben a honvédek számá-
ra, buzdítván ôket a haza szent védelmére. [...] A béke mû-
vein fáradunk, vallás és hazafiság ád a mi életünknek tar-
talmat.” A továbbiakban egyenként elemzi a zászlón
megjelenô szereplôk, Mária, Szent Imre és Calasanzi
Szent József szimbolikájának üzenetét. „Íme, ezek a mi
példaképeink. Tôlük tanulunk lelkesedést és hitet, kitartást
és bátorságot.” Az Úrhoz fohászkodva fejezi be beszé-
dét: „Engedd nagyra nevelnünk az ifjú magyar nemzedé-
keket. Legyen belôlük valamennyibôl homo probus et uti-
lis; jóravalók legyenek és álljanak meg azon a helyen, aho-
va Te és a haza rendeli ôket. Így leszen. Boldog a mi édes
hazánk, a szép Magyarország, Mária Országa. Ámen!”

Utána az erdélyi püspök lépett a szószékre, a
zászló kék színérôl szólt az ifjúsághoz, majd a zász-
lószentelésre került a sor. A püspök megáldotta,
megszentelte és átadta azt beszéd kíséretében az
igazgatónak. Az igazgató átveszi a zászlót, s egy rö-
videbb köszönô beszéd után az ünnep véget ér. Az
egész ceremónia részletesebb leírását adtam, a szo-
kásos rituálé jobb megértése végett. Mindez felejthe-
tetlen napja volt az intézet történetének.

Az ünnepre hivatalosak voltak és megjelentek: az
erdélyi római katolikus státus igazgatótanácsa részé-
rôl Jósika Samu volt miniszter és világi elnök, Kornis
Viktor alelnök, Béldi Ákos fôispán, Farkas Lajos egye-
temi tanár és katolikus egyházközségi fôgondnok,
Szamosi János dr. gimnáziumi gondnok, Dorgó Al-
bert, Szentkereszty Zsigmond és Bocskor László igaz-
gatótanácsosok; jelen volt még a város polgármestere
és fôjegyzôje, a helybeli papság, a helybeli tanintéze-
tek, a szülôk. A templom zsúfolásig megtelt.

Az esemény után az igazgató köszönô nyilatko-
zatot bocsájtott ki: „Fogadja a közönség ez úton is leg-
melegebb köszönetünket nemes áldozatkészségéért. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy nemes célunkat magáévá tette, és kí-
vánjuk, hogy fölserdülendô gyermekeiben lelje meg jótette
jutalmát.”

Az intézeti zászló összesen 1215,70 koronába ke-
rült. A fennmaradt összegbôl 238,70 koronát egy ki-
sebb zászló készítésére fordítottak, és 98,80 korona
maradt még a zászlóalapban.

Erdélyi Károly igazgató beszédének elsô monda-
tában szinte megjósolta a zászló több mint száz év
utáni újraszentelését. Ezen évek alatt a zászló sok
mindent átvészelt: megért két világháborút, több ha-
talomváltást, államosítást, majd az 1989-es rendszer-
váltást. Hogy ez a becses ereklye újra elôkerült, azt a
Kolozsvári Piarista Öregdiákok Baráti Körének kö-
szönhetjük. Hosszú idôn át lakat alatt rejtve ôrizték
és megmentették. Persze, száz év nagy idô, a zászló
kifakult, foszladozni kezdett. Elôrehaladott pusztuló
állapotából újjávarázsolták, restaurálták a piarista
rend hathatós támogatásával, nem utolsósorban Fo-
dor György piarista konfrater és Kocsis Júlia, a Bá-
thory Szülôi Szövetség elnöke szervezô munkájának
köszönhetôen. Kívánjuk, hogy zászlónk még leg-
alább száz évig szolgálja intézetünket!

ORBÁN ISTVÁN
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A kisplasztika fogalmát nem lehet egyértelmûen
meghatározni: mindkét szó, amelybôl összetevôdik,
kétségeket kelt. Mi az, például, ami ma kicsinynek
számít és mi az, ami nagynak? Hiszen ezek a fogal-
mak mennyiségi és viszonylagos természetûek. Ép-
pen ezért a kisplasztika fogalmának egy negatív
meghatározása elfogadhatóbbnak tûnhet: a kisplasz-
tika az, amit nem szántak kültérbe, szabad térbe,
illetôleg ami nem monumentális. (Bár az is igaz, nem
egy estben monumentális tulajdonságokkal is ren-
delkezhetnek kis formátumú mûvek.)

A másik szónak, magának a szobor fogalmának
az elemzése ahhoz a következtetéshez vezet, hogy
nem lehet a kisplasztikáról mint autonóm mûfajról
beszélni. Marcel Duchamp 1917-ben kiállított, híres-
sé vált piszoárja óta, vagy még inkább Brâncuši elhí-
resült vámügye után, 1928 óta a szobor enciklopédi-
ai meghatározása radikálisan megváltozott. A „kis”
jelzô nem elegendô ahhoz, hogy alapjaiban megha-
tározza egy szobrászati mûfaj esztétikai lényegét.

Duchamp vécékagylója teljesen új mûvészetfilo-
zófiai kérdéseket vetett fel. A kiállított termék nem
azzal tagadta az esztétikát – ezt a 18. századi talál-
mányt, amely a „tiszta mûvészet” ideálját hagyta
örökül a mûvészeknek –, hogy nem-szép (anti-eszté-
tikus) kívánt lenni, hiszen ez változatlanul esztétikai
kategória lett volna, hanem a mûtárgy readymade-
jellegével lépett túl az esztétikán. Brâncuši 1926–1928
között perben állt az Egyesült Államok vámhivatalá-
val, mert a Madár a térben címû munkája számára
nem voltak hajlandók megadni a mûalkotásnak járó
vámmentességet, hanem a fémárukat illetô vámot
róttak ki rá. E két példa is hûen mutatja, aránylag
szûk idôhatárok között is mennyire megváltozhat,
alakulhat a szobor, a plasztika jelentése.

Céljait tekintve, a kisplasztikát kiállításokra szán-
ják, mint minden alkotást, de ugyanakkor meghitt
térbe is. A szobrászatnak az elterjedés lehetôségét
nyújtja, mert nem korlátozódik csupán közterekre és
a szabad térre, hanem az ember életének hétköznapi
terében is helyet kap. A kisplasztika meghitt befoga-
dásra, együttélésre rendeltetett – vagyis nem kell a
kollektívan elfogadott jelkép, sztereotípia, társadal-
mi szokvány jellegét öltenie, ami gyakran megesik
köztéri emlékmûvel, amelynél olykor fontosabb az,
amire vonatkozik, mint mûvészi megformálásának
ténye. Röviden, a kisplasztika funkcióját a nagyobb
szabadságban kell keresnünk, a plasztika mibenlété-
nek szilárdabb tudatában. A kisplasztika lehet terv-
jellegû is, ezért gyakran frissebb, spontánabb, szaba-
dabb: általában a szobrászat konceptuális fázisát
képviseli.

Kovács Géza kisplasztikai együttese is ezt a kon-
ceptuális vonalat mutatja. Mûvészünk a rendszere-
sen kiállítók közé tartozik, az elmúlt esztendôben

Székelyudvarhelyen, Csernátonban, Kézdivásárhe-
lyen, Kôszegen, Nagybányán, Nagyváradon, Ko-
lozsvárott, a Vas megyei Rumban, Szovátán, Maros-
vásárhelyen és Nyárádszeredában rendezett egyéni
kiállítást. 2005-ben a bukaresti ARTIS Galériába hív-
ták meg egyéni tárlat rendezésére és szintén 2005-
ben több jelentôs csoportos kiállításon is részt vett:
Artcard címû nemzetközi kiállítás az Egyesült Arab
Emirátusban, a budapesti Duna Galériában, a Târgu
Jiu-i Brâncuši Nemzeti Kisplasztikai Szalonban, va-
lamint a bârladi Tonitza képzômûvészeti kiállításon.
Összesen 154 csoportos kiállításon vett részt, s az öt-
venedik egyéni tárlatán is túl van. Szakmai díjait és
ösztöndíjait, alkotótelepi részvételeit, közgyûjtemé-
nyekben megtalálható mûveit, monumentális alko-
tásait, szervezeti tagságait is tekintve jelentôs pálya-
ívet állapíthatunk meg. Egy kitartó, konok munka
folyamatait mutatják ezek az adatok és kirajzolódik
az út, amely a figurális szobroktól a rész és az egész,
a lezárt és nyitott, a mozdulatlanság és a mozgás vi-
szonyát kutató elvont formákig, a kisplasztikáktól a
sikeres pályázatokon át a monumentális köztéri
munkáig vezetett.

Stílusszabályozó elvként, ránézésre, az absztrak-
ció és egyfajta készen kapott figuralitás keveredik al-
kotásaiban. Akár az egyik, akár a másik jelleg jut túl-
súlyra ebben vagy abban a mûben, egyik is, másik is
nyomban valamilyen szemléleti, plasztikai különle-
gességgel vagy remek dekoratív megoldással páro-
sul. Az Összetartozás vagy a Kitekintés címû mun-
kái a kígyózó formák érdekességével ragadnak meg,
a Titkok hordozója akár egy lakattal elzárt kamra is-

Galéria

Lelki gesztusok
Kovács Géza plasztikai világa

Trón
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meretlen kincseit jelképezi, némely kompozíciója
antropomorfizált alakzatokat idéz (gondolok a Késôi
virágzás, a Fanatikus vagy a Más hátán címû mû-
vekre például). Mindez nagyban emeli az alkotások
plasztikai hatását, s olykor a fantasztikumba hajló
szürrealitás auráját vonja köréjük. Sajátos jellegüket,
különlegességüket azonban mégsem a stílusbeli ho-
vatartozás részletezésével, hanem a szellemes plasz-
tikai kialakítás hangsúlyozásával érzékeltethetjük
leginkább.

Kovács Géza komponálásmódja kétségkívül a
szürrealizmus megoldásaival mutat rokonságot,
hegesztôvel dolgozik – azt használja plasztikai alakí-
tó eszközként, hogy különbözô elemekbôl: hulladék
vasdarabokból, drótból, csövekbôl, csavarokból,
egy-egy tárgyból, alkatrészbôl, eszközbôl komponált
szobrait egybeforrassza. Mert végül is szoborrá kere-
kednek ki ezek a tárgymontázsok plasztikai igényes-
ségük, kifejezôerejük révén – és a readymade, a talált
tárgy, az assemblage már-már klasszikusnak számí-
tó tanulságainak felhasználásával.

A mûvész alakító fegyelme, improvizatív bizton-
sága a kifejezôerôre összpontosul, és ez ragadja meg
a szemlélôt is, az egyes elemek jellege, eredete hol
teljesen kézenfekvô, idônként csupán alaposabb
vizsgálódással állapítható meg, hol meg csak talál-
gatható. Az összeillesztett, hegesztett tárgyak, fém-
darabok eggyé válnak nemcsak a technikai megfor-
máltságukat tekintve, hanem a jellegzetes mozdula-
tot, testtartást, plasztikai jellé tárgyiasított lelki gesz-
tust tekintve is. Ezek a plasztikai jelek ôszinte, igaz,
telitalálatszerû vallomások az emberrôl, a konvenci-
ók és az illem fordulataival burkolt arculatától.

A hegesztett, összeszerelt, -illesztett tárgyegyüt-

Eresz alattLehetôség
Lemezek
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tesek egy-egy részletükben akár mozgathatók is (le-
hetnének), legfôbb mûfaj-meghatározó vonásuk
mégsem a lehetséges mobil jelleg, hanem az egymás-
ba, egymáshoz illeszkedô részek szétválaszthatat-
lansága, esetleges mozgathatóságuk ellenére szoros
összetartozásuk, az alkotások kiterjedésének meg-
változtathatósága és egyes részek beállítása révén.
Lehetséges, hogy a megfelelô részek kapcsolódásá-
nak mintái akár a gyakorlati célokat szolgáló népi
zárszerkezeteket is felidézik, a népi tárgyi játékokat,
az ördöglakatok változatait, akár számunkra isme-
retlen elôképeknek állítanak emléket – mégis az egy-
másba illeszkedô részekbôl álló kisplasztikáktól sem
az eredetiség, sem a vizuális és taktilis élmények vál-
tozatossága nem tagadható meg.

Kovács Géza mûvészete egyszerre könnyed és fe-
gyelmezett, érzékeny, érzelemgazdag és majdnem
mérnökien racionális. Kisplasztikái az emberrôl be-
szélnek, ám az egyén helyett inkább az emberi lét ál-
talános kérdéseirôl. Plasztikái egyértelmû dolgok jel-
képei, olyan dolgoké, érzelmeké, amelyeket akár
örök emberinek is nevezhetünk. És nem feledkezhe-
tünk meg a tárgyegyütteseit jellemzô drámai erôrôl
sem, és nem feledkezhetünk meg arról a játékosság-
ról, a „csinálásban” rejlô örömrôl sem, amelyet jó né-
hány (akár a nézô által is átformálható) csapolt-il-
lesztett kisplasztikájáról leolvashatunk.

Ezek az alkotások széles érzelmi-gondolati skálát
fognak át. A dráma, a játékosság mellett a nosztalgia,
a líra, sôt a tárgyilagos, száraznak tûnô hang sem
idegen tôle. Plasztikáinak többségét olyan bensôsé-
ges hangulat, olyan sajátos harmónia jellemzi, amely
valóban csupán részben szól arról, ami van – amely
inkább arról beszél, aminek lennie kellene. Egy eli-

degenedô embercsoport számára felmutatni a har-
monikus (közösségi) lét lehetôségét, nem kis feladat.
Hasonlóképpen emberpróbáló feladat az anyagi ér-
tékekre orientált világban rámutatni a szellemi, ér-
zelmi értékek megôrzésének, átmentésének fontos-
ságára, a készen kapott személytelen, s mondhatni,
valódi esztétikai értékek nélküli tárgyak dömpingje
idején megmutatni a kreativitásban, az ember és
tárgy, az ember és alkotó folyamat szerves kapcsola-
tában rejlô új minôségeket, vagy éppen a pillanatra
irányuló figyelem korában a jelen–múlt–jövô egysé-
gére figyelmeztetni.

E fémkonstrukciók ígérete szerint a jövô valódi
harmóniát kínál a mûvész számára (és lehet, közön-
sége számára is), olyan univerzumot, amely egyszer-
re végtelen és részleteiben áttekinthetô, amely a ter-
mészeti-organikus és ember teremtette geometrikus
formák, a bennük foglalkoztatott tudati, érzelmi tar-
talmak, törvények szerves egységet alkotnak. Min-
den részletében átgondolt, kidolgozott lesz ez a vi-
lág, s mégsem egyhangú, mert a benne megvalósuló
rend nem merev, hanem állandóan változik, nem kö-
ti gúzsba tehát, hanem újabb kalandokra csábítja a
képzeletet.

SZATMÁRI LÁSZLÓ

Kálvária

Dermedtség
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A felkelés története
Váratlan fordulat ébresztette fel Bocskai Istvánban

a tenni vágyást. A törökhöz menekült fiatal Bethlen
Gábor biztatására egyik foglya, Murat török emír által
többször üzenetet váltott a Portával. Kérte, járuljanak
hozzá az erdélyi fejedelemség megszerzéséhez. Végül
megjött a kedvezô válasz. Maga az emigráns Bethlen
is levélben kérte fel Bocskait, hogy vállalja el az erdé-
lyi fejedelemséget: „az Istenre nézve elsôbben, annak utá-
na hazájának, nemzetének utolsó veszedelmét látván elköze-
líteni, serkenjen fel és kösse fel az harangot” – írta. Ugyan-
csak ô intézte el a Portánál, hogy Bocskai megkapja a
szultán megerôsítését (atnáméját). 

A császáriak sejtették Bocskai szándékait, ezért
Belgiojoso generális felszólította a magyar fôurat,
hogy jelenjen meg táborában. Bocskai habozott, mert
sejtette, hogy csapda vár rá. Eközben a császári csapa-
tok elfoglalják a Bocskai birtokában lévô Szentjobbot,
és ostromolni kezdik kereki várát. Bocskai elhatároz-
za, hogy szembeszáll a császári hatalom erôivel, és a
hajdúkhoz fordul segítségért. 1604 szeptemberében
követeket küldött a császár szolgálatában álló hajdúk
kapitányához, s felszólította hadinépét, hogy álljanak
mellé. Mind a Szentjobbot elfoglaló, mind a kereki vá-
rát ostromló hajdú csapatok elfogadták ajánlatát, és
zászlaja alá siettek. Megerôsödve Bocskai megindítot-
ta a felkelést a Habsburg hatalom ellen.

Belgiojoso kassai fôkapitány csapataival megindul
a felkelôk ellen. A seregében lévô hajdúk öt kapitánya
közben már szövetkezett Bocskaival „az körösztinsig-
nek, az mi országunknak s ides hazánknak” megoltalma-
zására. 1604. október 15-én éjjel Álmosdnál Bocskai
rátör a menetelô császári hadoszlopra, a hajdúk a
megállapodás szerint átállnak, s jóformán megsem-
misítik a császári hadakat. Belgioioso Váradra mene-
kül, Bocskai pedig a hajdúk élén, a zsákmányolt zász-
lók alatt diadalmasan bevonul Debrecenbe.

Az álmosdi gyôzelem után a szabadságmozgal-
mat elsôsorban a föld népe karolta fel. Hajdúk, pa-
rasztok, végvári katonák, jobbágyok özönlöttek a
zászlók alá. Egyre nagyobb számban tûntek fel „hát-
bôrös, gubás, mezítlábas emberek, egy szál baltával vagy
kaszával, némelyikük csak fütykössel a kezében”. A sereg
javarésze afféle „Körös–Tisza-vidéki magyar volt” – írja
a krónikás. Kezdetben a szabadságharcnak ez a pa-
raszti jellege határozta meg a nemesség magatartását,
amely eleinte nemcsak óvatos, hanem bizalmatlan,
sôt ellenséges volt. Az álmosdi vereség után Belgio-
joso rövidesen, sorsára hagyva Váradot, Erdély kapu-
ját, Kassa felé vonult vissza, de Tokaj alatt Rakamaz-
nál a hajdúk szétszórták a megmaradt, megtépázott
seregét. Belgiojoso Kassán keresett volna menedéket,
de a város polgársága meghallván Bocskai és a felke-
lôk sikereit, nem bocsátotta be a városba. Ellenben az
ideérkezett Bocskai serege elôtt megnyitották a város
kapuit (1604. november 12).

Bocskai Kassáról bocsátotta ki elsô felhívását a
magyarországi rendekhez, amelyben megindokolta a
felkelés okait. Leírta a magyarság keserves sorsát, a
császári hadak pusztításait, kegyetlenkedéseit, az or-
szág romlását, majd a saját sérelmeit sorolta fel. Végül

kinyilvánította, hogy nem önmagáért, de az egész
magyar nemzet szabadságáért vonta ki kardját, s nem
teszi vissza hüvelyébe, míg ki nem vívja a magyar
nemzet jogainak elismerését: „Magunk és az egész ma-
gyar nemzetségnek, életének és az mellett religiójának, sza-
badságának és javainak megtartása végett” ragadott fegy-
vert, „s mindazt meggondolván, mivel tartozzék minden
magyar keresztyén ember, s az ki igaz magyar, hazájának és
nemzetének”. E kiáltvány egyik célja az volt, hogy el-
oszlassa a nemesség bizalmatlanságát a még népi jel-
legû mozgalom iránt, felébressze hazájuk és religi-
ójuk iránti felelôsségüket, és csatlakozásra bírja ôket.

Ennek érdekében összehívta Kassa környéki me-
gyék nemesi gyûlését, és eltörölte a császári uralom
jogellenes intézkedéseit, az elkobzott javakat vissza-
adta a tulajdonosoknak. Bár a felhívás protestáns jel-
lege tagadhatatlan – hisz a magyarság nagy része ek-
koriban protestáns volt – Bocskai tudatosan töreke-
dett a katolikus rendek megnyerésére is, megígérve
minden vallás szabad gyakorlását.

Bocskai felhívására, valamint elért sikerei hírére a
felsô-magyarországi szabad királyi városok és bánya-
városok rendre a felkelôk mellé álltak azzal az elhatá-
rozással, hogy megvédik, ha kell erôszakkal is a pro-
testáns vallásgyakorlatot.

A császári udvar felismerte a felkelés általános jel-
legét, s maga Mátyás fôherceg azt írja hogy: „Bocskai
lázadásában a vallás csak ürügy... szívében nem a religio, a
regio van” (azaz: nem a vallás, hanem az ország ügye
van). A császári udvar eleinte csak hajdúlázadásnak
vélte a mozgalmat, de Kassa elvesztése, Belgiojoso ha-
dának pusztulása megijesztette, s Mátyás fôherceg
sürgetésére Basta elindította jól szervezett seregeit a
szabadságmozgalom leverésére.

Bocskai lelkes, de rosszul felszerelt, többnyire haj-
dúkból és katonailag képzetlen jobbágyokból álló ha-
dai felvették a harcot Basta jól felszerelt és begyako-
rolt zsoldos katonaságával, de minden vitézségük el-
lenére vereséget szenvedtek. Basta elindult Kassa
visszafoglalására. A hajdúk azonban nem adták fel a
harcot. Állandó portyázással, rajtaütéssel nyugtalaní-
tották az ostromlókat, akik pár nap múlva  a szigorú
tél miatt is lemondtak Kassa ostromáról, s Basta Eper-
jesre vonult vissza.

A csatavesztés után beálló viszonylagos nyugalmi
idôszakot Bocskai arra használta fel, hogy békés meg-
egyezésre jusson a császáriakkal. 1605. január dere-
kán követeket küldött Bastához azzal az üzenettel,
hogy ha a császár elismeri ôt Erdély fejedelmének, s
meghagyja kezén Erdélyt meg a tiszántúli Részeket,
megtartja a magyar törvényeket, és megadja a vallás-
szabadságot, akkor leteszi a fegyvert. Rudolf császár
azonban hallani sem akart az eretnekekkel való
egyezkedésrôl. A Habsburgok sem az önálló Erdély-
be, sem a protestánsok szabad vallásgyakorlásába
nem egyeztek bele.

1605 elején Bocskai hozzáfogott a hajdúk reguláris
hadsereggé szervezéséhez. A zsoldjában álló több
mint 10 000 hajdú mellett táborában megjelentek a
megyei csapatok is. Emberei egységes képzését maga
irányította, s az év tavaszára már tervszerûen irányít-
ható sereggé nevelte ôket. 

Az uralkodó negatív válaszára Bocskai ezzel az
újonnan szervezett hadseregével megkezdte az elô-
nyomulást. Megindult Felsô-Magyarország felszabadí-
tása. Alig néhány hét leforgása alatt a felkelôk kezére
került Felsô-Magyarország nagy része egészen Besz-
tercebányáig. A végvidék várai egymás után tárták ki
kapuikat az ostromlók elôtt. Csak Füleket és Besz-
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tercebányát kellett ostrommal bevenni. Közben Basta
visszavonult Pozsony felé, de a hajdúk szétverték csa-
patait. Megnyílt az út Nyugat-Magyarország felé. A ta-
vasz folyamán Bocskai hadai Érsekújvár–Léva vonalá-
ig birtokukba vették a királyi Magyarország területét.

A gyôzelmes hadjárat csatlakozásra késztette a ma-
gyar uralkodó osztályt. A rendek kiáltványt intéztek
Európához, amelyben panaszt tettek I. Rudolf császár-
király törvénytelen és zsarnoki uralma ellen, ami fegy-
veres felkelésre késztette ôket. 1605. április 20-ra Bocs-
kai országgyûlést hívott össze Szerencsre, ekkorra már
táborában tudhatta nemcsak a hajdúkat, székelyeket,
hanem a nemesség zömét is, protestánsokat és katoli-
kusokat egyaránt. Szamosközi István megfogalmazá-
sában: „Nem valami rész szerint való indulat, hanem az
egész magyarság ehhez két kézzel nyúlt, elannyira, hogy ha-
sonló egység soha még az magyar közt nem lett volna.” En-
nek megfelelôen a rendek Bocskait Magyarország feje-
delmévé választották.

Mi történt közben Erdélyben? Miután 1604. no-
vember 20-án Bethlen Gábor egy csausz kíséretében
Kassára meghozta Bocskainak a Porta által küldött er-
délyi fejedelmi jelvényeket, Bocskai december 12-én a
szabadságharchoz való csatlakozásra szólította fel Er-
dély rendjeit. Megindult a harc a császári csapatok ki-
szorítására a fejedelemség területérôl. 1605. január 22-
én Gyulaffy László, Bocskai erdélyi csapatainak fôve-
zére elfoglalta Szatmár várát. Azáltal, hogy kiáltvány-
ban biztosítja a közszékelyek szabadságjogainak hely-
reállítását, Bocskai maga mellé állította a székelysé-
get. Hogy megszilárdítsa Erdély helyzetét, megnyeri
szövetségesének a moldvai, majd a havasalföldi vaj-
dát. E katonai és diplomáciai sikerek láttán 1605. feb-
ruár 12-én az erdélyi országgyûlés Marosszeredán
(ma Nyárádszereda) a nemesség és székelyek követei
Bocskai Istvánt megválasztják Erdély fejedelmének.

1605 nyarán Bocskai visszatér Erdélybe, augusz-
tusban már Kolozsváron találjuk. Hadai hamarosan
elfoglalják Segesvárt, a szász ellenállás központját, s a
Királyföld meghódításával egész Erdély birtokába ke-
rül. Így aztán szeptember 14-én az erdélyi országgyû-
lés Medgyesen beiktatja Erdély fejedelmi székébe.

Békealkudozások
Felsô-Magyarországon is javára alakultak az ese-

mények. 1605 nyarán Bocskai hajdúi már Alsó-Auszt-
riában, Morvaországban és Sziléziában portyáznak. A
Dunántúl állandó csatározások színterévé vált. Oly-
annyira, hogy Rudolf megbízza Mátyás fôherceget,
kezdjen tárgyalásokat Bocskaival. 

Bocskai Kassán átadja a királyi biztosoknak béke-
föltételeit. Fôbb pontjai: a protestáns vallás egyenjo-
gúsítása, Magyarország önállóságát és a rendi sza-
badságot ért sérelmek orvoslása, az Erdélyi Fejede-
lemség területi kiterjesztése és önállóságának biztosí-
tása. Bocskai kívánsága: Rudolf az ô közvetítésével
kössön békét a szultánnal.

Ismeretes, hogy szabadságmozgalma alatt Bocskai
a szultán támogatását élvezte, sôt a két felvidéki vár
ostrománál török csapatok is részt vettek. November
11-én – amikor fényes kísérettel bevonul Pestre – a
nagyvezír a szultán nevében Magyarország királyá-
nak címezi, és királyi koronát nyújt át neki. Bocskai
azonban a koronát csak ajándékul, és nem mint kirá-
lyi felségjelvényt fogadta el. Cselekedetét az indokol-
ta, hogy a korona elfogadása esetén egész Magyaror-
szágot a szultán vazallusának ismerte volna el.

A császár válasza a békefeltételekre csak késô
ôsszel érkezett meg, és annak megtárgyalására Bocs-

kai november 24-re országgyûlést hívott össze Kor-
ponára. Az országgyûlésen megjelentek az irányadó
politikai erôk követei. Felvonultak az összes felsô-ma-
gyarországi fôurak, lévén birtokaik Bocskai fennható-
sága alatti területeken feküdtek. Jelen voltak a közne-
mesek, akik lelkes hívei a fejedelemnek, hiszen Bocs-
kai számos sérelmüket orvosolta. Végül megjelentek
Korponán a nagy felvidéki városok képviselôi is.

A hajdúk kiváltságlevele
A korponai országgyûlés idején Bocskai, mint Ma-

gyarország és Erdély fejedelme, kiadta a hajdúknak
adományozott kiváltságlevelet (1605. december 12.),
amelynek értelmében megnemesít és letelepít 9254
hajdút Szabolcs megyében. Indoklásul felsorolta a
szabadságharc sikere érdekében hajdúk által nyújtott
katonai támogatást (Kereki és Sólyomkô várának fel-
szabadítása, az álmosdi gyôzelem, Kassa felszabadí-
tása, hadi sikereik Felsô-Magyarországon), melyek
következtében Rudolf békét kért a magyar nemzettôl,
„s teljes egészében visszaállította a törvényeknek és vallá-
soknak letiport szabadságát”. „A korponai országgyûlésén
megjelent karok és rendek hozzájárulásával és helybenha-
gyásával a hajdúkat egyenként és összességükben a paraszti
és nem nemesi állapotból, melyben születtek, és amelyben
eddig éltek, kegyelmesen kiemeljük és elrendeljük, hogy em-
lített katonáinkat, törvényes utódaikkal együtt a mai Ma-
gyar- és Erdélyországunk igazi nemesei sorába számlálják
és beírják” – írta a kiváltságlevél. 

„Hogy pedig a mi említett vitézeink bizonytalan lakhe-
lyeikrôl el ne széledjenek, együttesen mindig készen talál-
tassanak: nekik adományozzuk Szabolcs vármegyében fekvô
Kálló városát” s ezzel együtt jó néhány birtokot. Az
adománylevélben a hajdúknak biztosított jogok felté-
teléül meghatározta, „hogy ôk és az ô örököseik nekünk,
Magyar- és Erdélyországnak esküvel kötelezzék magukat,
(...) hogy fegyverrel és felszereléssel jól felkészülve, a mi
vagy utódaink parancsára minden hadjáratban kötelesek le-
gyenek megjelenni, és a hazának híven szolgálni.” 

Egy év múlva hasonló kiváltságokkal látta el és te-
lepítette le március 16-án kelt adománylevelével Kö-
leséren a hozzá Egri István vezetésével legkorábban
csatlakozó 300 hajdút (akik késôbb Szalontára költöz-
tek át), szeptemberben pedig Szoboszlón Halasi Feke-
te Péter kapitány 700 lovas hajdúját.

A bécsi béke
Bocskai határozott lépéseinek hatására nagy válto-

zás állt be a császári udvar felkelés iránti álláspontjá-
ban. Rudolf császár súlyos betegen feküdt, képtelen
volt a kormányzati teendôket ellátni. A cseh rendek s
a német protestáns fejedelmek is elégedetlenkedtek.
A birodalom pénztára kiürült s a török újra mozgo-
lódni kezdett. Tanácsos volt a magyarokkal megbé-
kélni. Mindezek közrejátszottak abban, hogy a Habs-
burgok családi tanácsa felhatalmazta Mátyás fôher-
ceget a béke megkötésére. 1606 januárjában Bécsben
megkezdôdtek a béketárgyalások a felkelôk képvi-
selôi és Rudolf megbízottai között. Többször megis-
métlôdô, hosszas viták és alkudozások után fél év
múlva, 1606. június 23-án megkötik a békét, amelyet a
birodalom csehországi, morvaországi, sziléziai és
ausztriai rendjei is szavatolnak.

Augusztus 17-én Kassán Bocskai is elfogadja a bé-
csi békét, melynek fôbb pontjai: a protestáns vallás
gyakorlása – a katolikus vallás sérelme nélkül – sza-
bad; béke kötendô a törökkel; válasszanak nádort Ma-
gyarországnak; a Szent Koronát hozzák Magyaror-
szágra; a jezsuitáknak az országban nem lehetnek bir-
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tokaik; a tisztségeket magyarországiak kapják – vallá-
sukra való tekintet nélkül; Bocskai István megkapja
Erdélyt, a Részeket, Ugocsa, Bereg, valamint Szatmár
vármegyéket; a kezében lévô többi területeket Bocs-
kai átadja a királynak. Augusztus hó folyamán Ru-
dolf Prágában, Bocskai pedig szeptember 23-án Kas-
sán megerôsíti a bécsi békét.

A bécsi béke korszakalkotó jelentôségû volt. Nem
csak azért, mert rendezte a közjogi problémákat a
Habsburg-ház és a magyar nemzet között, hanem fô-
ként vallási intézkedései miatt. Elsô cikkelye ugyanis
kimondta: a magyarországi karok és rendek, mágná-
sok, szabad királyi városok, mezôvárosok, a végek ma-
gyar katonái és a falvak, vallásukban és hitükben sza-
badon élhessenek, abban senki ôket ne gátolja.

Az ôsz folyamán a törökkel való megbékélés is lét-
rejön. A béketárgyalások Zsitvatorokban (Komárom
megye) folynak Bocskai fejedelem, Rudolf császár és
Ahmed szultán megbízottai között. 1606. november
11-én a felek 20 évre szóló békeszerzôdést írnak alá: vá-
rakat vívni, rabokat ejteni tilos, a jelenlegi rabokat köl-
csönösen kiadják. A békekötés értelmében megszün-
tették a magyar király évi adóját, követe nem volt töb-
bé alárendelt személy a Portán, sôt ezután a török is
kénytelen volt tekintélyes követet küldeni Bécsbe. A
zsitvatoroki béke megszabadította a császárt eddigi le-
alázó helyzetébôl, s politikai egyensúlyhelyzetet te-
remtett a két nagyhatalom között. Az erôviszonyok fel-
ébreszthették a szívekben a reményt, hogy a két csá-
szár között sikerült biztosítani a magyarság békéjét.

December 13-ra Bocskai országgyûlést hívott
össze Kassára megtárgyalni a bécsi békében elért
eredményeket. Ennek fôbb pontjai: a vallásgyakorlat
szabadságát a falvakra is terjesszék ki, a nádort régi
jogai biztosításával válasszák, jezsuiták nem tartóz-
kodhatnak az országban. Magyarország és Erdély kö-
zött örökös szövetség jöjjön létre. Erdély küldjön kö-
veteket a magyarországi országgyûlésre.

Négy napra rá, december 17-én Bocskai megfogal-

mazza politikai végrendeletét, melyben az idegen ki-
rállyal szemben az erdélyi nemzeti fejedelemség fenn-
tartását tartja szükségesnek, utódjául pedig Homon-
nai Drugeth Mihályt ajánlja.

Villámcsapásként érte a magyarságot Bocskai Ist-
ván váratlan halála. 1606. december 29-én hajnali öt
órakor, Kassán, kínos szenvedés után befejezte földi
pályafutását. Hirtelen halála gyanút keltett. Az a hír
járta, hogy kancellárja, Kátai Mihály megétette, azaz
megmérgezte, talán éppen prágai körök biztatására.
Ezért a hajdúk – Bocskai legôszintébb hívei – elkese-
redésükben Kátait felkoncolták.

Halálával Bocskainak akkor kellett elszakadnia
nemzetétôl, amikor a legnagyobb szükség lett volna
rá. Végakaratát nem teljesítette sem Rudolf, sem az
erdélyi rendek. Nem lett utóda az általa ajánlott
Homonnai. A hajdúk uralkodó nélkül maradtak. So-
kan fájlalták távozását, de igazán a szegénység és a
hajdúk siratták meg. 

Bocskai Istvánt szülôvárosában, Kolozsvárott, a
fôtéri nagytemplomban ravatalozták fel. Ravatalánál
ott zokogott szülôvárosa népe, és az ifjak és vének úgy
búcsúztak tôle, mint a megszabadító fejedelemtôl.

Kívánságára a gyulafehérvári székesegyházban
helyezték örök nyugalomra.

Utódot nem hagyott maga után, alkotása torzóban
maradt. Harcos élete mégsem volt hiábavaló: a legre-
ménytelenebb napokban érkezett és megállította a
magyarság pusztulását. Emlékezzünk szeretettel, elis-
meréssel és tisztelettel Bocskai István fejedelemre s
példájából merítsünk vigasztalást és bátorságot né-
pünk nehéz perceiben.

CSETRINÉ LINGVAY KLÁRA

A tavalyi 11-12-es lapszámunkban az elsô rész végén a cikk
íróját tévesen tüntettük fel. 

A tordai sókamaraház cikk szerzôje pedig Vass Erzsébet.  A
szerzôk és az olvasó megértését kérjük.

Az utóbbi idôben Marosvásárhelyt is megsokasodtak a
jótékonysági célt szolgáló rendezvények. Október 29-én a
Vártemplomban az élvonalbeli elôadómûvész, Molnár Tün-
de koncertezett, aki a közelmúltban felújított mûemlékorgo-
nát szólaltatta meg. Másnap a szószék elôtti kis dobogót a
versek avatták színpadi pódiummá. A verses beszéd a ma-
rosvásárhelyi mûvészpáros: Kozsik József és Kozsik Ildikó,
valamint a zene–pedagógia szakos Szabolcs fiuk ajkán kelt.
Mintha kortárs erdélyi költôk lexikonjában lapozgattunk
volna… Dán Éva, Egyed Emese, Farkas Árpád, Hervay Gi-
zella, Kányádi Sándor, Kovács András Ferenc, Lendvay
Éva, Magyari Lajos, Szilágyi Domokos, Szôcs Kálmán és
Vásárhelyi Géza közel negyven verse hagyott másfél óra
alatt nyomot lelkünkben, emlékezetünkben. Otthonukban
beszélgettünk el mûsoruk céljáról, a válogatással kapcsola-
tos elgondolásaikról s izgalmas mûhelymunkájukról.

Kozsik József: – Azért vállalkoztunk erre a mûsor-
ra, mivel a Vártemplom egyházközségéhez tarto-
zunk, és régóta szerettünk volna képességeink szerint
bekapcsolódni életébe. Azt a tehetséget, képességet,
amivel Isten megáldott bennünket, kamatoztatnunk
kell és gyümölcseit megosztanunk másokkal is. Erre
alkalmasabb hely egy templomnál aligha van. Isten
házában ajándékoztuk hát meg a gyülekezet tagjait, a

versbarátokat. Ezzel is magyarázható, hogy a hangu-
lat emelkedettebbé vált, mint egyebütt ilyenkor szo-
kott. Azért is léptünk közönség elé ott, mivel a temp-
lom másik orgonájának a felújítása, illetve az ehhez
szükséges anyagi alap közadakozásból történô elôte-
remtésében kívántunk mi is segédkezni. 

Kozsik Ildikó: – Megtiszteltetés számunkra a hoz-
zájárulás lehetôsége, mivel, ha nem tévedek, országos
viszonylatban a Vártemplom lesz az egyetlen temp-
lom, melyben két, jól hangzó orgona szól majd. 

– Arról nem is szólva, mennyire örülnek majd ennek a
vokálszimfónikus zene hívei is, hiszen tudvalevô, hogy mi-
se, rekviem úgy sehol nem hangzik, mint templomban. Ho-
gyan született meg a Levél helyett… címet viselô mûsornak
az ötlete? A mûvész-házaspár pályafutása beszédes bizony-
sága annak, hogy a vers számukra sosem évül el. Különben
nem állíthatnánk, hogy a Tamacisza Társulat tagjaiként,
nyolc éve szabadúszókként dolgozó Kozsik József és Kozsik
Ildikó számára a versmondás szükséglet.

Kozsik József: – Mély és nehéz világ a verseké. Mi
azon szerencsések közé tartozunk, akik felszínre tud-
ják hozni mindazokat az érzelmeket, s rá tudjuk bízni
a hallgatókra azt a költôi üzenetet, melyet a szerzô kí-
vánt hozzájuk eljuttatni. Ebben az értékvesztett, több
tekintetben is feje tetejére állított világban a mûvészek
is ezért válhatnak a versmondással – a szó kifejezô és
meggyôzô erejével – gondolatközvetítôkké, üzenetto-
vábbítókká.

A vers – csoda!



Kozsik Ildikó: – Függetlenül attól, hogy a versmon-
dás történetesen a munkaeszközünk, a vers számunkra
rendkívül személyes. Óriási szerencse, hogy e tekintet-
ben is a férjemmel egymásra találtunk, s most már Sza-
bolcs is csatlakozott hozzánk. Mert így válik az ember
személyes élete kissé közéletivé is.

– Egy–két–tíz– száz vers olvastán, egyszerûen mûködni
kezd a jó értelemben vett közléskényszer?

Kozsik Ildikó: – A vers szerintem a kagyló gyön-
gyéhez hasonlítható. A költô pedig a kagylóhoz, mely
kínok, keservek árán szüli meg gyöngyét. A vers,
akár az igazgyöngy: csoda! És hogy mi kimondhatjuk
magunkból ezeket a csodákat, örömöt jelent, és ha er-
re utóbb pozitív visszajelzést kapunk, kettôs örömöt.

Kozsik József: – Rég foglalkoztat bennünket egy
kortárs erdélyi költôk alkotásaiból történô válogatás.
Három éve, amikor Felvidéken léptünk közönség elé
Petôfi-mûsorunkkal, meghívóink elmondták, meny-
nyire szeretnék, ha a következô alkalommal egy, kife-
jezetten kortárs erdélyi költôk termésébôl készült mû-
sorral lepnénk meg ôket. Szégyenkezve vallották be,
hogy róluk semmit nem tudnak. Aztán a felvidéki be-
mutatót követôen, egy esztendôvel késôbb itthon,
Marosvásárhelyen is elôadtuk új mûsorunkat.

– Sikerült a költôk közül valakit a vásárhelyi bemutató-
ra meghívni?

Kozsik Ildikó: – A Bernády György Mûvelôdési
Központban megrendezett elôadásunkat megtisztelte
jelenlétével Dán Éva, Egyed Emese, Magyari Lajos és
Kovács András Ferenc. A mûsorvezetô Spielmann
Mihály volt.

– És hogyan reagáltak a produkcióra?
Kozsik Ildikó: – Válogatásunk elnyerte tetszésü-

ket. Úgy tûnt, szinte valamennyien felismerték, hogy
sajátos értelmezésben, a megszokottól eltérô kontex-
tusban, újszerûen szólaltattuk meg verseiket.

Mi, akik nagyon sok helyen megfordultunk a vi-
lágban és a legkülönbözôbb emberekkel találkoztunk,
megállapíthattuk, hogy 5000 kilométerrel odébb sok-
kal kevesebb munkával jobban él az ember, több a be-
csülete, mint az ittenieknek. Éljünk mi is az ott adott
lehetôségekkel, vagy számunkra fontosabb, hogy itt-
hon, Erdélyben, az ürmösi templomban például, a 80-
90 esztendôs nénik kívülrôl tudnak húsz szakaszos
verset a szabadságharcról?

Kozsik József: – Ez a fontosabb! Épp ezek a nénik
járulhatnak a maguk módján hozzá ahhoz, hogy ne
okozhasson gondot az embernek az említett lehetô-
ségek között választani. Mûsorunk megvalósítására az
is ösztönzött, hogy valahányszor Erdély határain ju-
tottunk túl, tapasztalnunk kellett, mennyire fontos az
ott élôk számára mindazokkal találkozni, akik itt él-
nek, alkotnak. Hogy mennyire érdeklôdnek életük,
munkásságuk, vívódásaik, küzdelmeik iránt. Mit,
mennyit tudunk – különösen a fiatalok – például a ko-
rán elhunyt marosvásárhelyi Szôcs Kálmánról? Verse-
it csupán egykori barátai s néhány magyar szakos ta-
nár ismeri itthon is. Versláncba fûzve néhányat közü-
lük, a magyar szakos tanárok segítségére is siettünk,
akiknek egyébként annyi mindenre kell figyelniük.

– És mirôl szólnak eddigi tapasztalataik? Mutatkozik
erre igény részükrôl?

Kozsik József: – A közelmúltban például a Hargita
megyei Szentábrahámba utaztunk a fiatal unitáriusok
világtalálkozójára. Este kilenc órától kellett volna
kezdôdnie a mi József Attila-mûsorunknak, a csúszás
miatt azonban éjjel két órakor léptünk színpadra. A
mûsor után jóval, hajnali négy órakor még faggattak
bennünket a fiatalok a költôrôl, verseirôl, arról, ho-

gyan válik mûsorrá egy-egy ilyen összeállítás…
– Ez érthetô is, mivel a versek üzenetének, mûvészi eré-

nyeinek és sok egyébnek köszönhetôen is, a válogatás foko-
zott gondolati, érzelmi hatással bír. Ezzel is magyarázható
az a közös élmény, mely a gyülekezet tagjait a Vártemplom-
ban is szinte eggyé forrasztotta.

Kozsik József: – Öröm ezt tapasztalni, mivel úgy
tûnik, a versek, dalok bizonyos tekintetben számukra
az önvizsgálat lehetôségét is jelentették. Sajnos, el kell
fogadnunk, egyre sebezhetôbbekké válunk. Éppen
azáltal, hogy – divatos szóhasználattal élve – annyira
hiánycikk mifelénk az olyan erkölcsi jellemzô mint az
ôszinteség, áldozatkészség és odaadás, becsületesség
és bizalom és ez utóbbival kéz a kézben járó felelôs-
ségérzet, nem beszélve az együttérzésrôl, önzetlen-
ségrôl, igazságosságról. Akiknek mindezek mibenlé-
térôl fogalmunk sincs, azok önbecsülés dolgában sem
állhatnak különbül. Erkölcsi bátorságra volna szüksé-
günk mindenek elôtt ahhoz, hogy ezt elismerjük.

– A játéktársak emberként is közel állnak egymáshoz,
hiszen családtagok. Nem okozott gondot a felkészülésben?

Kozsik Ildikó: – A nyolc év alatt, amióta így együtt
dolgozunk, sok zenésszel is nagyon eredményes volt
együttmûködésünk. Most Szabolcs is odanôtt, és
Maier András szerzeményeit énekli saját gitárkíséret-
tel. A mûsorra készülve, néhány estét együtt töltöt-
tünk Andrással, miközben verset olvastunk, beszél-
tünk a szövegbôl felsejlô üzenetrôl, a belôle sugárzó
szépségekrôl, mivel a zenére éppen olyan fontos sze-
rep vár, mint a versek megszólaltatóira. Szükség van
a költô, zeneszerezô és elôadó közti összhangra.
Egyik elôadáson sem kerül elôtérbe egyikünk sem.
Csupán kiegészítjük egymást.

Kozsik József: – Szabolcs is megértette, amirôl Ildi-
kó most beszélt. Bekapcsolódása azért az által örven-
detes, mert zenés rezonanciákat keltettek benne, és
megértette ezeket a verseket. Mint ahogy azt is, hogy
mindez miért történik így. Egészséges, szép színekkel
gazdagította a mûsort, részévé válva annak a teljes-
ségnek, melyet csak együtt nyújthattunk.

Kozsik Szabolcs: – Néhány megzenésített versbe
belevittem a magam érzelmi világát is. Akadtak olyan
kis töredékek, sajátos motívumok is bennük, melyeket
egy-egy vers mondanivalójára hangoltam rá.

– Ezért is érezheted kicsit magadénak is a válogatást.
Kozsik Szabolcs: Nagyon örülök, ha ezt a nézô is

megérezte. Annyira jólesô érzéssel tapasztaltam,
hogy elôadásról elôadásra, egymástól annyira külön-
bözô érzések támadnak bennem. A zeneszámok pe-
dig komplexebbé, színesebbé tehették a mûsort.

– Mindent összevetve, szó sem lehet a betanult költôi
szövegnek csupán a felmondásáról. Az alkotó fantáziának,
az elbeszélôt líraival vagy drámaival felváltó tolmácsolás-
nak, a mindvégig természetes, érzelemgazdag hangnak, a
helyes, szép beszédnek köszönhetôen a közönség lelkében
méltán következett be a katarzis.

Kozsik Ildikó: – Ezt volt a célunk! Különben volt
már szó arról, hogy a vers számunkra nagyon szemé-
lyes dolog. Ezért is érezzük úgy, hogy minden elô-
adás kicsit visszatérés számunkra az idôben, miköz-
ben mindig ugyanazt éljük át, de más és más módon.
Feltehetôen azért, mivel idôközben mi is változunk.

– Mint ahogy a körülöttünk tapasztalható valóság is.
Kozsik Ildikó: – És ez attól függ, mikor, mennyire

bizonyulunk sebezhetôknek, kiszolgáltatottaknak. Az
elôadás minden alkalommal kicsit keresztmetszete
eddigi életemnek. 

JÁRAY FEKETE KATALIN
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