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Immár hetedik éve mûködnek a Székelyföldi Für-
dôépítô Kalákák. Tusnádtól Somlyóig, szerte a fal-
vak között lehet rálelni az építô szándék hasznos
nyomaira, melyek mindig ösztönzôként hatottak a
folytatásra. Eleinte évente egy, aztán két, a tavaly
már öt helyszínen gyûlt össze a lelkes csapat, segít-
vén egy-egy szép kezdeményezés megszületését.

Az elsô kaláka a Csíki Természetvédô és Termé-
szetjáró Egyesület, az Ars Topia Alapítvány, vala-
mint a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda együttmûkö-
dése révén jött létre Lázárfalván, a Csomád–Bálvá-
nyos kisrégió fejlesztési tervének kapcsán, annak el-
sô konkrét megvalósításaként, a Nyír-fürdô újjáépí-
tésével 2001-ben. Ezután következett a Nádas-fürdô
újjáépítése Tusnádfalu határában, majd a Sószék-für-
dô Csíkkozmáson. Ekkor és az ezt követô kaláka ré-
vén lépett ki a fürdôépítô kalákák sora a Csomád–
Bálványos térség hatáskörzetébôl, és vált egyre fon-
tosabbá egy másik kezdeményezés, amely összeköti
a megépült és épülô népi fürdôhelyeket. 

A Polgártárs Alapítvány és CsTTE közremûködé-
sével, 2000 óta jött létre a Borvíz-út nevezetû zöldút,
amely a helyszíneknek a biciklivel való látogatását
ösztönzi és segíti. Ennek részeként épült meg a füg-
gesztett palló a Szent-Anna tó melletti Mohos tôzeg-
lápban, megtörtént több védett természeti hely megje-
lölése, kijelöltük a bicikliutat, megépült a tusnádfalusi
Borvíz-múzeum, valamint ennek segítségével jöhet-
tek létre a további felújított fürdôk is. A Nyerges-tetô
és Kászonújfalu közötti Sóskút-fürdô megépítésére
2004 nyarán került sor, ezt követte egy év múlva a
csíkszentkirályi kaláka, a Borsáros-fürdô felújításával.

Az elsô önállónak mondható kezdeményezésre
Csobotfalván került sor, 2005 ôszén. Az itteni helyi
közösség némi szakmai és szervezôi segítség révén
építette meg a Kerekeger-feredôt, anélkül, hogy je-
lentôs pénzügyi, avagy munkaerô segítséget kapott
volna külsô szervezetektôl. Ennek a kalákának a
folytatásaként múlt tavasszal két forrásház épült a
falu határában, és számos más borvízforrást is meg-
jelöltünk.

A csobodfalvi forrásújító kaláka után Firtosváral-
ján–Székelypálfalván–Énlakán volt egy kaláka,
amely révén a három falu közös összefogásban épí-
tett jövôbe nézô kilátót. Az ezt közvetlenül követô
kaláka Lázárfalvára tért vissza, ahol az András Ala-
pítvány birtokában lévô Tókert tanya táncoktató tá-
borok helyszíneként való kialakítása részesült segítô
kezekben. A tavalyi nagyszabású kalákára Csíksom-
lyón került sor, ahol a Barátok-feredôjét építettük új-
já, és egy zarándokkertet alakítottunk ki. Ez fontos
az;rt is, mert errôl a sûrûn látogatott helyrôl sok ez-
ren viszik magukkal az összefogásban való megúju-
lás gondolatát.

Az ötödik kalákára Homoródkarácsonfalván ke-
rül sor, ahol a Dungó-fürdô építése volt a feladat. Itt
ismét egy helyi közösség berkeiben, tapasztalt kalá-
kások vezetésével és új kalákások részvételével jön
létre egy újabb építés, a Jóisten segedelmével.

Életre kelô helyek
Az ásványvíz források több ezer éve szakadatla-

nul árasztják Föld Anyánk mélyébôl a gyógyító vize-
ket. A helyi közösségek hosszú idôn át ismerték és

használták ôket, a 19. század fordulójának fürdôkul-
túrája széles körben is felhívta a figyelmet rájuk.
Mindennek ellenére az elmúlt évtizedekben a fele-
dés homályába merültek ezek az élô kincsek. A ter-
mészet lassan körülölelte ôket, és az ember által léte-
sített környezet a természet rendje szerint megválto-
zott. A hely látszólag meghalt, valójában álomba me-
rült. Csupán a feltörô víz és gáz szakadatlan hangja
jelzi mindig, hogy ott forrás van, élô forrás. Ám ma
már csupán kevés ember figyel fel rá, és értékeli kel-
lôképpen ezen észrevétlenül meghúzódó kincseket. 

A székelyföldi fürdôépítô kalákák életre keltik a
helyeket. Látszólagos ez, hiszen csak a figyelmet hív-
ják fel ezekre az élô és éltetô vizekre. Helyesebb vol-
na így mondani: látásra keltik az embereket. Az év-
századok óta élô források így az újdonság erejével
hatnak, szó szerint megújulnak. Az emberek figyel-
me megújul a források iránt. A mai világban ez sok-
szor kihasznált fogás. Ám az egyáltalán nem mind-
egy, hogy megújuló érdeklôdésünket minek szentel-
jük. A környezetünkben lévô, hagyományunkban
gyökerezô forráskincsek a jövôben fontos kincsforrá-
sokká válhatnak számunkra. 

Mialatt több tucat kalákás lelkesen dolgozott az
építésen, sokszor megálltak érdeklôdôk, és csodálkoz-
tak a történteken. Talán letisztult bennük a gondolat:
ezeknek az embereknek megéri ezt a forrást kiemelni
a sárból. Egy olyan ásványvizet értékelni, amelyet so-
kan már rég elfeledtek, talán már nem is ismernek.
Néha olyan újdonságként hathat ez a gondolat, az
embernek az az érzése támadhat, hogy itt új forráso-
kat fakasztanak. Valójában pedig régi forrásokat újra
kitisztítanak, a régmúlt értékei újból, a mai ember szá-
mára is értékké válnak. A megszakadt fonalat újból
felemelni és tovább fonni, az életre kelt helyekkel
együtt életre kelni magunknak is. 

Építtetô természet
A borvízforrások környezetét mindenkoron a ter-

mészet alakítja, folyton változtatja, évente megújítja.
Egy ilyen helyen nehéz az embernek elfogadható
módon beavatkoznia. Az avatatlan kezek által vég-
zett felújításokat a természet nem érti meg, szakadat-
lan törekvéssel igyekszik visszaalakítania a maga
rendje szerint. A hellyel együtt felnövô építés titka a
hely megértésében rejlik. Az embernek kell megérte-
nie a helyet. A megismerésre és megértésre alapozó
cselekvés olyan épített környezetet hoz létre, amely
szervesen együtt él a hellyel. 

A kalákákban újraépített helyeken a természet
megformálta és az ember teremtette környezet élô
egységként mûködik együtt. Ez nem csupán a ter-
mészetes anyagok használata révén, hanem az egész
teremtés-építési folyamat miatt válhat lehetôvé. A
tervezési munkálatokat mindig megelôzi a hely
megismerése, egy személyes és közvetlen ismerke-
dés. Miközben az ember ismerteti a hellyel a szándé-
kát, a hely is megmutatja a benne rejlô lehetôségeket
és a cselekvés határait. Mondhatni megsúgja azt,
hogy mit kellene építeni, az odafigyelô ember pedig
ezt meghallja. Ezt a hellyel együtt való imádkozás,
egy folytonos imaállapotban való alkotás teszi lehe-
tôvé.

Megtörtént, hogy elképzeltük: egy ösvény elejére,
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a bozótosba való belépéshez kapura volna szükség.
Körülnézve vettük észre, hogy két égerbokor ajánlja
magát kapuként, az ágaik összedôlnek, csupán át
kell haladnunk alattuk. A feladat azzá egyszerûsö-
dött, hogy összekötni ôket, és segíteni megmaradni
kapuformájukban.

Ehhez figyelemre, megértésre és nagy alázatra
van szükség. Soha nem kezdhetjük a tervezést aka-
ratos gondolatokkal elindítani, csakis a hellyel való
együttérzéstôl vezérelve. Fel kell figyelnünk rá,
hogy valójában már minden elô van készítve, ki van
gondolva és meg van jelölve, nekünk a feladatunk
csupán megérezni, észrevenni, megérteni a felada-
tot, és segíteni a megvalósításban. Úgy ahogyan a
természet is tenné: csendesen, visszafogottan, egy-
szerûen és szépen.

Valójában a hely vezérli az építô csapat tetteit, a
természet építtet az emberrel. Ezt figyelmes tájépíté-
szek és építészek vezetik, ôk azok, akik a hellyel
együtt éreznek és együtt értenek, ennek tudatában
irányítják a cselekvést. Az elôre elkészített tervek
mindig csak irányadóak, amint halad az építés, a
környezet meghatározza minden elemnek a helyét
és formáját. Így alakul az elképzelés, és válik olyan-
ná, amilyenné a hely kéri. 

És ezt mindig a legegyszerûbb és legkönnyebb
megvalósítani. A természet rendjét megbontani min-
dig nagyobb emberi erôfeszítéssel lehetséges, mint a
természettel együtt építeni az ember javára. Így vál-
nak a kalákában épített helyek élô egységekké.
Olyan megvalósításokká, ahol a természet és az em-
ber által teremtett világ nem válik ketté, hanem egy-
ként alkot egységet.

Isten-hely, ember-építmény
A felújított fürdôhelyek szent helyek. Az ember-

nek a természet által való gyógyulására szentelt he-
lyek. Ahol az ember imádkozva, alázattal közeledik
a természethez, ott mindig jelen van Isten. Az ember
az ôsidôk óta az ilyen helyeket építményekkel meg-
jelölte, mindig a Jóisten felemelô erejével felemel-
kedve és emelve a falakat is maga után. Az így létre
jött helyek templomok, ahol az Isten és az ember egy
helyben találkozik. Ezen építményekben Istennek
hazájára találunk, Isten házának nevezzük ôket,
amelyekben Isten lakozik. 

A természetben is Isten lakozik, annak minden
elemében, a virágok kelyhétôl, a csobogó vízen át a
szaladó felhôkig és a mögülük felragyogó nap fényé-
ig. A források felújított környezete lehetôvé teszi,
hogy az ember méltó módon találkozhasson az Is-
tent tükrözô természettel. Ezt a legegyszerûbb épít-
ménnyel a legcélszerûbb elérni. Szerényen beillesz-
kedni a természet rendjébe, és lehetôvé tenni a talál-
kozást.

A kalákákban épített helyek így válnak szent he-
lyekké. A Jóisten a természetet ekképpen bízta az
emberre, hogy formája, használja, együtt éljen vele.
Így válik lehetôvé, hogy az ember a természetben
gyógyulását megtalálja, Isten által. Ez is az imádság
ereje által válik lehetôvé, amiben az Ember össze-
kapcsolódik az ôt teremtô Istennel. És ez az általa a
természetben teremtett helyek révén válik lehetôvé.

Amint a csobotfalvi Kerekeger-feredôben elhe-
lyezett táblára megfogalmaztuk: a Somlyó-hegy vé-
delme alatt álló égerláp a természet jótékony erejét
testesíti meg. Találkozik itt a víz, a fény, a levegô és a

csend, hogy az embernek pihenését, gyógyulását
szolgálja.

A Kerekeger-feredô megszületése
A Csíkcsobotfalva határában lévô Kerekeger-láp

néhány évtizede még fontos helyszíne volt a falu éle-
tének. Minden ôsszel itt áztatták a kendert, amelyek-
bôl a hosszú téli estéken ruhát varrtak az asszonyok
és lányok. Minden családnak megvolt a maga kis
kenderáztató tava, amelyeket a forrásoknak az
egyikbôl másikba átfolyó vize táplált. Az itt található
borvizes medencét gyógyulásra és frissülésre hasz-
nálták. Lakatos Izra bácsi évtizedeken keresztül he-
tente többször megmártózott benne, hosszú életében
minden betegséget távol tudott magától.

Amikor elôször a helyszínen jártunk, mindent be-
borított a szabadon terjeszkedô természet, és az em-
berek által otthagyott ágmaradványok. Néhány em-
ber kétnapi munkájával vált lehetôvé a helynek a fel-
tárása és megismerése. Szó szerint utat kellett vágni
a bozótban, és kitisztítani a helyet a keresztbe-kasul
álló ágaktól. Ahogy tisztult a hely, úgy tárultak fel
titkai: a bokáig érô mocsár, a vidáman csörgedezô
patak, a rendben álló keskeny égerfák, a virágoskert-
hez hasonlító liget, az égercsonkok uralta tisztás. Ez
utóbbi kínálta magát, hogy a hely közepe legyen.
Ám az egyes részeket nehéz volt megközelíteni, nem
lehetett a tisztásról eljutni a medencéhez szinte csak
hason csúszva. A felsô, nagy medencét is csak hosz-
szas kereséssel találtuk meg, a forrást csak néhány
hétre rá, így tárulkoztak fel sorra a kenderáztató ta-
vak is.

Így kezdtünk egy-érzéssé válni a hellyel. Felis-
mertük, hogy hol kell átkelni a patakon, belépni az
égeresbe, és általmenve rajta kijutni a tisztásra. A
borvizes medencét ily módon sikerült kikerülni, és a
tisztásról közelíteni meg. Nyilvánvalóvá vált, hogy
mindezeket pallóval kell összekötni, egyébként szá-
raz lábbal lehetetlen a hely bejárása. A tisztáson van
helye az öltözônek és egy napozónak, ide csatlako-
zik a mellékhelyiség, és innen indul tovább a palló a
nagy medence és a forrás felé.

A tervezési feladat egyszerû volt: egyszerû ele-
mek segítségével használhatóvá tenni a helyet. Ez a
medence köré padozatot, a forrás mellé padot, az öl-
tözéshez paravánt, a bejáráshoz pallót jelentett. Az
egyes objektumok egyszerû elképzelése, a formának
és helyének megtalálása a hellyel összhangban. A
hely diktált mindent: azt hogy hová kerüljön az öltö-
zô, a toalett, hogy merre vigyen a palló. A fák szab-
ták meg az irányt, semmit nem vágtunk ki akara-
tunk érvényesítéséért.

Csupán az építés folyamán vált véglegessé az el-
képzelés. Változott még a palló iránya, így került a
kenderáztató tavacskák mellé. Világossá vált a me-
dencébe belefektetendô munka mennyisége és minô-
sége. Helyükre kerültek az elemek, a táblák, az üze-
netek. Mindenki hozzájárult, az ötletek kinek-kinek
jöttek, így született a hely lépésrôl-lépésre.

A kicsiny csapatból volt, aki erejével, volt, aki tu-
dásával, hozzáértésével, más a türelmével, alázatá-
val járult hozzá az építéshez, mindenki tehetsége és
mérsékletessége szerint. Mindenki megtalálta a hoz-
zá illô feladatot, a természethez való személyes vi-
szonyát. Csoportosan is egybe hangolódtunk a hely
szellemével, reggeli énekléssel csendesítettük le ma-
gunkkal hozott belsô zajunkat. Csak ezután kezdôd-
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hetett a munka, az alázatos alkotás.
Így született a hely, és nyerte el végsô formáját. A

belépést egy kicsiny tábla jelzi az út mellett, csak
azok számára, akik figyelmet szentelnek neki. Innen
vezet le egy lépcsô a rézsûn, és az egyenesen lefutó
palló titokzatosan tûnik el a bokrok között. A patak
hangja hívogat befele, és egyúttal határt képez, csak
fölötte átlépve lehet bejutni az egyre homályosabb és
titokzatosabb természetvilágba. Elôtte napos pad
van, akinek lecsendesedésre volna szüksége leülhet,
a patak hangja veszi át az uralmat kószáló gondola-
tai fölött. A palló az égerfák között oson be a nyir-
kos, csendes, lápos részbe, és keskenyebbé válik.
Ahol elválik, az iránya szorgalmaz, hogy a tisztás fe-
le menjünk tovább, a napozó közepén álló szárnyas
nap biztat továbbjutásunkban. Másik irányba a me-
dence található, szinte észrevétlenül. 

A tisztásra kiérve szemben hatalmas fûzbokor
látványa fogad, elôtte a négy égerfacsonk közti na-
pozó. Jobbra a fogadó tábla informál a helyrôl, és
megkér az alázatra, tiszteletre, becsületre. Balra az
öltözô-pihenô, esôben az egyetlen fedett hely. A nap
ide süt, leülve az elôbbi látványban gyönyörködhe-
tünk. Hátul kerülve az öltözô használhatóvá válik,
csupán a szomszédos tavacskából görbén kiágazó
ágak leskelôdnek. A tisztásról a medencéhez csak a
pihenés-felkészülés után lehet visszamenni. Amint
kilépünk az égerláp területérôl, a Somlyó-hegy és tá-
volabb a Hargita látványa fogad, elôtérben virágok-
kal teli mezô. Rögtön egy pad mellett állunk, leülve
tovább gyönyörködhetünk a látványban. Lábunknál
a kisméretû medence, benne vöröses színû víztükör,
néha-néha néhány buborék száll a felszínére, jelez-
vén, hogy ez a forrás is él. A palló körbeöleli, mezít-
láb is kényelmes a használat.

A fürdésre javában fel kell készülni. A tábla imá-
ra szólít fel, a vízzel eggyé válni csak azután lehet,
különben kibírhatatlanul hidegnek éreznénk. Az
oszlop jelzi a lépcsô helyét, ahol egy gyors mozdu-
lattal beléphetünk a medencébe, és nyakig merülhe-
tünk. Néhány másodperc, és már körbevesz a va-
rázslatos gyógyvíz. Az elsô pillanatban újra megta-
nulunk lélegzetet venni, lelkünkre találunk szó sze-
rint. Rövid idô után már nem érezzük a víz alacsony
hômérsékletét zavarónak, elönti a testünket a forró-
ság. Így állunk mozdulatlan, összetett kézzel, be-
hunyt szemmel imádkozunk, átadjuk magunkat az
áldott víznek. Az adott pillanatban érezzük aztán,
hogy eddig tartott a varázslat, két lépéssel kint ter-
münk a pallón, az áldott nap forrósággal tölt el, az
áldott levegô testünket simogatja. Kellemes érzés
tölt el, a világ bennünk él, mi pedig a világban repü-
lünk. A hatás napokig eltart, ha múlna, újra vár min-
ket az áldott hely. 

Ezután már más szemmel tekintünk az egész
helyre, méltók lehetünk a többi csoda feltárására is.
A tisztásra visszatérve a palló a nagy fûzbokrot meg-
kerülve visz tovább, bokrok, virágok, tavacskák mel-
lett. Egy kis hídon átkelve érünk a magas, lila virá-
gok közé. A háttérben ismét a medencénél megis-
mert látvánnyal találkozunk, éreztetvén feledhetet-
len élményünket. Újra az égeres felé fordulva három
kenderáztató mellett haladunk el, újabb tábla jelzi a
látnivalót. Tovább menve elágazáshoz érünk, szem-
ben a bokorból Csaba királyfi jelzi: csillagösvényen
járó katonája vagyunk! Innen már egyik felé a forrás-
hoz, másik felé a nagy medencéhez jutunk. 

A forrás édes vizû, szomjunkat oltani igen alkal-
mas, finom, hûvös. A padra is leülhetünk, ekkor
vesszük észre, hogy a tábla is arra tanít: minden há-
rom cseppje gyógyít. Ha csendben vagyunk, a tündé-
rek súgják fülünkbe, hogy a forrás a gyökerek között
elrejtôzve ontja bôségesen a tiszta vizet. Itt már csak
be-besüt a nap, a fák közül pedig a hold is kitekint.

A nagy medence vizét is az égerlápból gyûjti,
nincsen saját forrása. A körülötte lévô palló, a mel-
lette lévô pad és a nyugvó víztükör a csendes medi-
táló kertek hangulatát idézi, ahol lenyugodva talál-
kozhatunk a hellyel, saját magunkkal és Istennel.

Innen már csak visszafele indulhatunk, abba a vi-
lágba, ahonnan ide menekültünk. Újult erôvel, fel-
frissülve, lecsendesedve folytathatjuk jártunkat az
élet bár keskeny, de gyönyörû útjain. A tisztáson át-
haladva még üdvözöljük Izra bácsit, aki a régi fény-
képrôl emlékeztet minket arra, hogy e hely mindig
visszavár minket. Ezt segíti a Tavak Könyvének né-
hány sora is: „Ígéretet teszek nektek, hogy nem bán-
talak és nem zavarlak benneteket. Ti ezzel szemben
megígéritek, hogy valahányszor szomorú leszek,
megvigasztaltok. Így teszek én és így fog tenni utá-
nam minden igazi ember.”

A helyhez tartozik még a dombon fennebb talál-
ható Fenyô Katedrális. Aki figyelmesen nézi az irá-
nyító táblákat, az észreveheti, és aki veszi a fáradtsá-
got, az felkeresheti. A fenyôfák által körülölelt hely
keletelt, bejárata ugyanazon ismert látványra nyílik.
Innen már látszik a csobotfalvi templom tornyán a
kereszt, és ahogyan befele lépegetünk a kereszt irá-
nyába, ismét hátunk mögött hagyjuk a mindenna-
pok világát. Itt csak mi vagyunk, Isten jelenléte elôtt,
fenn a hegyen. A városok, falvak lenn a völgyben
maradtak, néhány dombbal arrébb. Itt adhatjuk át
magunkat az áldott fénynek, magunkba zárva azt,
hogy amikor hazatérünk, sugározhassuk tovább
mindenkinek.

A kereszten kelet felé Mária, nyugat felé Krisztus
néz, miként felénk tartja áldó kezeit. Fölöttünk az ég
uralkodik, körülöttünk a fény-fák ôrködnek. A ka-
tedrálist a természet építette, mi felismertük. Így vál-
hatott a Kerekeger-feredô koronázó helyévé. 

A helyi közösség számára pedig az összefogás és
megújulás jelképe, ahová ezentúl minden esztendô
szeptember havának közepén összegyûlhetnek, és
erôt kérhetnek, biztatást kaphatnak a Jóistentôl a
folytatáshoz.

Közösségépítô erô
A kalákák emberemlékezet óta természetes részei

az egyszerû ember életének. Az egyén erejét megha-
ladó feladatokat csakis közös összefogásban lehetett
elvégezni. Gépek helyett a rokonok, szomszédok se-
gítettek egy ház megépítésében, a gabona kicsépelé-
sében. A tollu fosztásához, a fonáshoz, a kukorica-
szemeléshez, és sok minden máshoz az asszonyok és
lányok összeültek, és közös erôvel haladtak a mun-
kában. Egymagukban sokkal lassabban fejezték vol-
na be, talán kedvüket, erejüket is elvesztették volna.
Együtt könnyûvé válik a munka, beszélgetésben, jó-
kedvben telik az idô, és az eredmény szinte észrevét-
lenül meglesz.

Az ilyen együttes munkában épül a falu közössé-
ge. Az emberek megismerik egymást, kinyílnak a kö-
zösség fele, megtudják a faluban történteket. Csakis
egymás beható ismerete révén képesek a mindenna-
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pokat közösségben, harmóniában élni. Mindenki élete
mellett sok barát és jó szomszéd, szó szerint társ élete
zajlik, mindenki javára van a folytonos egymással
törôdés és a kölcsönös segítségnyújtás. 

Az együttmûködésre épülô közösségben bizton-
ság van. Bármi történik, tudnak róla, ha baj van, rög-
tön sietnek segítségünkre. A bánatban együtt szo-
morkodnak, az örömben együtt vígadnak, a szûkös-
ségben együtt imádkoznak az emberek. Hogyha ide-
gen jár a faluban, figyelemmel tartják minden léptét,
ha valaki elveszett barmát keresi, azt is könnyen
meglelik. Az egymással megosztott egyéni életek
egy élô-közösséggé kovácsolódnak össze.

Ezt a közösségi életet még jobban összefogták a
közös célok és feladatok. Ha mindenki életét szolgá-
ló építésre volt szükség, maradéktalanul jelen volt
minden családból egy-egy erôs férfi. Így épülhetett a
templom és az út is, így tisztították a legelôt és a pa-
takot. És ily módon tartották rendben a falu határá-
ban lévô forrásokat is.

A mai fürdôépítô kalákák egy másfajta közössé-
get formálnak, amelynek határai messze túlnyúlnak
a falu határán, sokszor a Kárpáthaza határain túl is.
Ezekben az együttes cselekvésekben magyar embe-
rek fognak össze egy közös célban: együtt építeni
jövônket. Jelentôségét veszti az, hogy kinek környe-
zetében jönnek létre a csodaszerû létesítmények. Az
igazi változás az emberek szívében történik. Az
egyének közösségért való önfeláldozásában, a sokfe-
lôl összegyûlt emberek élete és jövôje szeretetteljesen
egybeforr. Így épül újra lépésrôl lépésre az ország:
az emberek szívében!

A falu számára mindez egy emlékeztetô, egy ösz-
szegyûjtött erô az újra összefogáshoz, a közösségben
való együttes jövôvállaláshoz. Az emberek megérez-
hetik az egybehangolt munka erejét, és meggyôzôd-
nek róla, hogy összefogásban lehetségessé válik sor-
suk jobbá tétele. Belsô erôbôl és közös törekvéssel, az
Isten megtartó és építô erejét kérve segítségként.

Miután a nagy kalákázó csapat elhagyja a falut,
ott marad a megbizonyosodás, hogy összefogásban
könnyebb. Nem az a fontos, ami megépült, hanem a
folyamat, és a legfontosabb a folytatás. A jövônek a
folyamatos együttmûködô törekvésben való viselé-
se. Egy együttélésben, amelyben az egyén fontossá-
gát felváltja a közös én elsôbbrendûsége, és a közös-
séget alkotó emberek lassan formálódnak általa. 

Emberformálódás 
Minden részvevôre nagy hatással van a kaláka. A

környezet építése mellett a belsô épülés fontos szere-
pet kap. Az emberek barátokra találnak, példaképe-
ket lelnek, az esti programok a szellemi gyarapodást
segítik. Szakmai szemszögbôl nézve a tájépítészek és
építészek számára jelentôs tapasztalat a kétkezi
munka, és amit a helyi mesterektôl tanulnak. Min-
denki formálódik a társaság, a hangulat, a hely és a
munka által. A helyi faluközösség a vendégként fo-
gadott kalákások révén, az önkéntesek pedig a hely-
béliek révén erôsödnek.

A közös együttmûködésben az egyéni érdekek és
célok feloldódnak és átadják helyüket a közös célok-
nak, együttes építésnek. Az addig befele tekintô em-
berek most kifele tekintenek, az ôket körülvevô vi-
lággal való viszonyukra figyelnek. Felelôsséget érez-
nek a világ iránt, a környezet iránt, az élet iránt, és
ezért feláldozzák kicsiny egyéni életüket. A helybéli-

ek számára egyik fontos üzenet: hogyha ennyi ide-
genbôl önkéntesen érkezô embernek szívügye lehet
a falujukban lévô értékek megbecsülése és óvása, ak-
kor számukra is jelentôséggel kell bírnia, hogy egyé-
ni életüket félretéve a közösre figyeljenek. Így vá-
lunk együtt mindnyájan egy kicsit nagyobbá és erô-
sebbé az áldozatos munkában.

A munkához való helyes viszonyulás is kialakul.
Tudniillik a munka nem gürcölés, napi nyolc órás
erôlködés, kínlódás, hanem vidám, hasznos, lendü-
letes alkotás, amelynek eredménye azután életünket
gyarapítja. A részvevôk az újjáépült helyekkel egy-
beforrnak, akárhányszor visszatérnek, otthonra ta-
lálnak. Lassan Szeretett Hazává válik az egész haza-
föld, a helyek, az emberek, a víz, az ég és a hegyek.

A falubeliek is szívesen látják viszont a vendége-
ket, barátságok alakulnak ki. A szolgálatkész segít-
ségért szolgálatkész segítség jár, a Jóisten szolgájává
válik mindenki alázattal, egymás szolgálata révén.

Ahányszor kalákázok, úgy érzem, erôt merítek az
élethez. A világgal megosztott önfeledett szolgála-
tom százszorosan visszatérül. Bár nehéz visszatérni
a városi mindennapi életbe, a lendület visz tovább,
az összefogásban megtapasztalt segítség kísér to-
vább utamon. És mindig keresem, hogy miként ál-
dozhatok ismét a világ javára, gazdagítva – önma-
gam is gazdagodva általa.

Hagyományéltetés
A fürdôépítô kalákák sorában egyik fontos cél a

hagyományok éltetése. Nem csupán a kalákázás ha-
gyományának a felfrissítése, hanem az építkezés ha-
gyományos formájának a gyakorlása is. A felhasz-
nált anyagok, alkalmazott technikák, használt for-
mák és jelek mind az egyszerû gondolkodású ember
világából, a helyi hagyományokból merítettek. A je-
len világ értékrend alakító szándékai között jelentôs
egy igaz értékrend képviselete.

Egyeseknek eszébe jut a rég feledett életmód,
tisztelni kezdik a hagyományok által képviselt érté-
keket. A vendégek példára találnak, a helyiek erôt
merítenek a megmaradáshoz.

A legkönnyebb megoldás mindig a legegysze-
rûbb és a legszebb is. A hagyományos ember mindig
erre törekedett, valahol szükségbôl, hisz nem volt fö-
lös pénze és ideje bonyolítani életét. Az egyszerûség
nem jelent igénytelenséget. A minôséget a hozzáér-
tés révén lehet biztosítani. A helyi ácsok értik a ha-
gyományos építés fortélyait, nélkülük nem lehetne
befejezni a vállalt feladatokat ily rövid idô alatt. 

A források kitisztulnak 
A borvízforrások kitisztításával és használatuk

megújításával mi magunk tisztulunk és újulunk
meg, a tiszta forrásokból merítünk tápláló vizet.
Megújul az ebben részt vevô ember, a közösségek, a
táj, a jelenünk újul meg, a lelkünk, szívünk, magyar-
ságunk.

A tiszta források jelképesen is azt jelentik: vissza-
térünk a hagyományok által képviselt rendhez, hi-
szen tudhatjuk, azok hosszú idôk hasznos tapaszta-
latát foglalják magukban. Ez nem vethetô össze sem-
milyen múlandó találmány látszólagos hasznosságá-
val, vagy inkább haszonhúzásával.

A kalákákban részt vevô gyerekek ezt a kapcsola-
tot egyenesen jelképezik. A közös célért áldozott
építô munkában felnövô új generáció rátalál az ôsi-
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dôkbôl fakadó forrásokra, életének erejét abból merí-
ti, világát aszerint építi. A fürdôépítésben segítô
gyermekek eggyé válnak a hellyel, és mellette ma-
radnak, tisztelik, szeretik, életükkel szolgálják az
ôket körülvevô értékeket.

A táblákra festett üzeneteket több ezer évre visz-
szanyúló jelképek hordozzák. Segítséget nyújtanak a
magunkra találásban, kapcsolatot teremtenek az ôsi
hagyományainkkal. A múltunk felfedésével a jö-
vônkre lelünk, így tudunk hozzájárulni a folytonos-
sághoz, az éltetéshez. 

Mintha az idônkívüliségbe cseppenve megfogha-
tunk a világból egy olyan részt, amely maradandó
érték része. Ezt magunkévá téve eggyé válunk az
örök idôknek örök világával.

A folytatás
A 2006-os esztendô a kalákák szempontjából ha-

tárkövet jelentett. A kezdeményezések változatossá-
ga, a lelkes kalákázók száma, a helyszínek térbeli
szétszórtsága azt jelzik, hogy itt már egy kisebb mé-
retû mozgalomról van szó. Ennek alapvetô célja
olyan kezdeményezések segítése, amelyek révén kö-
zösségek erôsödnek meg, a helyek és a táj szerves
módon megújulnak, és minden részvevô szellemiek-
ben gyarapodik. Már nem az a fontos, hogy feltétlen
fürdôk épüljenek, nem is az, hogy Alcsík határain
belül kellene maradni. A külsô építés és belsô épülés
széles körben sokakat érint már.

Az eddigi szolgálat és alázatos munka megter-
mette gyümölcsét. A medencében az emberek felfi-
gyeltek a változásra, együtt újulnak meg a kitisztí-
tott forrásokkal. A sorsukat saját kezûleg vállaló kö-
zösségek, felkészülnek, és segítséget kérnek a továb-
bi kalákázásokhoz. A folytatáshoz nekünk is segít-
ségre van szükségünk. Az a szerény csapat, aki az
eddigi évi egy kalákában feláldozta nyári szabad

idejét, nem tud ennél többet vállalni önmagától. A
szélesebb körû vállaláshoz szélesebb körû összefo-
gásra és önkéntes áldozatra van szükség.

Igyekszünk minden kezdeményezést szervezô ta-
pasztalatunkkal és szakmai hozzáértésünkkel segíte-
ni, de a munkához szükséges erôt a helyi közössé-
geknek kell biztosítaniuk. A teljes körû megújulás-
hoz mindenki saját maga kell vállaljon, és áldozatot
hozzon, nem várhatjuk továbbá a külsô segítséget.
Összefogásban bár, de mindnyájan saját erônkbôl
kell megújulnunk!

Az ima ereje pedig mindenek felett gyôzedelmes-
kedik, országunk megújulásáért régi himnuszunk-
ban védelmezônkhöz fohászkodjunk.

Boldogasszony anyánk, égi nagy pátrónánk
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról.

Ó, Atyaistennek kedves, szép leánya
Krisztus Jézus anyja, szentlélek mátkája:
Magyarországról, édes hazánkról
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról.

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra:
Magyarországról, édes hazánkról
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról.

KOVÁCS ÁRON

A kalákákról további írásokat, képeket a honlapon ta-
lálhatnak.

Visszajelzéseiket a kalaka@arstopia.hu és karonka@
yahoo.com címekre várjuk.

2006. május 5-e péntek gyönyörû, napsütéses dél-
utánján, népes és ôszintén lelkes közönség gyûlt
össze a 4 órakor kezdôdô Szabó Dezsô-emlékplaket-
tet felhelyezô avatóünnepélyre a kolozsvári Refor-
mátus Kollégium tágas, barátságos udvarára. A Vet-
ró András kiváló képzômûvész, a Nagy Mózes Köz-
mûvelôdési Egyesület titkára készítette bronzplakett
felhelyezése révén immár méltóan hirdeti Szabó De-
zsônek, Az elsodort falu halhatatlan szerzôjének em-
lékét.

Az elsô szónok Pap Géza, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke volt, aki a Királyok 1. köny-
ve 12. rész 14–15. versébôl választott alapigére épí-
tette fel lelkébôl fakadó prédikációját, s ennek során
módot talált arra is, hogy Az elsodort falu különle-
ges értékeire is rámutasson. 

Érdemes most a továbbiakban Rónay Lászlónak,
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Jó-
zsef Attila-díjas professzorának az Új Tükör c. folyó-

irat 1979/23. számából (június 10.) Száz éve született
Szabó Dezsô címmel megjelent cikkébôl legalább
szemelvényesen néhány mondatot idézünk: „Csilla-
ga olyan idôben ívelt fel, amikor a magyarságnak

Vetró András emlékplakettje

Szabó Dezsô-
emléktábla

egykori iskoláján
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Adyhoz hasonló útmutatóra lett volna szüksége. Ô
azonban prófétai küldetést érzett magában, s az elhi-
vatottság lázas indulatával rontott a küzdôtérre.
Képzeletében folyvást hatalmas erôk zúgását hallot-
ta, lávaként dobta ki magából a jó és rossz gondola-
tokat, hatalmas méretû romantikus szimfóniákat al-
kotott, melyekbôl azonban hiányzott a megnyugvás,
a szemlélôdés békessége és a történeti elemzés hig-
gadt készsége.

Hatása mégis rendkívüli volt. A történelmi hely-
zet szorításában, a vesztett világháború és a meg-
döntött forradalom sokkjában tájékozódni próbáló
értelmiség egy részének ô kínálta az új mitológiát,
melynek középpontjában a paraszti ôserô eszménye
állott. Igaz, ez a mítosz sok salakot, hordalékot is
vonszolt magával. Szabó Dezsô kifejezetten naciona-
lista volt ezekben az években. Azt hitte, faji alapon
meg lehet teremteni egy érintetlenebb, szilárdabb,
romlatlan nemzeti közösséget, s »felharsog a magyar
faj minden izma«, »felébred esze a demokrácia ki-
használására«. 

Szabó Dezsô, aki pontosan igyekezett tájékozód-
ni az európai politikában – még székelyudvarhelyi
tanárként is (1909–1911) – folyóiratok és antológiák
sokaságát járatta, hogy minden jelentôs eseménnyel
tisztában lehessen, de nem ébredt rá arra, hogy mi-
közben hatalmas szónoklataiban az Új Magyaror-
szág virtuális képét villantotta elkápráztatott hallga-
tósága elé, s az akkori fiatalok legkedvesebb olvas-
mányává vált Az elsodort faluban, a magyarság »kö-
vetelô tenyerét« tárta az élet elé. Voltaképpen naiv
idealizmussal, késôi rousseauista ábrándképeket
kergetett (...), elképzelései sok vonatkozásban érint-
keztek azokéval, akik a »bethleni konszolidáció«
megszilárdulásán munkálkodtak szorgos buzgalom-
mal.

A hajdani kitûnô pedagógus, radikális tanár, Sza-
bó Dezsô a harmincas évek végén keserûen ábrán-
dult ki korábbi szerepébôl, s egyre világosabban lát-
ta, hogy az a történelmi hely, melyet a németség
mellett szántak vezetôi a magyarságnak, egyenlô a
katasztrófával. Egyre magányosabban vívta harcát
Füzeteiben, elismerésre késztetô bátorsággal állt ki a

szellemi és a politikai függetlenség eszményei mel-
lett. Élete legvégén nem hamvadó indulattal, sok he-
lyütt tragikus ôszinteséggel megírt, félben maradt
önéletírásában igyekezett leszámolni hajdani önma-
gával, »vesztett illúzióival«. 

Hatása, sikerei és nagy szereplései után is jelenté-
keny volt, jó néhány – kártékony és megszívlelésre
érdemes – gondolata tovább élt a magyar szellemi
életben. Születésének századik évfordulója jó alkal-
mat kínál a kritikai válogató, józan gesztusával.”

Hisszük, hogy Rónay László centenáriumi emlé-
kezésének szövegét nem volt felesleges felidéznünk,
mert mintegy kvintesszenciáját nyújtja a Buda ostro-
mánál 1945. január 13-án elhunyt író legfontosabb
jellemvonásainak. Ha még ehhez hozzáadjuk ugyan-
azon folyóiratszám legalsó, 3. hasábjából A vég c. rö-
vid idézetet az Életeim c. emlékiratból, magunk elôtt
látjuk Szabó Dezsô tragikus életének végkifejletét.
„Most érzem igazán hajótöröttnek magamat, most
látom életem teljes csôdjét. Sokáig azt hittem, hogy
egységben tudom látni az emberi együttélés jelensé-
geit, hogy látom az összefüggéseket, és mutatni tu-
dom a kiutat a régi bûnök és új tragédiák vad renge-
tegébôl. Ma már gôgös erôimnek minden délibábja
szétfoszlott. Ó, milyen hiábavaló, milyen értelmet-
len, szomorú semmi vagyok! Ma 1944. december 12-
ike van, az ágyúk egyre dörögnek, a sziréna mind-
egyre felüvölt. Élelmet már nem tudok szerezni, va-
lósággal éhezem. Még van valami kevés kávém, egy-
pár szivarom és egy üveg likôröm. Ezek tartják ben-
nem a lelket... Miért nem születtem a Balkánon vagy
valahol Ázsiában, Afrikában? Most friss nép erôs
holnapjainak mozdító ereje volnék. Magyar lettem:
circumdederunt me genitus mortis dolores inferni
circumdederunt me.”

GÁBOR DÉNES

Perely Imre rajza (1922)

Gy. Szabó Béla fametszete
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A Romániai Magyar Dalosszövetség 2006. no-
vember 18-án tartotta évi beszámoló gyûlését. A Ko-
lozsvári Református Kollégium adott lehetôséget a
dísztermükben való találkozóra. A kórusok, fúvós-
zenekarok több mint száz képviselôje volt jelen Szat-
mártól Sepsiszentgyörgyig. 

Az évi beszámolót Tóth Guttman Emese elnöknô
olvasta fel. Elôször számba vette a kitûzött célok
megvalósítását. A magyar kultúra napját ez alkalom-
mal két helyen ünnepelték meg kórusaink, találko-
zóval egybekötve, Kolozsváron és Marosludason.
1956 októberének magyarországi eseményeirôl és a
forradalomról emlékeztek meg az EMKE-vel együt-
tesen. 2006-ban Bartók Béla születésének 125. évfor-
dulója tiszteletére a Dalosszövetség a Bartók-év je-
gyében szervezte tevékenységét. Ebben a szellemben
szervezte meg Nagyszebenben, Besztercén, Kolozs-
váron, Sepsiszentgyörgyön, Nagyenyeden, Torda-
szentlászlón a kórustalálkozókat, mozgósítva az ele-
mi és középiskolák énekkarait, valamint az egyházi
és civil szféra kórusait. (A tordaszentlászlói nôi kó-
rus kilenc Bartók mû elôadásával jeleskedett. Fúvós
átiratban pedig a rétyi fúvósok tûntek ki.) Cél volt az
énekkaraink szórványban való szerepeltetése. Ezt
kevesebben tudták tervükben megvalósítani anyagi
ráfordítás miatt. Sajnos egyre kevesebb a szórvány-
ban mûködô énekkaraink száma is.

Énekkari találkozókra van szükség. Ebben az
évadban (2005. november – 2006. november), a be-
számolókból kitûnik, hogy 32 kórustalálkozót tartot-
tak énekkaraink, többnek volt nemzetközi jellege, hi-
szen énekkarainknak nem csak itthon, de külföldön
is van testvérkórusa. A találkozók java részét ének-
karok szervezik, de a többiek is jeleskednek. Megem-
lítenénk a Gyímesbükkön 2006 áprilisában, a római
katolikus templom felszentelésének 30. évfordulóján
tartott ünnepséget, ahol 18 énekkar magyar és latin
nyelvû kórusmûveket énekelt. Májusban Sepsibodo-
kon a XIII. Cantate egyházi zenekar találkozót ren-
dezték a református mûemléktemplomban. Május-
ban a Kolozsvár-monostori református templom
énekkara Zsoltáros Énekkari Találkozót szervezett.
Júniusban a XVII. Szent László-napi kórustalálkozón
vehettek részt énekkaraink Tordaszentlászlón. Júli-
usban a Kolozs megyei Kisbácsban gyûltek össze a
református templom avatásának évfordulóján. Szi-
lágybagoson a negyedik találkozót tartották meg a
református templomban. Jelen volt Birtalan József
zeneszerzô, a falu szülötte is. De sorolhatnám még a
települések neveit: Aranyosgyéres, Aranyoseger-
begy, Méra, Máramarossziget…

A jubiláló énekkarokról számolt be a jelentés. Ko-
lozsvár Alsóváros református templomában ünne-
pelték a 120 éves kolozsvári Református Földészek
Bethlen Gábor Férfi Dalkörét és karnagyát, Radovics
Józsefet. Az évfordulóra Sipos Gábor a Dalkör törté-
netét kis könyvben örökítette meg.

A zágoni Mikes Kelemen Énekkar 125 évét ünne-
pelte az idén vezetô karnagynôjükkel, Bokor Emma
tanárnôvel.

A rangidôsek a magyarfenesiek voltak. Augusz-

tus 20-án ünnepelték községükben az éneklés 130
évét. Ez alkalommal kopjafát állítottak a templom-
udvarban, melyen ez olvasható: „A magyarfenesi
éneklés 130. évében, a dalosok emlékére 2006”. Az
ünneplésen szép éneklésükkel gyönyörködtették a
meghívottakat, karnagyukkal Tóth Guttman Emese
orgonamûvész tanárukkal. 

Sepsiszentgyörgyön a Mûvelôdési Ház Magyar
Férfidalárdája 85. évét ünnepelte. Karnagyuk László
Attila. 

Énekkaraink számos külföldi úton is részt vettek.
Öregbítették erdélyi énekkaraink hírnevét. Legszebb
útjukról, a vajdasági ötnapos vendégszereplésükrôl,
a marosvásárhelyi vártemplom református Psalmus
énekkar számolt be, a sepsiszentgyörgyi Cantus Fir-
mus Vegyeskar tíznapos külföldi turnéjáról (Német-
ország, Hollandia, Ausztria, Magyarország) tájékoz-
tatott. Nem kisebb volt a zenekaraink kiszállása is, a
Haáz Sándor vezette szentegyházi Gyermek Filhar-
mónia nyári turnéját Magyarországon át Ausztriába
szervezte. 

Zenei táborról csak a Gregorián Scola számolha-
tott be, amit az idén Marosfôn szerveztek gyermekek
számára.

Fúvószenekaraink közül a rétyi zenekar számolt
be szépen sikeredett külföldi útjukról. Az idén a XV.
Nemzetközi Fúvóstalálkozót szervezték. Kelemen
Antal igazgató-karnagy a fúvósok mozgatója. Beszá-
molójában kitért a Hargita megyei (Felcsík, Gyergyó,
Sóvidék, Küküllômente, Udvarhely, Keresztúr), Ma-
ros megyei (Héjasfalva, Fehéregyháza, Dicsôszent-
márton) fúvósokra, zenei mozgalmukra, megdicsér-
ve a megérdemlôket és megbírálva a munkájuk elha-
nyagolókat. 

Az elemzô beszámoló után kiosztották az évi dí-
jakat. 

GUTTMAN MIHÁLY

L A U D Á C I Ó K
CZIER ZSOLT. A mezôfényi fúvószenekar karna-

gya, a Romániai Magyar Dalosszövetség 2006. no-
vember 18-i közgyûlésén, kiváló fúvószenekari telje-
sítményének elismerése jeléül a szövetség Rónai An-
tal-díját kapja meg.

A Szatmár megyei Mezôfényen született, 1976.
február 28-án. Elemi és általános iskolai tanulmánya-
it szülôfalujában végezte 1982–1989 között. 1994-
ben, Nagykárolyban, a Mezôgazdasági Szakközépis-
kolában érettségizett. Ezt követôen, tíz éven át, mint
szakképzett mezôgépész, a Mezôfényi Mezôgazda-
sági Társulásban dolgozott. Már elôtte, 1988-ban, ti-
zenkét évesen felvették a helybéli fúvószenekarba,
ahol altkürtön kezdett tanulni. Azóta kipróbálta a
fúvószenekar mondhatni mindenik hangszerét, je-
lenleg épp a tubánál tart.

1998-ban fiatal kollégáival együtt munkához lát-
tak a régi mezôfényi fúvószenekarban, azzal a céllal,
hogy javítsanak a zenekari próbák és a zenekari mu-

A Romániai Magyar Dalosszövetség
évi közgyûlése
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zsikálás hatékonyságán, a zenekari együttmuzsiká-
lás színvonalán, valamint az egyéni hangszertanu-
lás, hangszerkezelés minôségén, ugyanis ebben az
idôszakban a zenekar – úgymond – gyengén mûkö-
dött, megérett a fiatalításra és a változtatásokra. 

Czier Zsolt átvette a zenekar irányítását, amivel
igencsak megszaporodtak a teendôi. Mindenekelôtt
elkezdte komolyan tanulmányozni a zenekari parti-
túrákat, kézbe vette az egyes hangszereket és stimm-
jeiket, foglalkoznia kellett a hangszerek karbantartá-
sával, esetenként a javításukkal. Amihez mûhelyeket
és szakembereket kellett felkutatnia olyan körülmé-
nyek között, amelyekben közismert, hogy igen kevés
a hangszerjavító mûhely és hangszerjavító szakem-
ber. Továbbá új tagok toborzásával és tanításával
kellett foglalkoznia, a fellépések és kiszállások szer-
vezésével, lebonyolításával, a zenekar szállításával
és ellátásával, tehát tulajdonképpen az égvilágon
mindennel. Azt kellett tapasztalnia, hogy így is aka-
dozott a mûvészi munka, és a sok adminisztrációs
gond is nehezítette a haladást. A szakmai elfoglaltsá-
ga mellett kevés idô jutott a zenekar sok problémájá-
nak a kezelésére és megoldására. A mezôfényi zene-
kar létszáma is minimális volt, ugyanis a helybéli fia-
talok nem igen érdeklôdtek a fúvószenekari muzsika
iránt, amiért körülményes volt új tagokat meggyôzni
és munkára fogni. Mind jobban meggyôzôdött arról,
hogy ilyen bonyolult munka egész embert követel,
kellô komolysággal és eredményességgel csak fôál-
lásban lehetne jól végezni a sok feladatot. 

Egy véletlen találkozás és beszélgetés kapcsán
ajánlatot kapott a csomaközi Löckli Mihály polgár-
mester és egyben társulatigazgató részérôl, hogy
olyan munkahelyet biztosít számára a csomaközi
társulásban, amelyik mellett kedvére foglalkozhat a
fúvósok nevelésével, zenekarok irányításával. A cso-
maközi fiatalokból öt zenekart szervezett, és tanítot-
ta ôket a hangszerek megszólaltatására, majd lassan
az együttzenélésre. Közben sajnálta, hogy ez a lehe-
tôség nem Mezôfényen adódott.

Az elkövetkezô idô úgy hozta, hogy ma három
faluban foglalkozik fúvószenekarral: Csomaközön
30 tanulója van, Mezôfényen 20, míg Csanáloson 15.
Tekintettel arra, hogy zenészei közül nem mindenki
kezdô, a három falu legénységébôl két zenekart szer-
vezett, egy gyermekzenekart 40 taggal és egy ifjúsági
együttest 25-28 taggal. Természetesen a gyermekze-
nekar számít a kezdôk iskolájának, míg az ifjúsági a
haladóké. Oktatni mind a három faluba jár, de az
összpróbákra Mezôfényre hívja a zenekari tagokat. 

2004 óta, amióta fôállásban karnagykodik, szép
sikereket értek el úgy a belföldi fellépéseken, kiszál-
lásokon, mint külföldön. Muzsikáltak már Budapes-
ten, Dunabogdányon és Németországban.

Czier Zsolt, mint fúvószenekari karnagy rendsze-
resen jár karnagyképzô tanfolyamokra, fôleg Rétyre,
ahol személyesen is találkoztunk. Tanítványai to-
vábbképzését is úgy segíti, hogy a nyári vakációk-
ban fúvóstáborba viszi ôket. Ebben az esetben is
Réty jön legelôször számításba. 

Mindeme tevékenységekrôl igen egészséges a vé-
leménye. Azt vallja, hogy a zenei képzésen túl, ami
maga is nagyon hasznos dolog, az ember egész életé-
re kihat, igen jelentôs a közösségépítô, vagy ha úgy
tetszik, a nemzetépítô szerepe. Tanítványai is úgy ér-
zik, hogy jó dolog egy olyan közösségbe tartozni,
mint a fúvószenekar, mely egymásra figyelésre, fe-

gyelemre, toleranciára és sok egyéb jóra neveli tagjait. 
Híres karmesterünk, néhai Rónai Antal nevével

fémjelzett díj elnyeréséhez tiszta szívbôl gratulá-
lunk, és kívánom (úgyis, mint hajdan, 1949-ben a
kézdivásárhelyi fúvószenekar trombitása), hogy a jó
Isten áldása kísérje minden elkövetkezô tevékenysé-
gét, az új és fiatal fúvószenészek, de mindannyiunk
javára.

FEJÉR KÁLMÁN

* 
MEZEI TÜNDE. Nem a ruha teszi az, embert – tart-

ja a mondás. Ennek ellenére, mikor Mezei Tünde
tiszteletes asszonyt elôször láttam cifra kalotaszegi
ruhában, azt gondoltam, hogy mégis: a ruha tette
ugyanis azzá az emberré, akirôl lerítt, hogy neki –
kolozsvári lány létére is – sikerült azonosulnia a férje
szolgálata által rá is bízott nyájjal. Ezen túlmenôen
pedig, lerítt, hogy nemcsak úgy felvette a falusi ru-
hát, hanem tartással viseli is.

Viseli úgy, mint aki szent meggyôzôdéssel végzi
a kevesek által rangján értékelt falusi kántori-karna-
gyi szolgálatot, melynek nyomán – ha annyi hittel,
odaadással és nem utolsó sorban szakszerûséggel
végzi valaki, mint ô – egy falu, sôt egy vidék refor-
mátussága ismerheti fel a zenében rejlô imádságot,
az együtténeklés összetartó és megtartó erejét.

Zenei tanulmányait a kolozsvári Zenemûvészeti
Középiskolában kezdte, ahol nyolc évig Györkös-
Mányi Albertnél klarinétozott. 1984-ben kántori,
gyülekezeti énekvezéri diplomát szerzett. 1990–92
között Svájcban tanult blockflötét azzal a szent elha-
tározással, hogy tudását majd az itthoni gyerekek
között fogja kamatoztatni. Így is történt: Mérában
évekig mûködött furulyacsoport, ahol a gyerekek
megtanultak kottát olvasni, hangszeren játszani, tu-
dásukat azóta is folyamatosan gyarapítják.

Lelkész férjét követve elsô szolgálati helyükre,
Mezôköbölkútra kerültek. A piciny, eldugott mezô-
ségi faluban több hárult az elhivatott tiszteletes asz-
szonyra, mint másra hárult volna. Ô ugyanis nem
tudta elnézni, hogy a gyerekek iskolás korukig ne is-
merkedjenek meg a zene szépségeivel csupán azért,
mert ilyen helyre nem kerül óvónô. Felvállalta zenei
képzésüket, énekelni tanította ôket, minek eredmé-
nyeként kánonkórus alakult. A maroknyi mezôségi
gyermekkel Németországba is eljutottak énekelni.

Mezôségrôl Kalotaszegre szólította ôket a szolgá-
lat. Immár tíz éve – mióta odakerültek – Mérában ve-
zeti a gyülekezeti kórust, pár év után pedig a gyüle-
kezet kántora is lett.

A mérai kórusra jellemzô egy állandóság: mióta
megalakult, mindig 20-25 tajga van. Ez az állandó-
ság azonban nem jelentett megöregedést, ugyanis a
kimaradozó, idôsebb tagokat mindegyre újabbak, fi-
atalabbak váltották fel. Jelenleg már annak a szép je-
lenségnek is szem- és fültanúi vagyunk, hogy több
szülô és gyereke is énekel együtt. Mivel a méraiak
nagyobbrészt Kolozsváron dolgoznak, esténként
késôn érnek haza, a vasárnap délutánjukat szánják
kóruspróbákra.

Mint mindenütt, ahol hasonló gyülekezeti kórus
mûködik, Mérában is nagy szerepe van a kórusnak az
egyházi és nemzeti, illetve közösségi alkalmak ünne-
pélyessé tételében. Rendszeresen szolgálnak tehát ka-
rácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor, imaheteken, de
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ôk emlékeztetnek március 15-re és október 23-ra is, to-
vábbá pedig ôk jelentik a színvonalas színfoltot az im-
már hagyományossá vált Mérai napokon.

A mérai kórus tisztán csengô, kiegyensúlyozott,
kiegyenlített hangzása nem szorul azonban a falu
határai közé. Részt vesznek különbözô kórustalálko-
zókon. Ezek közül az egyiket maguk kezdeményez-
ték. Karácsony harmadnapján szervezik a Nádas-
menti kórustalálkozót, melyre olykor más régióbeli
kórusokat is meghívnak. Az ilyen rendezvényeknek
megvan az a jó tulajdonsága, hogy felkelti a környék
figyelmét. Így történhetett, hogy kedvet kapott az
énekléshez a türei gyülekezet is. Az ô kórusukat is
Mezei Tünde tiszteletes asszony indította, illetve ve-
zette két évig. Ezek után természetes, hogy azóta is
szeretettel és figyelemmel figyeli fejlôdésüket, mint a
bába, ki ott volt a gyermek születésénél, és mint a
dajka, ki évekig nevelgette.

Az évek során két, szintén református gyülekeze-
ti kórussal alakított ki testvérkórusi kapcsolatot Mé-
ra, rendszeresen kölcsönösen látogatják egymást a
szegedi Honvéd téri, valamint a budakeszi kórussal.

Nemcsak a múltban, hanem napjainkban is sajátos
erdélyi tapasztalat, hogy az elhivatott lelkész és fele-
sége szorosan vett egyházi feladataikon kívül a kö-
zösségnevelés, hagyományápolás, sôt olykor még a
falufejlesztés adminisztrációs teendôit is ellátják. Me-
zei Tünde tiszteletes asszony népdalvetélkedôkre ké-
szít fel gyerekeket. A mérai gyerekek többször is tér-
tek haza díjjal, elismeréssel a Riszeg-tetôn, valamint a
Szatmárnémetiben rendezett megmérettetésrôl.

A gyülekezet gyerekeivel való foglalkozásban je-
lentôs szerepet játszik a tiszteletes asszony. Mint a
vallásórák vezetôje, folyamatosan foglalkozik a gye-
rekekkel, karácsonyi, anyák napi ünnepélyek szerve-
zésével, igyekszik ápolni a közösség szép hagyomá-
nyait.

Kántorként is hárult rá egy nem mindennapi fel-
adat. Mint egyházkerületünk legtöbb gyülekezeté-
ben, Mérában is próbálkozni kell az 1996-ban kia-
dott, gazdag zsoltár- és énekanyagot tartalmazó új
énekeskönyv bevezetésével. Különleges feladatot je-
lent ez azonban egy olyan hagyománnyal rendelke-
zô gyülekezetben, mint Méra, ahol ugyanis egy ér-
dekes, sajátos, népies, hajlításos éneklésmód rakó-
dott az évszázadok során a lelki énekek, zsoltárok
megszólaltatására. Mit tegyen ilyenkor a gyülekezeti
kántor? Fogadjon szót a zsinat utasításának, dobja
sutba mindazt, ami régi, és tanítsa újra, új ritmussal,
új szöveggel, és ennek következtében olyan új elôa-
dásmóddal, mely már nem Mérára jellemzô? Én úgy
gondolom, Mezei Tünde tiszteletes asszony ebben is
a legméltóbb módot választotta. Nem nyúlt azokhoz
a zsoltárokhoz, melyeket oly sajátosan és szépen
énekelnek Mérában, mint sehol másutt. Ez azonban
nem jelentette azt, hogy nem merítettek az új énekes-
könyv azon kincseibôl, melyek nélkül szintén szegé-
nyebbek lennénk.

Minden ilyen elismerés szól a közösségnek is,
ugyanis oly keveset tehetne egy-egy elhivatott kán-
tor-karvezetô, ha nem állna mellette-mögötte egy hí-
vô, kitartó, megértô, szeretetben élô közösség, mely
fáradságot nem ismerve, áldozatot hozva, a próbá-
kon rendszeresen és pontosan való megjelenéssel, az
összetartás szép példájaként sok-sok éve együtt di-
cséri az Urat.

És nem hagyhatjuk ki a családot sem, akik kölcsö-

nösen támogatják egymást. Három Mezôségen és
két Kalotaszegen született gyermek dicséri Istent
édesanyjával a gyülekezeti vallásórán. A nagyobbak
már nemcsak népdalvetélkedôkre járnak, hanem a
gyülekezeti kórusban is énekelnek, melynek Mezei
Csaba tiszteletes úr – aki szinte egymagában teszi ki
a tenort – szintén oszlopos tagja.

Befejezésül egy költôi kérdés: hol tarthatna Er-
dély egyházi és kulturális élete, ha falvainkban ilyen
óvónôk, tanítók, tanárok, tiszteletes urak és tisztele-
tes asszonyok lennének? Akik nem úgy azonosulnak
a rájuk bízott közösséggel, hogy maguk is Lagzi Laj-
csira vagy manelére mulatnak, hanem úgy, hogy fel-
veszik népviseletüket és hívogatják ôket az általuk
igaznak megismert lelki és szellemi kútfôhöz, a tisz-
ta forráshoz.

KÁLLAY M. TÜNDE

*
Öröm e földön nemesebb, 
Nem is tudom más mi lehet;
Mint amit az ének szerez,
Az ékességes zengzetes,
Az ékességes zengzetes.

(Luther Márton)

BOKOR EMMA MÁRIA. Ahogy a Zágoni Mikes Ke-
lemen Vegyes Kar karnagyának Seprôdi János díjra
való elôterjesztését, mint nemes feladatot rám bíz-
ták, azóta kering emlékeim halmazában az a négy év
amelyet ebben a rendhagyó székely faluban töltöt-
tem pedagógusként. Nem sok település dicsekedhe-
tett a 70-es években két jó színvonalú dalárdával,
egy fúvószenekarral és igen sokszínû kulturális élet-
tel. Akkortájt modellként állt a magyar kultúrát
mûvelô székely magyar települések elôtt. Talán a
mikesi hûség szellemisége sugározta át Zágont,
hogy több olyan személyiséget adott a nemzetnek és
a világnak, akik ma nemzeti büszkeségeink (Mikes
Kelemen, Csutak Vilmos, Kiss Manyi, Szabó Kati,
Berszán Lajos atya és mások). De túl e kimagasló
személyiségeken, a kultúrát önzetlenül fölvállaló pe-
dagógusok és értelmiségiek nevét említhetném, a
számtalan és névtelen zágoni kultúrát mûvelô sze-
mély elôtt, akik írásos dokumentumok alapján több
évszázada a nemzet lelkületét, szellemiségét ápol-
ták. Mert ahogy azt Kodály mindnyájunk számára
örökül hagyta: „Kultúrát nem lehet örökölni, az elô-

A Zágoni Mikes Kelemen Vegyes Kar (2004)
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dök kultúrája egykettôre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra meg nem szerzi magának. Erre a kultúrá-
ra azonban tanítani kell az embereket, mert magától
nem jut el idáig.”

Ennek a nem mindennapi közmûvelôdési életnek
egyik lángoló fáklyája 125 évvel ezelôtt gyúlt meg
1881-ben vegyes kar formájában. Mint minden más
mûvészeti munkával foglalkozó csoport számos
eredményt, sikert és hullámvölgyet mondhat magá-
énak a sok hányatott évtized alatt. Az erénye, hogy
átvészelt két világháborút, országhatár-módosítást
és a minden értéket romboló kommunizmust. Ezt a
rövid ismertetôt a zágoni közmûvelôdési hagyomá-
nyokról azért próbáltam föleleveníteni, hogy meg-
értsük azt a történelmi parancsot, amelyet Bokor
Emmának 1993-ban föl kellett vállalnia. 

De ki is ez a Bokor Emma Mária, aki a 90-ben
megváltozott világunkban a zágoni nagyhírû vegyes
kar újjászervezését vállalja. Édesapja révén a báró
Szentkeresztyek egyik utódja, amely számára rész-
ben pályája kettétörését okozta, másrészt olyan csa-
ládi nevelést és alapmûveltséget biztosít, amelyet
bármikor elôvehetett életében. Eltanácsolják a kö-
zépiskolából, és miután kántori oklevelet szerez a
Torján szervezett egyházi kórusban, ebbôl az állásá-
ból is eltávolítja. A továbbiakban nem egyéniségéhez
szabott munkákat végez, míg végül 1965-tôl a zágo-
ni telefonközpontnál kap végleges állást. A központ
kattogása mögül szemléli a Domokos Dezsô által irá-
nyított nagyszámú és szép sikerekkel büszkélkedô
kórust, amely mindaddig, amíg az említett karnagy
le nem mondott, sikeresen mûködött. A családban
ott van az édesapa, aki zenét oktat, zenekarban ját-
szik, vezeti a fúvószenekart, aki állandó példakép
abban, hogy minden megalázás ellenére számtalan-
szor újra kell kezdeni.

1993-ban, amikor már úgy tûnt, hogy nincs meg-
felelô személy Zágonban, aki ezt a nagy múltú ének-
kart újjászervezze, Bokor Emma Pál Antal plébános
segítségével hozzálátott, hogy újjáélessze. Kezdet-
ben egyházi szereplésekre vállalkoznak, de rövide-
sen visszatérnek a nagy hagyományú világi föllépé-
sekhez.

Kényelmes próbatermet kaptak az önkormányzat
és a vállalkozók támogatását élvezve. Fölveszik a
Mikes Kelemen Vegyes Kar nevet. Kulturális egye-
sületet hoznak létre, és Kiss József polgármester sze-
mélyében olyan mecénásra találnak, akinek nemcsak
Zágon fölemelkedése, hanem a nagy hagyományú
énekkar is szívügye. Itt és most nincs annak helye,
hogy az elmúlt 13 év mozgalmas, bel- és külföldi
szereplések hosszú sorát fölemlítsem, de ami szá-
momra meglepetést jelentett, az a 2006. június 24-én
a kórus fennállásának 125. évfordulóján, a 37. Zágo-
ni Dalos Találkozón elhangzott magas színvonalon
elôadott mûsor volt. Ez igazolja azt a képességet és
önzetlen hozzáállást, amelyet Bokor Emma az elmúlt
13 év alatt a kórusba befektetett. Én személyesen ér-
dekes életpályának tartom Emike ügyködését a köz-
mûvelôdésben. Akkor állt a kórus élére, amikor a
helyzet megkövetelte, nem a Zeneakadémiai karve-
zetés tanszéken szerzett friss diplomával, hanem egy
szerény már megfakult kántori diplomával, és egy
olyan családi nevelés örökségével, amely egész eddi-
gi életét vezérelte és akkor késztette tevékenységre,
amikor arra szükség volt.

Laudációmat Kodály szavaival zárom: „Hisszük,

hogy az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a
zenével méltóképpen élni”. S aki csak valamit tesz ez
irányban, már nem élt hiába, így van ez Bokor Em-
ma esetében is, aki folytatja a zágoni nagyok példáját
azért a nemzetközösségért, amelybôl vétetett. Így
van rendjén!

KELEMEN ANTAL

*
RADOVICS JÓZSEF. Még gyermekkorában Magyar-

bikalon, az édesanyjától hallott vallásos énekek ve-
zették a zenélés fele, és ezek a dallamok csalták ki
belôle önkéntelenül is, a második szólamot.

Akkor még senki sem tudhatta, hogy e kettô, a
zene és a hit lesz az, amire késôbb újra rátalál, ráve-
zeti Isten, és e kettô határozza meg egész életútját.
Magyarbikalról Bánffyhunyadon át Kolozsvárra ve-
zetett ez az út, ahol elôbb a festészet vonzotta, majd
miután ezt a háború és fogság kiszorította, a kolozs-
vári Konzervatórium lett az a hely, ahol az Istentôl
ajándékba kapott talentuma, a zenélés kibontako-
zott.

A kolozsvári Állami Magyar Operában alkalmaz-
ták, mint kürtöst. Zenekari tevékenyégé mellett szó-
lította, hívta Isten, legelôször a Kolozsvár-Felsôváro-
si Református gyülekezet kórusának élére. Ezután
egyre több kolozsvári gyülekezet kérte fel énekkará-
nak irányítására. Ez elmúlt közel négy évtized alatt a
kincses város református gyülekezeteinek zömében
tevékenykedett. Ott volt, ahol szervezni, vagy hossz-
abb idôre helyettesíteni kellett. De nem csak Kolozs-
váron munkálkodott, hanem Tordaszentlászlóra és
Türébe is kijárt.

Mennyei vezetés volt mindez, hogy így szolgálva
töltsön be egy fogadalmat, amelyet egy nagy vesze-
delembôl megszabadulva Istenek tett.

A leghosszabb ideig a Bethlen Gábor Földész
Dalkörrel kötôdött össze kórusvezetôi tevékenyége.
Immár 32 esztendeje dicséri, velük együtt, énekkel
Istent templomi ünnepélyeinken, és vigasztalja a
gyászolókat a temetéseken. Több mint három évti-
zed alatt e jellegzetes és egyedi közösségnek a része
lett, miközben a 120 éves férfikórus szolgálatának
egynegyed részét Radovics József karvezetése hatá-
rozta meg.

Munkahelyére és szolgálatába mindig imádkoz-
va, Isten elôtt térdelve indult. Így merít azóta is erôt,
amikor gyülekezeti énekkarok, gyakran inkább lel-
kesedéssel, mint zenei tudással rendelkezô tagjaival
tanulják meg együtt, türelemmel az éneklô imádko-
zást.

A 120 éves Bethlen Gábor Férfikart harminckét
éve vezetô, nyolc évtizedet betöltött vezetôjének, Ra-
dovics Józsefnek hûséges, hittel, szeretettel, türelem-
mel végzett szolgálatát Isten iránti hálával köszön-
jük az énekkarok, a kolozsvári gyülekezetek és ma-
gyar közösségünk nevében. Munkájának elismerésé-
ül a Romániai Magyar Dalosszövetség Radovics Jó-
zsef karvezetôt Zsizsmann Rezsô-díjjal tünteti ki.

ADORJÁNI LÁSZLÓ

*
PRÓGLI ÉVA zenetanárnô-karnagy, a Marosvásár-

helyi Zenemûvészeti Fôiskola végzettje, több mint
egy negyed évszázadon át tanítja, neveli diákjait, ve-
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zeti be a zene rejtelmeibe, szerez nekik zenei élmé-
nyeket, szerepléseiken keresztül pedig a közönség
elismerését, értékelésért; ilyen elfoglaltsága mellett
idôt teremt magának a Római Katolikus Egyház ke-
retében is énekkart vezetni-szervezni.

Tanári tevékenységét Csanáloson kezdi meg,
ahol nyolc évig tanít. Itt alapítja meg családját is, há-
rom gyermek édesanyja. Mint fiatal karnagy, Csaná-
loson is énekkart szervez, és versenyekre jelentkezik,
ahol a bírák elismerô elsô díjjal tüntetik ki.

A rendszerváltás után kerül haza Mezôfényre. E
Szatmár megyei község szülöttje Prógli Éva tanárnô,
ez a csodálatosan szép vidék, nem hiába Fény volt a
neve, úgy tûnik, hogy szülöttei is fényt sugároznak.
Fényt sugároznak maguk körül szeretett családjuk-
ban, iskolájukban, egyházukban. 

Prógli Éva tanárnôt Szatmárnémetiben, a római
katolikus székesegyházban ismertem meg, amikor
énekkarával szerepelt. Gyertyaláng kórusa, amely
1990-ben alakult, csodálatos meleg hangzásával nem
csak a bírálók, de a nagyközönség elismerését is ki-
vívta. Szereplésük igazolta, hogy kiváló felkészítô-
jük van, aki nem csak a szép éneklést tartja szüksé-
gesnek, hanem a mûvek megválasztását is. Értékeket
tanít be. Ki tudja választani azokat a zenei gyöngy-
szemeket, amelyeknek technikai nehézsége nem ha-
ladja meg énekkarának képességeit, de ugyanakkor
mindig talál oly nehézségeket, amelyekkel fejleszti
az énekeseket, és ezáltal énekkarát is. 

Az iskolában a kicsinyek kórusát alapozta meg,
és immár majdnem húsz éve csiszolja kis énekesei-
nek, a Szivárvány nevet viselô kórusának hangzását.

Arról, hogy milyen szépen énekelnek, Kolozsvár kö-
zönsége is meggyôzôdhetett, amikor az Állami Ma-
gyar Operában, az EME 120 éves ünneplésén szerep-
lésükkel jelen voltak. De ez a kicsinyek kórusa jelen
van odahaza a történelmi ünnepségeken, valamint
az ünnepi szentmiséken is. Énekeseit felkészíti a
népdaléneklési versenyekre, és ilyenképp jelen van-
nak a Nagykárolyban, valamint a Szatmáron meg-
rendezett népdaléneklési vetélkedôkön is.

Tavaly a szövetségünk keretében rendezett Kará-
csonyváró Hangversenyen, az ott megjelent felnôtt
kórusok értékelhették a Gyertyaláng énekkar mûvé-
szi tolmácsolását. A két énekkar többször együtt is
szerepel, több meghívásnak eleget téve Magyaror-
szágon: Mátészalkán, Nyírbátorban, Nyíregyházán,
valamint a Szatmáron és a Nagybányán megrende-
zett kórustalálkozókon.

Csak az a karmester képes igényesnek lenni az
együttesével szemben, aki a saját felkészülésével,
magatartásával szemben is igényes, aki megtalálja
embertársaiban a készséget, hogy együttes munká-
jukkal a társadalomnak a javát szolgálja. Prógli Éva
tanárnô ezt teszi, és ezért a kitartó tanári-karnagyi,
nevelôi munkáját értékelve, a kiváló erdélyi zene-
szerzô és pedagógus nevével fémjelzett díjat, a Már-
kos Albert-díjat adományozza, kívánva hosszú éle-
tet, jó egészséget és további sikeres munkát, fôleg a
zene, de a társadalmi munka más területén is. Isten
éltesse!

GUTTMAN MIHÁLY

2007. március 15. Koszorúzással egybekötött
megemlékezések – minden megyében

2007. március 17. Hegyesi Márton halálának 100.
évfordulója – emlékülés Nagyvárad

2007. április 14. Partiumi Honismereti Találkozó
– Nagyvárad

2007. április 28. Jubileumi Rákóczi Évek – emlék-
ülés: A magyar nemzet egysége. Emléktábla avatása
Marosvásárhelyen a vártemplomban

2007. május 5. Pályázati díjkiosztó ünnepség –
Varadinum. Vetélkedô a magyar középiskolák kö-
zött. Téma: II. Rákóczi Ferenc Erdélyben – Nagyvá-
rad 

2007. május. Andrássy Ernô-múzeum és szobor
avatása – Érmihályfalva

2007. június 24. Szentmihályiné Szabó Mária ha-
lálának 25. évfordulója – emlékülés Ottományban

2007. július 7. Fényes Elek születésének 200. év-
fordulója – emlékülés – Csokaly

2007. július 14. Bíró József születésének 100. év-
fordulója – emlékülés, könyvbemutató – Nagyvárad

2007. július 28. dr. Balogh Ernô professzor szüle-
tésének 125. évfordulója – emlékülés – Erdôhegy

2007. augusztus 25. Mészáros János katolikus
plébános-költô – emléktábla avatás – Erdôd

2007. szept. 7–9. Partiumi Honismereti Konferen-

cia – Szatmárnémeti
2007. szeptember 29. Bóné András kuruckapitány

halálának 300. évfordulója – megemlékezés – Bihar
2007. szeptember – kirándulás Erdélyben, II. Rá-

kóczi Ferenc nyomában
2007. október – Teleki Blanka és köre – emlékülés,

halálának 145. évfordulóján 

A 2007-es év kutatási programja és egyben a pá-
lyázatok témája is:

Jubileumi Rákóczi Évek: A magyar nemzet egy-
sége. Rákóczi Erdélyben. 

A 20. század öröksége. 
Településeink arculata: utcák, terek, közterületek,

városkép. 
Pusztuló mûemlékeink.

DUKRÉT GÉZA

Elérhetôségeink: Levélcímünk: 410404 Oradea,
str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8. Telefon: 00 40
259 266191, 0741 132148 E-mail: dukretg@yahoo.com 

A Partiumi Mûemlékvédô és Emlékhely Bizottság
2007-es év eseménynaptára
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Elôször van Csíkszeredában, ezért is kérdezem meg a
lelkes színház látogatók nevében, hogy mikor és hogyan is
került a pályára?

Idén leszek  negyvenéves, 1995-ben végeztem a
Színház- és Filmmûvészeti Fôiskolán, Székely Gábor
osztályában, vele együtt alapítottuk az Új Színházat.
Négy év közös munka után a társulat felbomlott, és
én felváltva Pécsen és Debrecenben dolgoztam, majd
2002 óta a Pécsi Nemzeti Színház Prózai Tagozatá-
nak vezetôje vagyok.

Miként emlékezik vissza az elsô rendezésre, az elsô
megmérettetésre?

Negyedéves vizsga-rendezésemet a Katona Jó-
zsef Színház Stúdiójában készítettem (Büchner: Dan-
ton halála), amely meghatározó volt szellemiségét
tekintve egész késôbbi pályafutásomra. Nagyrészt
remekmûveket próbálok színpadra állítani, megszó-
laltatni, mint egy karmester, bátran és alázattal egy-
szerre. Hiszek a közösségi alkotásban, a csapatmun-
ka fontosságában.

Miért éppen a Csíki Játékszín, hogyan is jött létre a ta-
lálkozás?

A marosvásárhelyi egyetemen rendeztem ne-
gyedéves vizsgaelôadásként Kleist Amphitryonját,
amelyet látott Parászka Miklós igazgató úr, s ez
alapján hívott a Csíki Játékszínbe. Miután nagyon
pozitív élményem volt az erdélyi színiegyetemisták
között, szívesen vállaltam egy újabb erdélyi munkát.

Rendezôként, de emberként is, milyen benyomásokat
tett önre a fiatal társulat?

A társulatnak öt elôadását is láttam, de igazi
megismerkedésre a próbafolyamatban került sor.
Egy kialakulóban lévô, nagyon ambíciós, tehetséges
csapatnak tartom.

Melyek voltak azok az érvek, kritériumok, amelyek
alapján egy klasszikus darabra – Schiller: Ármány és sze-
relem – esett a választás?

Azért választottam ezt a darabot, mert viszony-
lag fiatal társulat számára kifelyezetten jó mûhely-
munkára ad lehetôséget, nagyon sok jó szerep van
benne, s a színész személyiségét maximálisan igény-
bevevô játékmódot követel. Emellett azt gondoltuk
az igazgató úrral, hogy a csíkszeredai nézôk szíve-
sen látnának egy izgalmas, újszerû klasszikust.

A probák során a társulatnak sikerült hamar vennie a
lapot, azonos hullámhosszra kerülni a rendezôi elképzelé-
sekkel?

Igen. Ami óriási elônye a társulatnak, hogy a ma-
gyarországi színházakkal ellentétben sok a fiatal
diplomás a társulatban. Ez mind gondolati frissessé-
get és a munkához szükséges fanatizmust is becsem-
pész a társulat munkájába. Az új iránt fogékonynak
tûntek, azt hiszem igazi, jó közös munkáról van szó.

Immár túl a nehezén, közel a bemutatóhoz – hogyan
érzi, eljön-e még rendezni a társulathoz?

A társulatot megismerve, miután sok tehetséges
embert ismertem meg, szívesen vállalok egy újabb

munkát, mert egy rendezô számára az a legfonto-
sabb, hogy talál-e igazi partnereket, szellemi alkotó-
társakat egy izgalmas feladat megvalósításához. Azt
gondolom, egymásra találtunk, értjük egymást a tár-
sulattal.

Most már, az elôbbiek jegyében, hogyan érzi, megvaló-
sultak-e a rendezôi, elképzelései? És mit jósol az elôadás-
nak?

Még messze van a március 9-i bemutató, két hét
sok idô, de remélem, a korábbi munkatempóból kö-
vetkezôen, hogy érzékenyebben tudjuk megszólal-
tani a darabot és egy igazi friss, a szónak jó értelmé-
ben vett modern, izgalmas elôadást láthatnak a né-
zôk. Nagyon szeretném, ha minél többen kellemesen
csalódnának egy majd kétszázéves klasszikus mû
örök értékeit látva.

FORRÓ MIKLÓS

„Hiszek a közösségi alkotásban,
a csapatmunka fontosságában”
Kötetlen beszélgetés HARGITAI IVÁN rendezôvel

Pillangó-galamb, olaj, vászon
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Miklóssy Mária mindenekelôtt festô, piktor, bár a
vonallal is tud bánni, fô eleme mégis a szín: tud szín-
rétegekkel borítani felületeket, festeni végtelen fi-
nom szürkéket és harsogó színfoltokat, festeni port-
rét, aktot, tájat, jelenetet s elvont alakzatokat.

Valódi, vérbô látványközpontúságra törekszik. A
sokféle variációban megtestesülô tagoltság, valamint
a visszatérô rajzelemek és ecsetvonások ritmusa az,
mely leginkább felelôs e felületek képpé formálásá-
ért, s no meg persze a színek, s a faktúra gazdag ér-
zékisége.

A közelmúltban a sepsiszentgyörgyi Képtárban
rendezett kiállítása több, jól tagolt részbôl állt össze
egésszé. Igen gondosan válogatott, példásan elôké-
szített tárlatot szemlélhettek meg a mûvészetkedve-
lôk: technikailag/tematikailag igen változatos volt
az újrajelentkezés – s ez, a felületes körültekintés he-
lyett széles rálátást biztosított a nézôknek. A váloga-
tás pontosan, módszeresen és érzékletesen tükrözött
egy – a megtorpanástól még távol álló – mûvészpá-
lyát.

Erdô mélye, olaj-tempera, karton

Júlia, olaj, vászon

Galéria  

Felkavaró állomáshelyek
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A hogyan és miért indítékainak keresése egyete-
mes emberi gondok feltérképezéséhez vezetett, s
Miklóssy Mária munkáinak mozgatóereje a gondola-
tiság elvonatkoztatásának, illetve az érzéki megjele-
nítés konkrétságának feszülô ellentétébôl adódik. Az
elmúlt hozzávetôleg tíz év termését tekintve, talán
elmondhatjuk, Miklóssy Mária merte az életszituáci-
ót, az ember és a természet viszonyát jelképiség nél-
kül is, közvetlen tartalmuk szerint is faggatni, nem a
pillanatnyi lét, hanem az állandó mozzanat lényegé-
nek keresését vállalni. Gondolatokat, az ész, az érte-
lem és a kikerülhetetlen érzelmek szûrôjén átenge-
dett gondolatokat festett meg úgy, hogy ne vesszen
el ide- és hozzánk kötôdô valóságtartalmuk, termé-
szetes legyen képi értékük, illetve képszerûségük,
hogy mindent átölelve, egybefogva, a festôiség kösse
lényegüket a képzômûvészethez.

Eddigi életmûve, kiállításai, kísérletei a választás
helyességét igazoló biztatások is egyben. Nemcsak a
szentgyörgyiek, de a kolozsvári, szatmári, bukaresti,
veszprémi, kecskeméti, csíkszeredai vagy német,
lengyel városok mûvészetkedvelôi is igazoló biztatá-
sokkal jelezték a választás helyességét. Esemény-
számba megy Miklóssy Mária egy-egy kiállítása, s az
ezt szavakkal is visszaigazolók megérezték, a képek
elôtt megértették alkotói szándékát. Miklóssy Mária
számára pedig világossá vált: mûvész csak az lehet,
aki tudja, hogy a pályán maradáshoz akarat kell, az
emberekhez szóláshoz a szándék vezet el, de a döntô
szó a tényleges mûé. A mûvész élete olyan magatar-
tásforma, amelynek alapja annak tudata, hogy az
akarat erôs, a szándék tiszta, a mû pedig csak igaz
lehet.

Tudjuk, Miklóssy Mária szembesült az emberi
élet múlandóságával, s a szubjektív érzések veszejte-
ni vagy éppen kényszerûségbôl felemelni tudó erejé-
vel. A hatodik évtizedet elhagyva, lehet, kísérô társa
lett a kétely: mennyi idô marad a jól választott út vé-
gigjárására? Az idô emberre érvényes végessége
iszonyatosan szorongatóvá tud válni a kínlódva, ön-
magát marcangoló, apránként dolgozó, egy-egy ké-
pet évekig formáló, alakító festô számára. Az idôza-
vart csak fokozhatja, ha a végesség tudatát más érzé-
sek átélése is motiválja. Kívülállónak ez akár nya-
valygásnak is tûnhet, de Miklóssy Mária mûveivel
kapcsolatban képértelmezô szempontokat ad (vagy
adhat) az elmúlt esztendôk személyes élményeinek
ismerete.

Az egyik legmegrázóbb, munkájában, lehet kez-
detben bénító hatású élmény (de rossz, itt ez a szó,
jobb volna inkább eseményt mondani!) férje halála
volt. A halál tragikuma, a perlekedô, a sors igazság-
talanságát vitató érzés indulata, lehet, Miklóssy Má-
ria számára akkor szinte értelmetlenné tette élethiva-
tását. Nem tudta feloldani a mûvészet csillogó örök-
kévalósága és a szükségszerû, megérthetô, de min-
denképpen esendôvé tevô mulandóság közötti, az
érzelmeket visszájára fordító ellentmondást. Felte-
hetôen menekülni akart: a rendet, az ember életében
értelmet adó rendet kereste. Meg akarta tudni, hogy
mit tehet a mûvész a halál ellen, vagy ami még nehe-
zebb: mit tehet az életért? 

A sepsiszentgyörgyi Képtár lépcsôházban kezdô-
dô sorozat 24 darabja is errôl szólt, egyfajta szemé-
lyes, családi históriát, mitológiát vonultatott fel. A
sorozatindító kép az önarckép, fájdalmas önarckép,
kusza, szaggatott vonalaktól övezett arckép, vissza-
tekintô portré. Mert a sorozat is visszatekintés a Plu-

Asszony és Hold (részlet), tojás-tempera, vászon

Piros ritmus, olaj, karton
Várakozás, vegyes technika, papír
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gor- és a Furcsa-család történetére, személyes múlt-
jára. Különleges technikájú munkák ezek, számító-
gépes nyomatokra, míves, merített papírra dolgozott
rá Miklóssy Mária, egy-egy jellemzô színnel, vonal-
lal, s a háttérben egy család féltve ôrzött dokumentu-
mai villannak fel, személyes levelek, hozománylevél,
berukkolási parancs, a frontról hazaküldött tábori
levelezôlapok, fényképek, a kökösi ház, szerelmes
vers… Egyikük roppant érdekes: a kiállítását szer-
vezô, rendezô grafikus fiának diktálta a mûtárgy-
jegyzéket, Magor pedig a képcímeket versorokká
formálta, hogy végül Miklóssy Mária képpé alakítsa. 

Az elmúlt tíz esztendôben született munkákat
láthattuk: mindez nemcsak idôbeli távlatot, de érzel-
mi keretet is teremtett e mûegyüttesnek. E távlatnak
a pólusait pedig az évszakok szerint változó táj, a
lágy vonalú ívek, nosztalgikus felhôfoszlányok és a
kemény vonalak, a racionális logikájú formációk je-
lentik. 

Fogódzó, rendteremtô és egyben felkavaró állo-
máshelyek ezek, melyek olykor egybeesnek saját
mindenkori léthelyeinkkel, olykor pedig más irány-
ba továbblendítve, új, kevésbé ismert területekre ve-
zethetnek el. Akárcsak Miklóssy Máriát, akinek
munkáit fogadják szeretettel.

SZATMÁRI LÁSZLÓ

Miklóssy Mária
(Alsóhomoród, 1940. június 19.) 

A marosvásárhelyi mûvészeti középiskolában ta-
nult, a kolozsvári Ion Andreescu Képzômûvészeti
Fôiskola rajztanári szakán diplomázott 1963-ban.
Mesterei: Piskolti Gábor, Nagy Pál, Barabás István,
Crisak Vasile, Balaskó Nándor. 1964–1970 között
Brassóban tanított, majd a sepsiszentgyörgyi mûvé-
szeti középiskola tanára. A Romániai Képzômûvé-
szek Országos Szövetsége és a Barabás Miklós Céh
tagja.

Egyéni kiállításai: 1975 (Kézdivásárhely, Városi
Múzeum;  Sepsiszentgyörgy, Kis Galéria; Csíkszere-
da, Kis Galéria), 1977 (Kolozsvár, Korunk Galéria;
Brassó, BL Galéria; Dortmund, Garten Galerie) 1991
(Hajdúböszörmény, Mûvelôdési Központ; Veszp-
rém, Egyetemi aula) 1992 (Kecskemét, Kecskeméti
Képtár; Varsó, Fehér Zsinagóga) 1993 (Illyefalva,
Nemzetközi Ifjúsági Központ, Vártemplom), 1995
(Sepsiszentgyörgy, Képtár; Csíkszereda, Kriterion
Alapítvány), 1995, 1996 (Budapest, Vármegye Galé-
ria), 2000 (Kolozsvár, Korunk Galéria), 2002 (Szat-
márnémeti, Megyei Múzeum), 2003 (Kézdivásárhely,
Céhmúzeum), 2004 (Sopron, Erdélyi Ház)

Piros angyal, olaj, vászon
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„Dsida Jenôt Benedek Elek fedezte föl, s indította
el költôi pályáján” – írja Lisztóczky László 2005-ben
megjelent kötetének Dsida indulását tárgyaló fejeze-
tében. (Ld. A csemetefa éneke. Dsida Jenô és a Cim-
bora. Vonások Dsida Jenô portréjához. Tanulmá-
nyok és dokumentumok. Kolozsvár 2005)

Már iskolás korában kapcsolatban állt a Cimbora
szerkesztôjével s a diáknemzedékek mentorával, Be-
nedek Elekkel: leveleztek, a verselgetô fiatalember
nemzedékek Elek apójával osztotta meg gondolatait,
terveit, örömeit az irodalmi pálya vonatkozásában.
„A versírás éppenséggel semmiféle nehézséget sem
okoz, és pihenésül szoktam szórakozni vele” – írta
például 1924. január 3-án (Benedek Elek irodalmi le-
velezése 1921–1929. I. 204.)

Valóban szatmári iskolai évei alatt rendszeresen
írt, szórakozásból és alkalmakra. Ennek kéziratos
emlékei még fellelhetôek. Egy ilyen zsengéjét, Az
Igazgató Úr nevenapjára címût, amelynek címzettje
a késôbbi vértanúhalált halt Scheffler János szatmári
püspök, akkoriban a gimnáziumnak, ahol Dsida ta-
nult, igazgatóhelyettese Bura László közölte. (Dsida
Jenô ismeretlen zsengéje. Keresztény Szó 1995. de-
cember, 18–19. Dsida saját bevallása szerint ilyet egy
negyedóra alatt képes volt megírni. Benedek Elek
irodalmi levelezése 1921–1929. I. 204.)

Kétségtelen, hogy az iskolás Dsida tehetségét Be-
nedek Elek ápolta, s a Cimborában való közléssel
biztatta az ifjút. 1923-tól, Dsida 16 éves korától 1927-
ig, a költô húszéves koráig jelentek meg versei, mû-
fordításai Elek apó lapjában. Közben 1925-ben már
elkezdte egyetemi tanulmányait Kolozsváron. De
hogy a versírás valóban szórakozás, kikapcsolódás
volt számára, mi sem bizonyítja jobban, mint éppen
elkezdett egyetemi tanulmányainak iránya: nem böl-
csészként, hanem a jogi karon indult ugyanis.

Idôközben a katolikusok körében is elindult egy
ifjúsági lap: a Jóbarát. Szerkesztôi, a kolozsvári pia-
rista fôgimnázium tanárai P. Olasz Péter szatmári Új
Nemzedék címû szünidei füzetei folytatásának szán-
ták, immár az iskolai év idejére. Olasz Péter jezsuita
szerzetes volt Szatmáron, nemcsak a hitét, vallását
rendszeresen gyakorló Dsida, hanem egész családja
ismerte, kapcsolatban állt vele. A nagyváradi szüle-
tésû szerzetespap korának ismert, nagyhatású szó-
noka, nevelôje volt, kifejezetten azért tért haza Ro-
mániába – rendfônöke kívánságára –, hogy az ifjú-
ság nevelésével foglalkozzék. (Olasz Péterrôl Osvát
Kálmán Erdélyi lexikona is megemlékezik – ennek a
katolikus egyházra vonatkozó adatait összegyûjteni
segített –, a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon-
4. kötetáben életrajzi adatai megtalálhatóak.)

A Dsida családdal való közeli kapcsolatát bizo-
nyítja, hogy az általa, a neve alatt kiadott A mai férfi
életútja címû tanulmánygyûjtemény (Szatmárnémeti
1926) fejezeteibôl kettô a költô édesapjának, Dsida
Aladárnak az írása. (Ld. errôl: Lisztóczky idézett

mûvét, a Dsida Aladár hitbuzgalmi írásai címû ta-
nulmányt).

Marosi Ildikó azt is megfogalmazta: a jezsuita
lelki gyermekének tekintette Dsida Jenôt. (Dsida Je-
nô, Séta egy csodálatos szigeten. Sajtó alá rendezte és
a bevezetôt írta Marosi Ildikó. Bukarest 1992. 524. l.)

Pakocs Károly katolikus pap, költô, ez idô tájt
szatmári püspöki titkár is emlékezett Olasz páternek
a diákifjúságra gyakorolt hatásra, s hogy Dsida Jenô
Mária-tiszteletét is a jezsuita Mária-kongregációs be-
szédei, tevékenysége formálták. (Tükör elôtt. In me-
moriam Dsida Jenô. Szerk. Pomogáts Béla. Bp. 1998.
30. Olasz Péter szerkesztésében jelent meg A Mária-
kongregáció kézikönyve Kolozsvárott 1925-ben.)

Mindennek ismeretében nem meglepô, hogy bár
Dsida Jenô már elsôéves egyetemista, amikor a Jóba-
rát elindul, de szatmári lelki irányítója is szerkesztô-
je az új katolikus ifjúsági lapnak, így a fiatal joghall-
gató már az elsô számba verset ad. Ahhoz is hozzájá-
rul, hogy a Fiatal rügyek rovat az ô írásával induljon.
A szerkesztôk ezt azzal honorálják, hogy jelzik: az is-
kolás diákifjúság szárnypróbálgatásainak közlésére
szolgáló rovat kereteibôl kinôtt tehetségrôl van szó,
akinek mûvét mintául és biztatásul adják közre.
(Jóbarát 1925. október 15., 1. szám, 18. Fakadó rü-
gyek rovat. A vers alatt ez áll: az Új nemzedék egyik
„melegszívû” poétája, már nem itt a helye, de „meg
fogják engedni, hogy az utánuk következôk buzdítá-
sára most az egyszer ide tegyük a versüket”.)

Jéghegyet építek
A világ csábításának írom

Ezt a szikrázó, havas világot
soha, de soha el nem éred,
ahol én hegyet hordok össze
jégbôl és hóból, vakfehéret.

Azt akarom, hogy a kelô Nap
isteni, szûzi csodát lásson,
s ha minden démon rámesküdnék:
hideg marad a kézfogásom.

A jó Isten a jégvirágok
szirmait ide szórva adja
és így lakom a fehér várban
én, a jégvilágok jéglovagja.

De ha gonoszul érzem olykor,
hogy az élet így hideg, árva,
s hogy a jégcsúcsból Vezúv készül.
s a hóból izzó, vörös láva, –

imádkozom a bús miserérét,
irgalmat esdve felrivalgok
és jégvilágom jégvárában
megkondulnak a jégharangok.

Dsida Jenô ifjúkori versei a Jóbarátban

Enciklopédia
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A második vers a decemberi lapszámban három
alcímmel jelenik meg, s az ünnep köszöntésére szol-
gál. (Karácsonyi hangulatok. Jóbarát 1925. december
15. 3. szám, 53.)

Útban

Csodálkozol:
Te balga kisfiú,
ma oly vígnak látszol!
…Csillagsugáros, betlehemi éjben
hívogat máma engem is a jászol.

Megyek! Megyek!
Az ajkam úgy dalol,
míg csörgôs szánkóm megáll valahol,
s letérdelve a kis Jézus elôtt
átnyújtom neki igaz ajándékul
ezt a kis tépett, száradó fenyôt.

A kis Jézus beszél

Én szeretem a sápadt arcot is,
és szeretem a könnyes szemet is,
cirógatom a mellre bágyadt fôt:

Akinek nincsen tettre kész,
merész,
lüktetô, harcos, piros orgonája,
az hozzon egy kis álmodó gallyat,
sóhajtva-síró imádság-fenyôt,
s az én kezem megáldja…

Hazafelé

A gyertyák elalusznak,
a távolodó kórus
altató, bûvös, simogató mákony…

Repül a szánkó,
csörgôs csengôje csilingeli csendben:
Édes Karácsony!…
Tündér-Karácsony!…
Boldog Karácsony!…

Már a következô lapszámban ismét jelen van a te-
hetséges fiatal költô, e vershez tartozó szerkesztôi
megjegyzésbôl pedig az is kiderül: Dsida nemcsak
verseivel támogatta az új kezdeményezést, a katoli-
kus ifjúság számára készülô újságot, hanem ennél jó-
val többel: személyes jelenlétével a Jóbarát népszerû-
sítésére szervezett nyilvános alkalmakkor. (Diáki-
mádság. Jóbarát 1926. január 15. 4. szám, 79. Alatta:
Szerzô felolvasta a Jó Barát 1925. november 15-én
rendezett mûsoros délutánján.)

Idegen szavak bábel-zavarából
félrevonulva, ím, lelket cserélek
s kezemet szépen összekulcsolom –
Te még megértesz, ugye, Istenem,
akkor is, hogyha – csendesen beszélek?

Künt sáros, hullott, ôszi levelek.
Csupasz fák ólmos, felhôs ég alatt.
Lomha köd fojtja a melódiákat,
és csak én vagyok egyedül merész,
akibôl most is imádság fakad.

Engedd, Uram, hogy két karom kitárjam
s szívem igya fel mind-mind az esôt,
és tönkreszikkadt, szomjas talajából
csiráztassál ki valami szent álmot,
szépet, boldogat, nagyot, jólesôt.

Acélozzad meg két karomnak izmát,
hogy szebb jövendôm piros hajnalán
nagyon erôsen megöleljelek
s kebleden sírjam le a múlt bûnét,
Utolsó Védôm, istenem, Atyám!

Hadd bontsam ki majd selymes lobogómat,
s míg sziporkázó, víg tavasz ragyog,
csordultig telve hittel, akarással, –
zenés ajakkal kiáltsam az égbe:
Istenem, olyan fiatal vagyok!

A versek figyelmes olvasása nyilvánvalóvá teszi:
míg az elsô két közlés afféle diákpróbálkozás, talán a
már jelzett, negyedóra alatt, szórakozásból készült
gyakorlat, ez utóbbi több, más alkalmi verselgetés-
nél, a formálódó, költôi súlyban és erôben gyarapo-
dó, témáit és hangszínét egyre jobban megtaláló ké-
sôbbi mûvész munkája. Címe szerényen jelzi fiatal
korát, diákvoltát, tartalma pedig a helykeresést: ez a
Jóbarát mûsoros délutánján bizonnyal jól hatott a
hallgatóság körében, mind a tanárok, mind az isko-
lás diákok számára mond, üzen valamit. Elôbbieket
megerôsítheti egyrészt abban, mit és hogyan gondol-
nak, várnak a fiatalok, másrészt hivatásuk gyakorlá-
sának irányában, annak helyességében: hiszen az ér-
tékekre nevelés láthatóan sikerrel járt egy a társai elé
kiálló fiatalember esetében. A diákhallgatók valószí-
nûleg magukra ismertek útkeresô töprengéseikben
és elszántságukban. Kétségtelenül abban is megerô-
södhettek, amire akkoriban (is) törekedett a kolozs-
vári piarista iskola: az önképzôköri tevékenység
hasznos voltában. Az iskola évrôl évre kiadott értesí-
tôi sok más adat mellett mindig megörökítették a
Pázmány Péter nevét viselô önképzôkör tevékenysé-
gét, ahol verseket, tanulmányokat, novellákat olvas-

Angyal, olaj-tempera, karton
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tak fel a diákok, saját mûveket, próbálkozásokat
nagyrészt, az önképzôkör jegyzôkönyveiben pedig
bôséges feljegyzés található nemcsak az elhangzott
mû címérôl, a felolvasóról, de minden egyes mû bí-
rálatáról is. Komoly, érvekkel alátámasztott kritikák,
olykor parázs viták hangzottak el e keretek közt.

Költônk következô közlése alkalmi vers, szomorú
apropója egy szatmári diák halála. Dsida, aki maga
is gyerekkorától betegségével küzd, s annak tudatá-
ban él, hogy a kór, amely ôt fenyegeti, nem fogja túl
sok ideig élni hagyni, kétségtelenül megrendült a fi-
atalember halálhírére. Az érzések egész skálája fo-
galmazódik meg e versében, s talán ezek az érzések
hozzák azokat a gondolatokat, amelyek itt megszó-
lalnak, s amelyek elôlegezik az élet és halál kérdései-
vel foglalkozó késôbbi verseit. Azt a Dsidát látjuk itt,
aki a maga vidám kereszténységével (Láng Gusztáv
nevezte így Dsida költôi világképének ezt a vonását.
Ld. Dsida Jenô vidám kereszténysége. Láng Gusztáv
irodalomtörténet-professzorral Tövissy Ildikó be-
szélget. Keresztény Szó 1999. május, 4–12.) a végsô
elszámolásra hittel készül, azonban ebbe belefér né-
mi pajkos, diákos csínytevés is. Hiszen egész élet-
mûvébôl nyilvánvaló, hogy Isten-képe nem az ítélô,
félelmet ébresztô szakállas úr, s hozzá nem a távoli,
szigorú Atya, hanem az embertestet öltött, a terem-
tett világ szépségeit meglátni képes Fiú áll közel.
(Halott barátomnak. A vers alcímeként ez olvasható:
A Jó Barát halottjának, Ruprecht Sanyi VIII o. t-nak
adom utolsó kézszorítás helyett, amelyre már nem
jutott idô. Jóbarát 1927. január 15. 114. A Halottaink
címû alkalmi rovatban. A vers végén a mû születési
helyéül Szatmár szerepel.)

Lilakék port a néma est ver
s az est porával szállsz magasra,
hogy utolsó vizsgádra állj –
A nagy teremben vár a Mester,

Téged, Testvér, nem féltelek:
Aki elôtt te mostan állasz,

szigorúan is örök Jóság –
s te gyerek vagy, olyan gyerek!

Mégis van, Testvér, aggodalmam:
Ha véletlenül én is, én is
szóba jönnék és kérdezôdne…
Meséljél neki nagyon halkan.

Mondd, hogy az esti imádságom
most is a régi, régi még,
s mindig megbánom, mikor daccal
sapkámat néha odavágom.

Mondd, hogy a régi biblia
most is itt nyüzsög a lelkemben:
Hegyi beszéd, virágvasárnap,
feltámasztott Naim fia,

a farizeus és a vámos – 
… Vagy elég tán, ha annyit mondasz
susogva a Mester fülébe:
„Nagyon sápadt és nagyon álmos.”

Elkezdett jogi tanulmányait sosem fejezte be
Dsida Jenô: 1927-tôl kenyérkereseti céllal a Pásztor-
tûz szerkesztôségébe szegôdik, technikai szerkesztô
lesz, ezzel vége a könnyed és felelôtlen diákéveknek,
elkezdôdik a komoly élet. Szerkesztôségi munkája,
az irodalmi életbe való bekapcsolódása nem hagy
számára túl sok szabadidôt. 1928-ban saját kötete je-
lenik meg (Leselkedô magány), 1929-tôl tagja a Ke-
mény Zsigmond Társaságnak s a marosvécsi Heli-
konnak, majd az Erdélyi Irodalmi Társaságnak, a
Pen Club romániai magyar tagozatának titkára, a ke-
nyérkereset gondja további feladatok vállalására
készteti: a Keleti Újság belsô munkatársa lesz, publi-
cista, az Erdélyi Lapok kolozsvári tudósítója. A hú-
szas évek végétôl a diákkort a felnôtt lét kihívásai
váltják fel, a munka mellett a családalapítás kérdése
is – s a földi lét egésze nagyon rövidre szabott szá-
mára. 

BODÓ MÁRTA

Az 1848/49-es magyar szabad-
ságharcban számos lengyel hazafi
harcolt a magyarok oldalán. Elha-
tározásukat a lelkes szabadság-
szeretet és az a meggyôzôdés mo-
tiválta, hogy a magyarok szabad-
ságharcát segítve a lengyel ügyet
is szolgálják. Hiszen közös volt az
ellenfél: független Lengyelország
ekkor nem létezett, lengyel földön
Ausztria, Poroszország és a cári
Oroszország osztozott. A lengyel
önkéntesek között a társadalom
minden rétege képviselve volt:
földbirtokos nemesek, polgárok,
parasztok, fiatal diákok. Sokan
voltak közöttük az osztrák hadse-

regben szolgált volt katonák és
katonatisztek, akik értékes harci
tapasztalatokkal rendelkeztek.
Legtöbben északról, a Kárpáto-
kon keresztül szöktek át Magyar-
ország területére. A szabadság-
harcban részben a magyar csapa-
tokhoz beosztva, részben pedig,
mint a lengyel légió önálló egysé-
gei vettek részt, sok bátorságról,
hôsies helytállásról téve tanúsá-
got. Legendás vezéreiket minden
magyar ismeri: Bem József és
Dembinszky Henrik honvéd altá-
bornagyokat, de illô ismernünk
Josef Wysockinek, a lengyel légió
parancsnokának nevét is. (Mell-

Egy lengyel hazafi a magyar szabadságharcban
Meiszner József (1823–1897)

Meiszner József 1823–1897
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szobra a Magyar Nemzeti Múze-
um kertjében látható.)

Világos után a lengyel katonák
jelentôs csoportja a dél felé való
menekülés egyetlen biztos útját
választotta: Szerbián át Törökor-
szágba, onnan Franciaországba.
Sokan a Kárpátokon keresztül
próbáltak visszaszökni lengyel
földre, de közülük számosan oszt-
rák vagy orosz fogságba estek. Az
osztrákok kiszolgáltatták az oro-
szoknak azokat a lengyeleket,
akik az orosz fennhatóság alatti
területekrôl származtak. Az ô
büntetésük elôször börtön, majd
életfogytiglani szibériai számûze-
tés és kényszermunka volt. Aki
mindezt túlélte, az 1868-as am-
nesztiával szabadulhatott és tér-
hetett vissza Lengyelországba.

Voltak azonban olyanok is,
akik magyar földön bujdosva, a la-
kosság segítségére számítva pró-
bálták elkerülni elfogatásukat. Ez
néha sikerrel is járt, néha azonban
nem. A börtönbe jutottak közül
szabadulásuk után többen nem
tértek vissza Lengyelországba, ha-
nem Magyarországon maradva, itt
alapítottak családot. Közülük egy-
nek a sorsa érdekesen kapcsoló-
dott a gróf Teleki családhoz, utó-
dai pedig jeles kolozsvári polgárok
lettek.

Ez a lengyel férfi végigküzdöt-
te a magyar szabadságharcot, s
ennek bukása után ô is menekü-
lésre és bujdosásra kényszerült.
Volt katonatársa, gróf Teleki Do-
mokos (sz. 1825) segítségével a
Telekiek Szatmár megyei birtokán
talált menedéket, ahol Teleki
Blanka grófnô vette pártfogásába.
Ekkor már iratai is voltak: egy

harcban elesett halott osztrák kato-
na iratait vette magához. E papí-
rok szerint neve Josef Meisner, és
Felsô-Ausztriában, Linzben szüle-
tett 1823. szeptember 25-én. 

Gróf Teleki Blanka (1806–1862)
alakja ismert a magyar történe-
lemben. A hazai nônevelés úttö-
rôje, a nôi emancipáció szószólója
a szabadságharc és Kossuth lelkes
híve lett, támogatója és küzdôtár-
sa Vasvári Pálnak (1827–1849), a
forradalom mártírjának. A bukás
után, 1849 ôszén a Szatmár me-
gyei Pálfalván lévô családi kas-
télyba húzódott vissza, 1849/50
telét itt töltötte vele Lôvei Klára
(1821–1897) is, Teleki Blanka pesti
nônevelô intézetének tanárnôje, a
grófnô késôbbi rabtársa.

Teleki Blanka a forradalom
számos üldözöttjét támogatta,
bújtatta, pénzzel segítette. A pál-
falvi kastélyban talált menedéket
a Bem mellett harcolt Ócsai Fe-
renc (1819–1887) lapszerkesztô, a
Honvéd címû lap kiadója. Álné-
ven volt Teleki Blankánál alkal-
mazva, mint gazdatiszt. Ugyan-
csak álnéven tartózkodott itt Be-
reczki Máté (1824–1895), Vasvári
Pál barátja és küzdôtársa, mint a
grófnô írnoka. Teleki Blanka irá-
nyítása alatt a pálfalvi kastély va-
lóságos kis forradalmi központ
lett: gyûjtötték a forradalom és
szabadságharc dokumentumait,
az elesett hôsök, a bebörtönzöttek
és kivégzettek adatait, gyûjtötték
és terjesztették a kormányellenes
híreket, megfigyelték a nép köz-
hangulatát, igyekeztek a forrada-
lom szellemét ébren tartani.
Mindezen adatokat eljuttatták
külföldre, elsôsorban Franciaor-

szágba, ahol Teleki Blanka húga,
Teleki Emma (1811–1893), Au-
guste de Gerando (1819–1849)
francia író felesége, illetve özve-
gye élt. Ezen az úton juttatták el
az információkat a jeles francia
publicistákhoz, történészekhez (J.
Michelet, E. Quinet), és tartották a
kapcsolatot a Franciaországban
élô magyar emigráns körökkel.
Foglalkoztak még forradalmi
szellemû külföldi könyvek ma-
gyarra fordításával, a francia és a
török nyelv tanulásával.

Ebbe a környezetbe került a fi-
atal lengyel Meiszner József né-
ven, és mint kertész nyert alkal-
mazást Teleki Blanka öccse, Tele-
ki Miksa gróf (1812–1872) hosszú-
falusi birtokán 1849. augusztus-
tól. Késôbb nézeteltérés támadt a
testvérek között Meiszner szemé-
lye miatt, mivel Miksa meg akart
szabadulni a politikailag kényel-
metlen vendégtôl. Teleki Blanka
1850. október 2-án öccséhez írt le-
velében védelmébe vette Meisz-
nert és felajánlotta, hogy magá-
hoz veszi ôt. Ugyanaznap levele-
zési feljegyzéseiben ezt írta: „Mit
tehetünk mi csekélyebbet, mi,
akik nyugalomban élünk, azo-
kért, akik vért és ezer életet adtak
egy szent ügyért, mint ennek a
Möcolynak – így nevezte ôt – me-
nedékeket nyújtani stb. Ha te el
akarod távolítani, akkor én ve-
szem ôt magamhoz stb. Én a
kompromittáltakat mindig támo-
gatni fogom.” A Teleki Blanka el-
leni vádirat így folytatja: „Azután
egy külön neki kijelölt szobában
szállásolta el. Hogy ne legyen
feltûnô, álnéven egy birtokbérle-
tet járt ki neki, forradalmi köny-
veket olvastatott vele, és buzdítot-
ta ôt a francia nyelv megtanulásá-
ra.” (Idézetek a Teleki Blanka elle-
ni vádiratból.) 

A grófnô tehát beváltotta ígé-
retét, maga gondoskodott Meisz-
ner további sorsáról. A Meiszner
elleni hadbírósági iratok is meg-
említik a kastélyon kívül, külön
neki berendezett kis szobát, aho-
vá a grófnô egy kályhát állíttatott,
és ahol vigasztalta ôt, hogy segít-
ségére lesz. Nagyon valószínû,
hogy Meiszner házasságának út-
ját is Teleki Blanka egyengette.
Meiszner 1851. január 16-án a
nagybányai katolikus plébánián
házasságot kötött a 18 éves, refor-
mátus ikafalvi Dombi Rozáliával,
a Telekiek szolgálatában álló
Dombi Benjámin uradalmi tiszt-
tartó leányával. (Dombit késôbb a

A kôvárhosszúfalusi Teleki-kastély
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bírósági iratok udvarbíróként –
Hofrichter – említik.) 

Bármennyire is eldugott he-
lyek voltak Erdélyben Pálfalva és
Hosszúfalu, idôvel az osztrák ha-
tóságoknak feltûnt az innen folyó
levelezés és a sok felbukkanó ide-
gen. 1851. május 13-án a rendôr-
ség házkutatást tartott Pálfalván,
másnap letartóztatták Teleki
Blankát, és a nagyváradi császári
és királyi Hadbíróság börtönébe
szállították. Lôvei Klárát július 12-
én Magyarországon fogták el, és
Pesten került börtönbe. Letartóz-
tatták Ócsai Ferencet is, míg Be-
reczki Máténak sikerült elmene-
külnie. Meiszner ellen az elfogatá-
si parancsot 1851. május 23-án ad-
ták ki, de nem jártak sikerrel: a
rendôrség Meisznert nem találta
meg. Vizsgálat folyt Meiszner
apósa, Dombi Benjámin ellen is,
de ô mindvégig szabadlábon vé-
dekezhetett.

A késôbbi tanúvallomások sze-
rint Meiszner 1851 decemberében
tûnt fel Berence (ma Szamosberen-
ce, Szatmár megye) környékén,
ahol 1852 februárjában földbérletet
váltott, s nyílván már biztonságban
érezte magát. Az osztrák hatósá-
gok azonban a somkúti alkerület
komisszáriusának (Unterbezirks-
kommisar), Schreibernek feljelen-
tése alapján nyomára bukkantak
és 1852. július 25-i letartóztatása
után ôt is a nagyváradi katonai
börtönbe vitték.

A hadbíróság a Teleki Blanká-
tól elkobzott iratok alapján azzal
gyanúsította Meisznert, hogy ô
lengyel politikai menekült, aki a
Pálfalván folyó szervezkedésben
a grófnô bûntársa volt. Lengyel
mivoltát Bereczki (álnéven Erdei)
Máté egy levele is bizonyította,
aki azt írta a grófnônek: összeba-
rátkozott a lengyel kertésszel, aki
a német nyelvet mûvelt szinten
beszéli. Schreiber több ízben meg-
ismételt feljelentései azonban még
súlyosabb vádakat is tartalmaz-
tak: ezek szerint Meiszner való-
ban lengyel, a galíciai tartomány
kolomeai körzetébôl származik,
aki a magyar forradalom kitörése-
kor, mint császári és királyi kato-
natiszt csapatának egy részével
átállt a felkelôkhöz, és a császári
és királyi csapatok ellen ôrnagy-
ként harcolt. A matematikában, a
technikában és a magasabb geo-
metriában való jártassága révén a
harcokban igen hasznosnak bizo-
nyult. Úgy tûnik, nagyon veszé-
lyes ember, aki a Maisl és Weiss

neveken is elôfordult. (Megköze-
lítôleg szószerinti idézet a német
nyelvû hadbírósági iratokból.)
Mindezen vádakat Schreiber az
általa meghallgatott tanúk elbe-
szélésére alapozta. Az osztrák
hadbíróságra várt e vádak bizo-
nyítása, és el kell ismernünk,
hogy eljárásuk igen körültekintô
és lelkiismeretes volt. Az iratok
áttanulmányozásán kívül tanúk
tucatjait hallgatták ki, számos
helyszíni nyomozást végeztek, il-
letve végeztettek el a helyi ren-
dôri szervekkel mind osztrák,
mind magyar területen.

A kihallgatások során Meiszner
két dologra koncentrált: eltitkolni,
illetve letagadni lengyel mivoltát
és részvételét a magyar szabadság-
harcban, valamint jelentéktelennek
tüntetni fel Teleki Blankával való
kapcsolatát. Mindezek érdekében
elképesztô mesét talált ki. Elôadta,
hogy ô házasságon kívüli fia egy
császári és királyi katonatisztnek
és egy Hausner nevû szappanfôzô
mester Anna nevû lányának, 1822-
ben Linzben, vagy annak környé-
kén született. Anyja mindjárt a
szülés után, szüleitôl félve, elhagy-
ta Ausztriát, és Erdélyben, Nagy-
enyeden telepedett le. 

Kilenc éves volt, mikor anyja
meghalt, és 21 éves koráig a nagy-
enyedi kollégiumban nevelkedett
és tanult. 1843-ban Nagybányára
került, elôbb egy mérnök segéde
volt földmérési munkáknál, majd
kertész egy orvosnál 1848 végéig.
1849 januárjától egészen júliusig
betegen feküdt Nagybányán, or-
vosi kezelés alatt. (Figyelemre
méltó, hogy ennek az állítólagos
betegségnek az ideje pontosan
egybeesik azzal az idôvel, mialatt
Meiszner a szabadságharcban
vett részt.) 1849. augusztusban
lett kertész gróf Teleki Miksa
szolgálatában. 1850-ben újra bete-
geskedni kezdett, ekkor vette ôt
pártfogásába Teleki Blanka gróf-
nô, aki Nagybányára küldte gyó-
gyulni, és pénzzel is támogatta.
Ennyi és nem több volt a grófnô-
vel való kapcsolata, s bár tanult
tôle franciául, a grófnô által adott
könyveket olvasatlanul adta vis-
sza, és annak forradalmi tevé-
kenységérôl semmit se tudott.
Házasságkötésekor apósával elhi-
tette, hogy gazdag kereskedô fia,
s 1851 nyarán eltávozott, hogy
anyai örökségét felvegye. Ismét fi-
gyelemre méltó, hogy ez az az
idôpont – 1851. május – amikor
Teleki Blanka letartóztatása után

Meisznernek el kellett tûnnie. Fel-
tételezhetô, hogy rövid idôre át-
szökött Galíciába, s talán rokonait
is felkereshette, mivel visszajöve-
tele után már valóban volt pénze
földet bérelni és gazdálkodásba
fogni, bár ebben apósa is bizonyá-
ra támogatta. Teleki Blanka fel-
jegyzéseiben is van utalás arra
1850-ben, hogy Meiszner egy jó-
módú háztól (családtól?) támoga-
tást kap. Végül – fejezôdik be
Meiszner vallomása – 1851. au-
gusztus végétôl 1852. február vé-
géig ismét Nagybányán dolgozott
földmérésnél, s ez után lett föld-
bérlô Berencén.

Az osztrák rendôrség besétált
a csapdába és elkezdett nyomozni
Meiszner múltja után. Az ered-
mény tele volt ellentmondással.
Linzben és környékén nem sike-
rült a születés körülményeit tisz-
tázni, Nagyenyeden a megneve-
zett hét tanú közül öt már el-
hunyt, a még élô kettô semmit
sem tudott Josef Meisnerrôl és
anyjáról. A nagyenyedi kollégium
anyakönyvei a szabadságharc
alatt elégtek, de sem a professzo-
rok, sem senki más nem emléke-
zett Meisznerre. A nagybányai, a
berencei és a környékbeli tanúk
azonban hibátlanul „mûködtek”:
számosan tanúsították Meiszner
lakó- és munkahelyeit 1843-tól
egészen elfogatásáig. Valóban
megható, ahogyan magyarok és
nem magyarok – köztük néhány
lengyel is, akik maguk is bírósági

Teleki Blanka (Önarckép)
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vizsgálat alatt álltak – egyöntetû-
en kiálltak Meiszner mellett, tanú-
sítva, hogy erdélyi illetôségû,
nem lengyel, és nem vett részt a
szabadságharcban. A vizsgálati
jegyzôkönyv ugyan megjegyzi,
hogy az alibik idôpontjai nem
mindig egyeznek, és nem is vár-
ható el, különösen a lengyel ta-
núktól, hogy terhelô vallomást te-
gyenek. A kihallgatott Teleki
Miksa is a gyanúsított mellett
szólt, és a börtönben kihallgatott
Teleki Blanka sem igen látszott
emlékezni Meisznerre. Apósa,
Dombi Benjámin azt vallotta,
hogy ô semmit se tud errôl az em-
berrôl, s leányát is csak azért adta
hozzá, mert Meiszner teherbe ej-
tette. (Ez természetesen nem volt
igaz, Meiszner elsô gyermeke
1855-ben született.)

A nyomozati hatóságokat
azonban legjobban az lepte meg,
hogy teljesen szokatlan módon és
minden kérés nélkül a környékbe-
li civil hatóságok számos olyan
igazoló iratot küldtek be, ame-
lyekben egész községek lakossága
tanúsította Teleki Miksa gróf,
Dombi Benjámin és Meiszner Jó-
zsef kifogástalan magatartását a
forradalom és szabadságharc alatt
és után. Mindez azt a gyanút kel-
tette – a vizsgálati jegyzôkönyv
szerint –, hogy a Meiszner mellet-
ti kedvezô tanúvallomások elôké-
szítettek voltak, hogy Meiszner a
fogságból titkos utakon maga to-
borzott mentô tanúkat. Nagyon
valószínû, hogy így is volt.

Teleki Blanka grófnô ügyét
már 1851 végén Nagyváradról át-
tették Pestre, s összekapcsolták a
Lôvei Klára ellen folyó vizsgálat-
tal. Itt raboskodtak mindketten a
hírhedt pesti Újépületben, és ide
szállították 1853. április 10-én
Meiszner Józsefet is. Teleki Blan-
ka és Lôvei Klára ügyében már
1853. június 30-án megszületett az
ítélet (10, illetve 5 évi várfogság),
míg a Meiszner elleni vizsgálat
még közel egy évig tartott. A nyo-
mozás valóban széleskörû volt: az
osztrák rendôrség nyilvántartása-
iban végigkutatták nemcsak a
Meiszner nevet, hanem az állító-
lagos álneveket is (Maisl, Weiss).
Weiss néven kettôt is találtak,
akik részt vettek a szabadságharc-
ban, de a vádlottal való azonossá-
got semmi sem bizonyította.
Meisner nevû ember ellen a rend-
ôrségi nyilvántartásokban semmi-
féle terhelô adat nem merült fel.
Végül a Schreiber komisszárius

által beterjesztett vádak sem nyer-
tek bizonyítást: valamennyi kósza
hírnek, hallomásból származó ér-
tesülésnek bizonyult.

A vizsgálati jegyzôkönyv ezen
a ponton bizonytalanná válik. Két-
ségkívül igen fontos és megle-
hetôsen gyanús oka lehet annak –
olvasható a jegyzôkönyvben –,
hogy valaki származását és egész
életét 21 éves koráig eltitkolja, mi-
vel elképzelhetetlen, hogy nagy-
enyedi éveinek semmi nyoma nem
maradt. Ugyanakkor feltûnô, hogy
valaki, aki magyar iskolába járt,
magyar környezetben élt és vallo-
mása szerint anyanyelve a német,
a magyart csak rosszul, a németet
pedig csak törve beszéli, a lengye-
lekre jellemzô akcentussal.

A vizsgálati jegyzôkönyv írója
végül az alábbi következtetésre
jutott: „Bár ezen körülmények a gya-
núsított politikai veszélyességére
utalnak, nem képeznek ellene politikai
vádat, mert túl általánosak és bizony-
talanok ahhoz, hogy egy jogi eljárás-
ban egy meghatározott bûnösség bi-
zonyítására szolgáljanak, ezért a ma-
gyarországi-erdélyi hadbíróság 1849.
június 2-i rendelkezésének 13. cikke-
lyeire való hivatkozással javaslom Jo-
sef Meiszner ellen, feltételezett csá-
szári és királyi tisztként a magyar
forradalomban és a késôbbi forradalmi
mozgalmakban való részvétele vádjá-
val folytatott vizsgálat bizonyítékok
hiányában való megszüntetését.”

Ezen javaslat alapján egyhan-
gú határozat született: a Josef
Meisner ellen felhozott vádak el-
ejtendôk. (Pest, 1854. március 18.)

Az osztrák katonai bíróság íté-
lete több mint figyelemre méltó.
Adva van egy ember, aki nyilván-
valóan hazudik, aki nem lehet
sem német, sem magyar, akinek
mentô tanúi kétségkívül részre-
hajlók és szervezettek, s akinek
politikai veszélyessége valószínû-
síthetô, ez az ember nem ítélhetô
el, mert a vádak túl általánosak és
bizonytalanok ahhoz, hogy egy
jogi eljárás alapjául szolgáljanak.
Kellô bizonyíték hiányában a
vádlott felmentendô – ez nem egy
megtorló államhatalom, hanem
egy jogállam ítélete. Nem kétsé-
ges, hogy a szabadságharc leveré-
se után bevezetett osztrák ön-
kényuralom diktatórikus mód-
szereket alkalmazott, és számos,
igen szigorú megtorló intézkedést
és ítéletet hozott – voltak azonban
kivételek is, amint ezt Josef Meis-
ner esete bizonyítja. Az apósa,
Dombi Benjámin ellen folytatott

eljárást – ugyancsak bizonyítékok
hiányában – 1854. szeptember 19-
én szüntették meg.

De hát valójában ki volt ez az
ember, aki 1854 márciusában ki-
szabadult a fogságból? Eredeti
lengyel nevérôl írásos bizonyíték
nem maradt fenn. Az utódok em-
lékezete csak szóban ôrizte meg
nevét, s utóbb így jegyezték le:
Dzsevieszki, nyílván kiejtés és
magyar helyesírás szerint. Ezt a
nevet Jan Drzewiecki dzsidás
hadnagy nevével sikerült azono-
sítani Kovács István történésznek
a Magyarországon harcolt len-
gyelekrôl írt könyvei alapján. Az
itt talált adatok szerint Jan Drze-
wiecki elôször a lengyel Rem-
bowski ôrnagy vadászezredében
szolgált, mely 1848. december –
1849. január táján szervezôdött
Munkács, Ungvár és Eperjes kör-
zetében. Ennek az egységnek sza-
badcsapat jellege volt, s a magyar
hadvezetésnek késôbb számos
problémája támadt Rembowski-
val, így például a hadi pénztárból
felvett pénzek elszámolása tár-
gyában. Itt találkozunk Jan Drze-
wiecki nevével, aki egy feljegyzés
szerint több tiszttársával együtt
kifizetetlen zsoldját kéri az Orszá-
gos Honvédelmi Bizottmánytól
(80 forintot). Drzewiecki késôbb
elhagyta Rembowski egységét, s a
lengyel légió 2. zászlóaljában
szolgált, mint százados. Százado-
si rangját Mészáros Lázár ideigle-
nes hadügyminiszter Debrecen-
ben, 1849. május 2-án kelt rende-
letével erôsítette meg, visszame-
nôlegesen január 23-i hatállyal.
(Megjelent a kormány hivatalos
lapjában, Közlöny, 1849. május 4.
96. sz. A keresztnév Jan helyett Já-
nosként szerepel.)

Az 1849-es tavaszi hadjárat
idején a lengyel légiót újjászervez-
ték, Jan Drzewiecki egységét Haj-
dúnánás körzetében. A családban
fennmaradt emlékezet szerint
Drzewiecki a lovasságnál szol-
gált, s egyszer meg is sebesült, va-
lószínûleg Szolnoknál. Ha ez igaz,
akkor ez a nevezetes szolnoki csa-
ta lehetett 1849. március 5-én,
ahol a lengyel lovasok különösen
kitüntették magukat. Kovács Ist-
ván feltételezi, hogy Jan Drze-
wiecki százados késôbb átkerült
az erdélyi lengyel légió gyalogsá-
gához. Ez annál is valószínûbb,
mivel Drzewiecki a harcok végén
Erdély északi része felé menekült.

Jan Drzewiecki azonosítását
nehezíti az a körülmény, misze-
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rint egy Jan Drzewiecki nevû
dzsidás hadnagy szerepel a Tö-
rökországba menekült lengyel
tisztek névjegyzékében. Ez lehet
egyszerû tévedés, de az is elkép-
zelhetô, hogy két azonos nevû
lengyel tisztrôl van szó. A család
által megôrzött lengyel név azon-
ban bizonyíték arra, hogy Josef
Meisner eredeti neve Drzewiecki
volt, és részt vett a szabadság-
harcban. Nagyváradi fogságából
tárgyi bizonyíték az a fekete ében-
fa karkötô, amelyet a fogoly fara-
gott, s amelyet a család ma is
ereklyeként ôriz. A karkötô felsô
lapján az EMLÉK szó áll, oldalsó
részein ez olvasható: „Rózámnak
a börtönbôl. N. Várad 1852.” (A
karkötô kötô része állítólag a fo-
goly hajából, vagy szakállából ké-
szült, de ez nem maradt fenn.)

Meiszner József – nevét a to-
vábbiakban már magyaros formá-
ban használta – életérôl kevés
konkrét adat maradt fenn. A Tele-
ki család szolgálatában gazda-
tisztbôl jószágigazgató lett, de
más erdélyi arisztokrata családok
(többek között a báró Huszár és
Bornemisza családok) pénzügyi és
gazdasági ügyeit intézte. Sikerrel
hozta rendbe az eladósodott Afri-
ka-kutató, gróf Teleki Samu pénz-
ügyeit. Ô maga is gazdálkodott:
földet vett bérbe Szászrégen mel-
lett, Abafáján, egy idôben itt is élt
családjával. Jómódúak voltak, az
1870-es években Meiszner József-
nek már nagy háza volt Kolozsvá-
ron, a Monostori úton.

Az erdélyi magyar társadalom
tehát befogadta az egykori lengyel
szabadságharcost. Fia, ifj. Meiszn-
er József 1939-ben írt levelében így
emlékezett apjára: „Köztisztelet-
ben álló ember volt szegény öre-

gem, az bizonyos, jó emberei, úgy-
szólván barátai voltak az összes
erdélyi mágnások.” A jó barátok
között név szerint is említi beren-
cei Kovács Bencét, Szatmár és
Bereg megyei tekintélyes földbir-
tokos család tagját. A kolozsvári
Meiszner házban gyakran volt
vendég Brassai Sámuel, a neves
erdélyi polihisztor is.

A családi hagyomány szerint
Meiszner József mûvelt ember
volt, németül és franciául is be-
szélt. Nincs adat arra vonatkozó-
lag, hogy Meiszner József tartott-e
valaha kapcsolatot lengyelországi
rokonaival. Katolikus vallását
megôrizte, fia tanúsága szerint
élete végéig egy kis fekete keresz-
tet hordott a nyakában. Elsô gyer-
mekét még katolikusnak keresz-
teltette, a többiek már reformátu-
sok lettek. A róla fennmaradt
egyetlen fénykép határozott te-
kintetû, szép, szabályos férfiarcot
mutat. Hetvenkét éves korában,
házasságának 46. évében hunyt el
Kolozsváron 1897. augusztus 30-
án. Felesége 1903-ban halt meg. 

Meiszner Józsefnek öt gyerme-
ke volt, két fiú és három leány
(Sándor, Mária, Róza, József és
Anna, utóbbi fiatalon hunyt el).
Gyermekeit gondosan nevelte: a
fiúkat a kolozsvári református
kollégiumban, a leányokat ott-
hon. Leányai, Mari és Róza mel-
lett egy idôben két alkalmazottja
is volt: a házitanító Dabóczy János
marosvásárhelyi polgár, aki 1848-
ban forradalmi kiáltványt intézett
a város lakosságához, késôbb az
ottani református egyház tanácso-
sa lett, valamint német, késôbb
francia nyelvmester. A zeneta-
nárt, évi 1000 forint fizetéssel kö-
zösen tartotta a báró Huszár csa-

láddal. Leányai taníttatásához
hasznos tanácsokat kapott jó ba-
rátjától Sámi László (1817–1881)
kolozsvári kollégiumi tanártól.
Egy 1874-bôl fennmaradt levél ta-
núsága szerint Sámi László három
könyvet küldött a tizenéves leá-
nyok tanulmányaihoz: kettô az
emberre vonatkozó ismereteket
foglalta össze, a harmadik a csilla-
gászatról szólt: „Les merveilles
célestes”. Jellemzô, hogy mindhá-
rom mû szerzôje francia volt.
Sámi László továbbra is figyelem-
mel kísérte a leányok nevelését és
az egyik, a kis Mari különösen a
szívéhez nôtt. Az 1878-as évben
számtalan levelet intézett hozzá,
tele francia nyelvû Victor Hugo-
tól és Lamartine-tól származó idé-
zetekkel, ami azt bizonyítja, hogy
a 18 éves Mari már jól tudott fran-
ciául. Megható az a gyöngéd
hang, ahogyan a 61 éves férfi a fi-
atal leányhoz szól, s hogy az ér-
zelmi kapcsolat kölcsönös volt,
bizonyítja, hogy a leveleket a cím-
zett egy kis összefûzött csomag-
ban ôrizte. (Ma is megvannak.)

Meiszner József idôsebb fia,
Sándor (1855–1910) Zürichben a
mûegyetemen tanult, majd Er-
délybe hazatérve apjának segített
a számtalan gazdasági-pénzügyi
megbízás ellátásában. Nôtlen
volt, utód nélkül halt meg. Másik
fia, József (meghalt 1940-ben) az
óvári gazdasági akadémia elvég-
zése után gazdálkodó lett Erdély-
ben, elôbb, mint fôbérlô, késôbb,
mint kisbirtokos építette ki minta-
gazdaságát Monó község mellett.
A család katonai hagyományát
mindkét fiú folytatta: mint önkén-
tesek a lovasságnál szolgáltak és
tartalékos huszárhadnagyok vol-
tak. Az ifjabb József is utód nélkül
hunyt el. Meiszner József idôsebb
leánya, a Sámi Lászlóval levele-
zett Meiszner Mária (1860–1935)
révén lett olyan család ôse, mely
számon tartotta ôt, és ôrizte a len-
gyel származás emlékét. Meiszner
Mária 1883-ban ment férjhez
Schilling Lajos (1854–1921) ko-
lozsvári egyetemi tanárhoz. A
Schilling-család ekkor már tekin-
télyes polgárcsalád volt Kolozs-
váron, házuk a Monostori úton
volt, szemben a Meiszner-házzal.
A Schilling-ôsök Svájcból vándo-
roltak be Erdélybe a 18. század
közepén, eredeti nevük Schelling
volt. Meiszner József kisebbik leá-
nya, Róza, egy kolozsvári bíró fe-
lesége lett.

Schilling Lajos fia, Schilling

A Meiszner József által faragott ébenfa karkötô (Nagyvárad, 1852) 
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Gábor (1887–1957), a szegedi
egyetem tanára, majd a pedagógi-
ai fôiskola igazgatója (e tanul-
mány írójának édesapja) az 1930-
as évek végén kezdett lengyel
nagyapja után kutatni. Származá-
sának igazolására az akkori körül-
mények is kényszerítették. Schil-
ling Gábor az elsô világháború
végén, négy éves frontszolgálat
után századosként szerelt le, és
mint tartalékos tisztnek, 1939-ben
be kellett mutatnia négy nagyszü-
lôje keresztlevelét, hogy keresz-
tény származását igazolja. (Tiszti
rangját csak ebben az esetben tart-
hatta meg.) Schilling Gábor csak
három nagyszülô keresztlevelét
tudta bemutatni, mivel lengyelor-
szági kutatásai Meiszner József
eredetére vonatkozólag nem jár-
tak sikerrel. A szegedi katonai pa-
rancsnokság utasítására ekkor a
linzi katolikus egyházi hatósá-
gokhoz fordult Meiszner József
adataival. Ausztriából két héten

belül megjött a válasz: a linzi
Szent Mátyás plébánia hivatala
(Pfarramt St. Matthias Linz a/D)
1940. június 13-án kiállította a ke-
resztlevél másolatát: Josef Georg
Meissner, született Linz, 1823.
szeptember 25-én, apja Johann
Meissner, vámhivatalnok, anyja
Anna Tremamundi, egy fôhad-
nagy leánya és brünni származá-
sú. A kölcsönvett, és egy életen át
használt és továbbörökített név te-
hát valóságos személyt takart, Jan
Drzewiecki egy valóban élt oszt-
rák katona iratait használta fel.

A katonai parancsnokság a ke-
resztlevelet elfogadta, de Schilling
Gábor a maga részérôl úgy érezte,
hogy ezzel a dolog nincs elintéz-
ve. Nem akarta a hamis adatokat
igazként elismerni és nem akarta
az osztrák származást vállalni.
Ezért egy közjegyzô által hitelesí-
tett iratban leírta mindazt, amit
lengyel nagyapjáról a család ak-
kor tudott, kijelentve, hogy az

ausztriai Josef Meissner nem az ô
nagyapja, a keresztlevél egy Josef
Meissner nevû osztráké, akihez a
családnak semmi köze nincsen.
Az írás dátuma 1944. április 26., a
közjegyzôi hitelesítésé május 4.
Döbbenetes dátumuk: alig né-
hány hete, hogy a német csapatok
Hitler parancsára megszállták
Magyarországot. Más talán örült
volna a bizonyítást nyert osztrák
származásnak, apám mégis az
osztrákok ellen harcoló, magyarrá
vált lengyel hôs mellett tett hitet.

Kötelességemnek éreztem, hogy
lengyel dédapám után a kutatást
tovább folytassam, és mindezt
közreadjam. Az erdélyi levéltárak
még bizonyára több adatot is
ôriznek Meiszner Józsefrôl – talán
egyszer azok is elôkerülnek.

SOMKÚTI GABRIELLA

Ha az írásom olvasói valamilyen szokványos,
a szakmai követelményeknek megfelelôen megírt,
azoknak eleget tevô forrásközlést várnak, csalódni-
uk kell. Nem is a jogutód(ok) engedélyének hiánya,
vagy a levél tulajdonosának jólesô önzése akadá-
lyozza/hátráltatja az irodalomtörténet szintjére
emelhetô folyamatot. Egy új, eddig – legalább is elôt-
tem – ismeretlen jelenségre szeretném felhívni a köz-
figyelmet.

Évtizedek óta kutatom, gyûjtöm, s alkalmasint
adom közre az erdélyi magyarság 20. századi törté-
netének egyik legjelentôsebb, legmeghatározóbb
kultúrmunkása, Kós Károly levelezését. Az írásbeli
diskurzusok közreadásának oly nagy jelentôséget
tulajdonítva azt gondolom, hogy az 1989-es újabb
sorsfordító változás után újraéledô Erdélyi Múze-
um-Egyesület egyik nagy ívû tudományos elképze-
lése, az erdélyi magyarság legújabb kori történeté-
nek megírása sem nélkülözheti azt az adalékanya-
got, mely a korszak olyan kiemelkedô személyisége-
inek levelezésében fellelhetô, mint amilyen Kós Ká-
roly is volt.  

Ismertetett célomat, a levélközléseket több té-
nyezô is hátráltatta eddig: a levelek címzettje vagy
leszármazottja, illetve hagyatékának gondozója
akarta elôször megjelentetni azokat. Némelyik meg-
jelen(tet)ésére – megfelelô áhítattal – már évtizedes
jubileumot ülve várakozunk. Még cifrább a helyzet
akkor, ha a levél címzettjétôl, annak leszármazottjá-
tól olyanok szerzik meg, akik egy jó üzlet, vagyis a
befektetésükhöz képest tetemes haszon – magas pro-
fit – érdekében Magyarország valamelyik egyre di-

vatosabb és kifizetôdôbb aukciójára adják be a jobb
sorsra érdemes, jellegzetes kézírással telerótt papír-
lapokat. Ebbe a folyamatba nem lehet beleszólni,
sem beleavatkozni, mindenki saját jogán el tudja
dönteni, mihez kezd egy birtokába jutott Kós-levél-
lel. Az bizonyosnak látszik, hogy a válasz meghoza-
talában lelkiismereti kérdések nemigen játszanak
szerepet. De nem is moralizálni akarok, csupán azért
lázadozom, mert az aukciós katalógusban való meg-
jelenés után legfennebb csak sóhajtozni lehet, vajon
hova kerül, hova jut a katalógusban valamilyen sor-
számmal megjelölt kéziratnak minôsített levél. Leg-
jobb esetben valamelyik közgyûjteménybe – mond-
hatná naiv reménykedéssel a nyers valóságot, a mai
viszonyokat nem egészen ismerô romantikus, álmo-
dozó filozopter. A legteljesebb anonimitásban mara-
dó új tulajdonosok kilétét úgysem lehet kideríteni,
ha ritka esetekben mégis megtörténhet, akkor sem
kockáztatja meg a befektetô, hogy befektetése tárgya
a közreadással veszítsen értékébôl. A közöletlen, is-
meretlen kéziratnak – így a leveleknek is – magasabb
az értéke, hasonlatosan a még fel nem vágott, eddig
senki által nem olvasott könyvekéhez. Akkor mégis-
csak inkább a közgyûjtemény – mondhatnók. Ott ed-
dig csak az a veszély fenyegetett, hogy a közgyûjte-
mény fizetett közalkalmazottja – vélt elsôbbsége jo-
gán – támasztott igényt a közreadás kizárólagossá-
gára. Ezen a területen is új helyzet állott elô. A köz-
gyûjteménybe jutott kéziratok – levelek – helyzete
alapvetô változás elé néz(het).

2006. október 15-én az egyik budai antikvári-
um aukciós katalógusában ismét feltûnt egy Kós-

Gondolatok egy Kós-levél kapcsán
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levél. Jelentôségét címzettje, megírásának idôpontja
és tartalma is növeli. A kétoldalas levél Sztánán,
1940. október 28-án kelt és „Igen tisztelt Barátom!”
megszólítással Czakó Elemérnek íródott. Az aukciós
katalógus igencsak szûkszava ismertetése szerint
„Köszöni a meghívást a bélyegpályázatra, de részt
venni nem tud rajta.” Czakó Elemér (1876–1945)
könyvkiadó, iparmûvészeti szakíró, az Iparmûvé-
szeti Iskola igazgatója volt. Talán legismertebb mun-
kája – Györgyi Kálmánnal együttesen megvalósított
– A magyaros ízlés (Bp. 1930) c. albuma. A levél té-
mája meglehetôsen izgalmas, Észak-Erdély jogi stá-
tusának megváltozása után kiírt bélyegpályázat. Saj-
nálhatjuk, hogy Kós Károly nem tudott részt venni
rajta, nemcsak iparmûvészeti értéke lenne az akkor
és általa elkészített bélyegtervnek. A szájhagyomány
szerint pedig volt benne „gyakorlata”, 1919-ben állí-
tólag megtervezte volt a létrehozandó Kalotaszegi
Köztársaság lobogója mellett leendô postabélyegét
is. A filatéliában jártas Czakó Elemér – akinek szak-
értelmét A bélyeggyûjtés értelme (Bp. 1941) c. köny-
ve bizonyítja – számon tartotta az elismert grafikus
Kós Károlyt és felkérte a pályázaton való részvételre.

A levél tartalmánál is nagyobb szenzációnak
számíthat, hogy Kós Károly írásbeli diskurzusának
újonnan felbukkant részlete egykoron közgyûjte-
ményben ôrzött anyag volt. Jól olvasható az Orszá-
gos Levéltár P szekció bélyegzôje, mely egykori ôr-
zési helyére, a budai várban székelô Magyar Orszá-
gos Levéltár egyik gyûjteményrészére utal. Az OL
kissé elmosódott pecsétjén átlós formában egy újabb
bélyegzés lenyomata virít: Törölve. Az eljárással
kapcsolatosan felmerülô kérdésekre valószínûleg
nem igazán lehet megfelelô, elfogadható választ, vá-
laszokat adni. Kérdésem csak szónoki marad, ho-
gyan álljunk a továbbiakban olyan közgyûjtemé-
nyekhez, ahol az ilyen jellegû levele(ke)t csak az ál-
lományból való törlésre tartják alkalmasnak. S még

örülhetünk annak, hogy nem került papírmalomba,
az újsütetû üzleti lehetôség okán nem semmisítôdött
meg, elkezdte mindenkori kereskedelmi értékének
megfelelôen a vándorlását.

Az alapkérdés változatlanul izgatott, vajon
miért nem vett részt Kós Károly a pályázaton. Ennek
az volt az oka – írta levelében – „hogy az események
következtében nap-nap után olyan elôre nem látható
dolgaim akadtak, melyek miatt nem mertem azt ten-
ni”. A továbbiakban olyan veretes, tôle megszokott,
természetesnek számító mondatokat olvashatunk,
melyeket nem nélkülözhetnénk a munkásságát érté-
kelô tanulmányokból: „És a napról-napra ismétlôdô
tárgyalásokból, ankétokból, eligazításokból, meg-
nyugtatásokból, helyrehozásoktól, sôt ünnepélyek-
bôl nem vonhattam ki magamat, mert az Erdélyi
sors parancsából én itt 22 esztendeig nemcsak a ma-
gam munkáját végeztem, de kötelességem volt vál-
lalnom minden közmunkából a reám jutó részt…” 

Amikor ezeket a sorokat írom, még nem zaj-
lott le az aukció, nem tudom – és nem is fogom meg-
tudni, – ki fogja megvásárolni a levelet, bár az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárnak elôvételi joga van, de azt
is tudjuk, hogy anyagi lehetôségei meglehetôsen
korlátozott módon állnak rendelkezésére. Én – és a
levél jövôbeli közreadása után más is – mindenesetre
nyertesnek érezhetem magam, mert a boltvezetô jó-
indulatából megkaphattam a Kós-levél másolatát.
Ilyen kockázatra nem építhet a tudományos kutatás,
hacsak nem szerelnek minden Kós-levél – és egyéb
kallódó erdélyi forrásanyag – mellé egy mûholdas
nyomkövetôt. Vagy – és ez lenne az olcsóbb, egysze-
rûbb és természetesebb – megoldás: nem változik
meg gyökeresen identitástudatunk levéltári forrá-
sokban rejtekezô részének társadalmi megítélése és
védelme.

SAS PÉTER

Az utolsó vacsora a keresztény vallásban Jézus és
apostolai utolsó közös vacsorája. A Biblia szerint Jé-
zus ezen a vacsorán mondta a kenyérre és borra, hogy
az ô teste és vére; a misék során a mai napig utalnak
erre. A korai keresztények az utolsó vacsora emlékére
rendezték az agapékat (szeretet-vacsora). Az utolsó
vacsora történetét a római katolikus egyházi mise az
eucharisztikus imádság keretében meséli el.

Ez a tematika évszázadok óta minden mûvészeti
ágban jelen van, visszatérô motívumnak tekinthetô. 

Jelen írásomban két alkotás segítségével szeret-
ném megvizsgálni ezt a motívumot, különös figyel-
met fordítva az érintett mûvek Jézus-alakjaira. Ez a
munka nem egy vallástörténeti, vagy liturgikus ta-
nulmány kíván lenni, sokkal inkább mûvészettörté-
neti szemmel kívánja vizsgálni az említett keresz-
tény szimbólumot. Különösképpen arra kíváncsi,
hogy ez a szimbólum az adott korokban mit jelent-
hetett, hogyan ábrázolták azt a szerzôk. Ezzel együtt
jár annak a kérdésnek is a megválaszolása, hogy a
két, mûfajilag nagyon eltérô mûvészeti ág milyen
formában eleveníti meg központi alakjaként a Messi-

ást, és ennek a szimbólumnak milyen jelentéseket tu-
lajdonít, milyen értelmezést próbál a befogadónak
sugallni. Annak ellenére, hogy a két mûvészeti ág
(festészet és zene) eltérô eszközökkel fejezi ki, és
közli az értelmezôvel ugyanazt a szimbólumot,
mindkettôben központi helyet foglal el Jézus alakja.
A festészeti alkotások koronként eltérô kifejezési
módban közelítenek ehhez az állandó motívumhoz.
Az általam vizsgált képen (Leonardo Da Vinci: Az
utolsó vacsora) Jézus központi alakja köré szerve-
zôdnek a tanítványok, elhelyezkedésük, testtartásuk
nyugtalanságot, döbbenetet sugall. Leonardónak a
térbeli ábrázolással nagyszerûen sikerül kiszélesíte-
nie a kép és ezáltal a befogadó horizontját is, úgy
hogy közben mindvégig éreztesse a központi alak el-
sôdlegességét, erôsítve így annak szimbólumértékét. 

Minden mozgalmas a képen, kivéve a központi
alakot, aki teljes nyugalmat, beletörôdést és alázatot
közvetít a befogadó felé, jelezve ezzel áldozatkészsé-
gét. A Leonardo Da Vinci által megfestett Jézusalak
megfelelôen igazodik a korabeli befogadók elvárás-
horizontjához. Az elsô, amit ki kell emelnünk ennek
a képnek a vizsgálatakor az az, hogy Jézus alakja tö-
kéletesen hû a reneszánsz emberképhez. Az ezt
megelôzô korok – legfôképp a középkori ikonfesté-
szet – szokásaitól eltérôen itt már nem láthatunk szí-
nes glóriát a feje felett, és az alak is többdimenziós,

Az utolsó vacsora
Jézus alakjának szimbolikája 
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megszûnik a síkábrázolás. Mindezek ellenére Da
Vinci meg tudja teremteni azt a szoros kontaktust a
kép és befogadója között, ami élménnyé teszi annak
olvasását. Az egyik legfontosabb elem a már említett
mozgalmasság és nyugalom közötti szembetûnô el-
lentét. A tanítványok döbbenete, amikor megtudják,
hogy egy közülük a halálba küldi szeretett mesterü-
ket, mindegyikük arcára kiül, és ez szinte sokkolja az
értelmezôt is. A másik elem, ami nem engedi a nézôt
elszakadni a képtôl, az a hihetetlen nyugalom és sze-
retet, ami a kép központi alakjáról sugárzik felé. Az
elôtér-háttér, fény-árny játék méginkább kihangsú-
lyozza Jézus központi alakját. 

A festmény elkészültekor, 1498-ban, azonnal a té-
ma legtökéletesebb megjelenítéseként kezdték mél-
tatni. Sokan a nyugati világ fômûvének tekintették,
nem csupán a mesteri módon felépített jelenetek mi-
att, hanem azért is, mert a kompozíció, a színhaszná-
lat a világítás és egyes alakok tartása és mozdulata is
a bibliai szavakra utal: „Ti közületek egy elárul en-
gem”. Vasari már akkor így írt a freskóról: „minde-
gyikük arcán látszik a szeretet, a félelem és a felhábo-
rodás, illetve a fájdalom, hogy képtelenek kitalálni,
mi van Krisztus lelkében”. Vasari szavai tökéletesen
tükrözik, mennyire megdöbbentették a korabeli befo-
gadót a festmény újításai, illetve az a hihetetlennek
ható képi kompozíció, amit Da Vinci ennek az ôske-
resztény motívumnak az újragondolásával eléje tárt. 

A mûvész egyéniségként és lélektanilag elemez-
ve ábrázolta az apostolokat. Az árulót a gesztusok
eszközeivel kirekesztették a közösségbôl, de ô mégis
ellenpontja Jézus méltóságteljes alakjának. Leonardo
befejezetlenül hagyta Jézus arcát, ezzel is erôsítve a
befogadóban azt az érzést, hogy Jézus emberi és iste-
ni mivolta egyszerre volt jelen abban a pillanatban,
amikor beteljesülni érezte a próféták jóslatát. A kö-
zépkori keresztény hagyománnyal ellentétben akar-
ta megmutatni azt, hogy Jézus lelkében az emberi fé-
lelem és fájdalom egyszerre hatott azzal a biztonság-
érzettel, ami isteni mivoltából fakad – a feltámadás
biztos tudatával. 

Mint már említettem, Jézus központi alakja szim-
bólumértékû ezen a képen. Szimbolikája nagyon
összetett, hiszen itt egyszerre hat az ôskeresztény
hitvilág, a középkori eukarisztikus liturgia és a rene-
szánsz emberközpontúság. Ehhez az összetettséghez
még hozzáadódik persze a befogadó szubjektum sa-
ját értelmezési síkja, de erre most nem térnék ki kü-
lön, mert ennek alapját is a tanult, kulturálisan meg-
határozott szimbólumértés képezi. Azt viszont min-
denképp el kell mondanom, hogy az akkori és a
mostani szemlélônek is hasonló az elváráshorizontja
az egyetemes emberi értékek tekintetében. Ezek kö-
zül ki szeretném emelni az élethez való ösztönös ra-
gaszkodást, és ezáltal a túlvilági létben való hitet, re-
ményt, amit Jézus képe  egyetemesen szimbolizál(t)
a keresztény világban. Ezt Da Vinci képén a közpon-
ti státusz, valamint a testhelyzet, az arckifejezés nyu-
galma biztosítja a befogadó számára. Ezzel együtt jár
egy magas fokú biztonságérzet, megnyugvás és
mély, ôsi, atyai szeretet. Úgy gondolom ezek a leg-
fontosabb és egyetemes értékû jelentései Jézus szim-
bólumának. A teljességre törekedve ezt meg kellene
vizsgálni más világvallások képviselôinek szemszö-
gébôl is, hiszen csak így tehetnénk egységessé és ál-
talánossá ezt a szimbólumképet, valamint annak
konnotációit. Ezt a vizsgálatot itt hely és kompeten-

cia hiányában mellôzöm. 
A másik mûvészeti ág, amelyiket az említett

szimbólumhoz kapcsolok, az a zene. Johann Sebast-
ian Bach Máté Passióját láttam a legalkalmasabbnak
arra, hogy a zenét is segítségül hívjam a krisztusi
szimbolika értelmezésében. Ez a mû eléggé autenti-
kus ahhoz, hogy az általam választott témához meg-
felelô példaanyag legyen. A zenében nem annyira
látványos a mûvészi eszközök használata, mint a
festészetben, de annál nagyobb intenzitással hat a
befogadóra. Ez azonban már egy bizonyos képzett-
ségi fokot is igényel, ugyanis a zenei jeleket sokkal
nehezebb dekódolni, mint a képieket. A zenei képe-
ket elôször meg kell érteni, és csak aztán lehet ôket
értelmezni, felismerni üzenetüket. A festészettel
szemben azonban sokkal nagyobb az intenzitásuk
ezeknek a képeknek, sokkal jobb érzelmi hatást ké-
pesek kifejteni, és sokkal gyorsabban, szinte sokk-
szerûen hatnak a hallgatóra. 

Várnai Péter szerint Bach mûvének értelmezése-
kor figyelembe kell vennünk, hogy azt 1729-ben mu-
tatták be elôször, már amennyire a dátumban bizto-
sak lehetünk, ugyanis semmiféle híradás nem ma-
radt fenn errôl az eseményrôl.

A Jézusszimbólum értelmezését a zenei jelek de-
kódolási nehézségein kívül még az is bonyolítja,
hogy ez alapvetôen egy protestáns szerzô mûve, és
eredeti közönsége is a lipcsei evangélikus templom
(Thomaskirche) gyülekezete volt. Nem tudhatjuk
pontosan, hogy a német polgári szellem protestan-
tizmusa milyen szempontok szerint értelmezhette
ezt a szimbólumot, ha egyáltalán értelmezte, nem
csak a zene esztétikai élvezetére összpontosított. Így
sokkal nehezebb dolgunk van a 18. századi polgári
gondolkodás retrospektív elemzésekor, mint a 15.
századi olasz, katolikus közönség esetében volt. Itt
az is közrejátszik, hogy a lipcsei közönség térben,
idôben és a vallásról alkotott nézeteiben is sokkal tá-
volabb áll Rómától, mint Az utolsó vacsora elsô kö-
zönsége volt. Mindenesetre azt bátran leszögezhet-
jük, hogy az egyetemes emberi értékek, valamint a
zene által oly hatásosan kifejezett jézusi fájdalom
éppoly nagy hatással lehetett az akkori befogadókra
is, mint a maiakra. Legnagyobb hatással talán a kó-
rusok motívumtöredékkel való felelgetése, és a ti-
zenegy „Én vagyok az?” kérdés utáni csend van a
hallgatóra. Az intenzív kérdések utáni döbbenet ki-
fejezésére a csend a legalkalmasabb, hiszen a csend
is hang, zene, jelentéssel bír. Ez a pár másodperces
csend az, ami rádöbbenti a hallgatót a jóslat betelje-
sülésének valódiságára, ilyen lehet a végzet hangja
is. Bach oratóriuma mozgalmassá, hallhatóvá és fizi-
kailag érezhetôvé teszi az általam vizsgált szimbólu-
mot. Ugyanakkor összetetté is teszi annak értelme-
zését több érzelmi és kevesebb értelmi tulajdonságot
adva neki.

Következésképp leszögezhetem, hogy a Jézus-
szimbólum jelentésessége nagyon szerteágazó, értel-
mezési síkjai több irányba mutatnak: érzelmi, értel-
mi, meggyôzôdéses, megtapasztalható, eleve elfoga-
dott és állandósult jelentésrétegeit lehet kimutatni.
Ehhez persze több mûvet is figyelembe kellene ven-
ni objektív és szubjektív szempontok szerint, kultu-
rálisan meghatározott és kulturálisan elidegenedett
értelmezôi szemszögbôl.

VÉGH M. BALÁZS
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Félszáz esztendeje annak, hogy hosszú kihagyás
után ismét lett magyar nyelvû lapja a könyvtárosok-
nak Romániában. János evangéliumának indító
mondatát megcsavarva akár így kezdhetnôk vissza-
tekintô beszámolónkat: „kezdetben vala a Bukarest-
ben megjelenô Könyvtárosok Tájékoztatója (1957–
65), ez pedig a román nyelvû Cãlãuza bibliotecarului
kisöccse vala”. Része lehetett 56-nak is abban, hogy a
hatalom hirtelen szelepeket nyitott: beindult újra a
Korunk, új gyermeklapként a Napsugár, a Méhészet,
és tulajdonképpen a Mûvelôdés is ekkor váltott át a
Mûvelôdési Útmutatóból közmûvelôdési fórummá. 

A Tájékoztatónak osztályrészül mindvégig szatel-
lit-szerep jutott, de míg a román lap évente tizenkét
kört írt le, a magyar mutáns keringési ideje mind-
össze negyedévekre tagolódott. De az elsô lapszám-
ban még Sütô András ír publicisztikát Levél egy
könyvtároshoz címmel. Érdemes néhány gondolatot
idézni belôle: „Gondolkoztál-e már azon, hogy mily cso-
dálatos hangszer az emberi lélek? Eltûnôdtél-e az alkotó
mûvész hatalmán, mellyel lenyûgözi, csodálatba ejti, meg-
siratja és megnevetteti, lesújtja vagy fölemeli az olvasót, az
emberi lelket, mely szomjas a szépre, az igazra, a nemes,
tiszta gondolatra. Emlékezz viszsza gyermekkorodra, ami-
kor a mûvészet mesterei a tündérmesék birodalmába ragad-
ták a képzeleted, amikor elôször dobogtatta meg szívedet az
élet végtelen mezeinek kitárulkozása, Jókai hôseinek ember-
feletti ereje, sorsuk szédületes szárnyalása. Emlékezz vis-
sza, micsoda fordulat volt az életedben, amikor a magány-
ban egy könyv fölé hajolva szerelmesek sorsáért aggódva
könny bugygyant ki szemedbôl. Ó nem föltétlenül látható
és érzékelhetô, talán nem is tettekben lemérhetô fordulatra
gondolok, hiszen a lélek változásai, akár a tenger mélysége-
inek áramlatai, sokszor megmérhetetlenek. Hanem a feled-
hetetlen élményre gondolok, mely észrevétlenül is nyomot
hagyott gondolkodásodon, amely beleszólott jellemed ala-
kulásába.” Vagy szintén az elsô lapszámban számol
be Farczády Elek, a marosvásárhelyi Bolyai Könyvtár
tudós könyvtárosa a sorrendben az ötödik összefüg-
gô magyar nyelvemlékrôl, a Koncz-kódexben ôrzött
Marosvásárhelyi sorokról és glosszákról. Aztán 1958
második felétôl jöttek ismét a megszorítások. Ebben
az idôszakban a Könyvtárosok Tájékoztatójának leg-
nagyobb érdeme, hogy egyáltalán létezett, és a ma-
gyar anyanyelvû könyvtárosokat csak-csak ellátta
némi információval, szakmai tanáccsal, szakszó-
kincsük gyarapításához hozzájárult a román lapból
átvett és lefordított, a reguláris könyvtáros képzés hi-
ányait pótolni hivatott szakmai fejtágító anyagokkal,
sôt hellyel-közzel könyvismertetéseket, bibliográfiai
összeállításokat is közölt. Hogy mennyire a román
nyelvû lap függôségében tengôdött, a szerkesztôk
névtelenségén kívül az is illusztrálja, hogy annak
címváltozásával 1966-ban (Revista bibliotecilor) – a
tükörfordítás szolgabilincséhez hûségesen szintén át-
alakult Könyvtári Szemlévé.

Gyökeres változást az 1971-es év hozott, amikor a
román lap fôszerkesztôje – egyúttal természetesen a
szatellit lapé is – a nagyváradi származású Štefan

Gruia lett, aki nemcsak a magyar nyelvnek, de a ma-
gyar mûvelôdés legkülönbözôbb vonatkozásainak és
a magyar irodalomnak is kiváló ismerôje és kedvelôje
volt. Nos, Gruia bácsi csakhamar intézkedett: meg-
nyerte az ügynek (és alkalmazta is) Balogh József köl-
tô-újságírót, akinek Kijevben szerzett újságíró diplo-
mája és lelkesedése jó ajánlólevélnek számított arra,
hogy a könyvtárosok magyar nyelvû folyóiratát fel-
futtatja. Ô lett tehát a lap szerkesztôje, aki egy ideig
szabadon érvényesíthette (érvényesítette is!) biblioló-
giai koncepcióit, és akinek már a neve is szerepelt az
impresszumban. Vitathatatlan, hogy a következô há-
rom évben (1971–73) üstökösként fölizzott, ragyogott
a Könyvtári Szemle, a csak szigorúan szakmabeliek-
hez tartozás szûk kereteit áttörve „a legnépesebb olvasó-
közönség érdeklôdési körébe vágó mûvelôdés- és irodalom-
történeti népszerûsítô-tájékoztató jellegû írásokkal hívta fel
magára a figyelmet” (Mészáros József: Szakfolyóirat a
nagyközönségnek. A Hét, 1971/21). Tessék elképzelni
azt a bôséget, amikor az olvasó, a könyvtárügy szol-
gálatában válogatott cigánylegények állnak: történé-
szek (Jakó Zsigmond), irodalomtörténészek (Vita
Zsigmond, Kántor Lajos), mûvelôdéstörténészek
(Binder Pál, Ritoók János), írók (Forró László), költôk
(Szilágyi Domokos). Mindez elsôsorban a költô, pub-
licista, mûfordító és mûvelôdésszervezô Balogh Jó-
zsef (1931–2006) fáradhatatlan szervezômunkájának,
kapcsolati tôkéjének köszönhetôen. Megérdemli,
hogy tisztelettel adózzunk emlékének, lévén életének
75. évében tavaly májusban Bukarestben elhunyt.

A Könyvtári Szemle valamennyi frissen megje-
lent számát azon nyomban lereagálta a hazai ma-
gyar sajtó, sôt a budapesti testvérlap, a Könyvtáros
is elismeréssel írt róla (1971/11). 1974-tôl aztán meg-
kezdôdött nem is a hét, hanem a kilenc szûk eszten-
dô. Megszûnt önálló státusa, elôbb különálló ne-
gyedévi mellékletként, majd rovattá lefokozva a Mû-
velôdés laptestébe tördelve jelentkezett ugyan há-
romhavonta a Könyvtár. Kitartó küzdelem árán si-
került Balogh Józsefnek kiharcolnia, hogy 1978-tól,
ha teljes önállóságát nem is nyerhette vissza, de is-
mét külön fûzött és számozott negyedévi melléklet-
ként jelenhessen meg 1978–82 között. Egy kéteszten-
dôs rövid intervallumot leszámítva (1979–80), amíg
Mezei József jegyzi a mellékletet (nyugodtan megál-
lapíthatjuk: a kialakult és jól bevált hagyományok-
hoz híven!) mindvégig Balogh József maradt a hazai
magyar könyvtárosok és könyvbarátok szakmai fü-
zetének a lelke. 

Ám 1984-tôl már sötét felhôk gyülekeztek a Mûve-
lôdés egén is: a román kulturális forradalom jegyében
fogant megalomán és ugyanakkor gyászos emlékû
Megéneklünk, Románia fesztivál folyóiratává süly-
lyesztette a hatalmasság, így halódott vele együtt az
1985-ös decemberi, utolsó számig, Könyvtár rovat-
ként. Ettôl kezdve a román lap Erdélyben terjesztett
példányaiba 8–16 lapnyi irodalminak nevezett, olykor
versként tördelt kultúrforradalmi propagandaanya-
got közöltek egészen a 89-es decemberi bukfencig.

Az elmondottak ismeretében érthetô, ha a rend-
szerváltás után mindkét folyóirat régi gárdája foko-
zott lelkesedéssel vetette bele magát a lapcsinálás ke-
serédes gyötrelmeibe. Az egyik legkitartóbb munka-
társ, az ex librisz gyûjtô, mûvészeti és könyves szak-
író, bibliográfus Gábor Dénes visszaemlékezése sze-
rint neki a híd szerep jutott osztályrészül, hiszen
hosszú évek alatt külsô munkatársként egyformán

Egy szakma és egy
(könyvtáros) folyóirat fél 

százados kalandja
A Könyvtárosok Tájékoztatójától a Könyvesházig
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szoros szálakkal kötôdött mind a Mûvelôdéshez,
mind a Könyvtári Szemléhez. Amikor tehát a Köny-
vesház címmel újjáalakult könyvtáros szaklap szer-
kesztôségébe nyert meghívást, megifjodott szívvel fo-
gott hozzá Balogh Józseffel az alapok újbóli lerakásá-
hoz. Nem csak rajtuk múlott, hogy a valóság a megál-
modottnál halványabbra sikeredett, s mire 1991-ben
az elsô Könyvesház-szám megjelenhetett, már ismét
csak mellékletként és a negyedévi idôszakosságot fél-
évire cserélve állhatott hûséges olvasói elé. Nem pa-
naszkodnak azért, ez a különös házasság sokkal sze-
rencsésebb akár a Mikszáthénál, akár a korábbi kény-
szerpályáknál. Küllemében is utal a Mûvelôdéshez
való tartozására, nemcsak azért, mert alcímszerûen
föltünteti, hogy A Mûvelôdés melléklete, de azáltal is,
hogy borítójának megtervezôje ugyanaz a Deák Fe-
renc grafikusmûvész, aki a Mûvelôdés megújhodott
címoldalát is tervezte. A sikeresnek bizonyult hagyo-
mányokat – elsôsorban a hazai magyar könyvkiadás
évenkénti bibliográfiai felméréseire, elôbb az EMKE
Könyvtári Szakosztályával, majd az önállóvá vált Ro-
mániai Magyar Könyvtárosok Egyesületével való szo-

ros együttmûködésre gondolunk – igyekszünk foly-
tatni. Elsôsorban a háromszéki megyei könyvtár igaz-
gatójának, Kiss Jenônek a kitartásának, leleményessé-
gének köszönhetôen mindmáig megjelenik.

Volt ugyan közben egy kis átmeneti szünet, ami-
kor elôbb még azonos címmel, Könyvesházként
1996-ban a csíkszeredai Pro Print, Pallas Akadémia
könyvkiadók és a Corvina Könyvesház adta ki, majd
Könyvjelzô címen 1997-ben folytatták a kéthavon-
kénti megjelenést, hogy aztán egy év szünet után
1999-tôl ismét Könyvesházként és ismét a Romániai
Magyar Könyvtárosok Egyesülete különbözô pályá-
zatokból nyert támogatásokból évente két számot,
olykor kis késéssel, de megjelentet a Mûvelôdés szer-
kesztôségével, velünk együttmûködve. Megpróbá-
lunk lépést tartani a felmerülô újabb igényekkel is.
Olvasóink elsôsorban a székelyföldi magyar könyv-
tárosok, visszajelzéseik biztatóak, anyagi létünk bi-
zonytalanságait bizakodással, szervezési újításokkal
próbáljuk áthidalni. Amíg lehet, ahogy lehet.

SZABÓ ZSOLT

A kolozsvári Polis Könyvkiadónak, jelesen pedig
Dávid Gyula igazgatónak, irodalomtörténésznek
köszönhetô, hogy a kiváló erdélyi író, Bánffy Miklós
mûvei újra visszatérnek az erdélyi irodalmi köztudat-
ba, ismertté válik az a szellemi hagyaték, amely az el-
múlt század elsô felében, különösen az anyaországtól
elszakított keleti országrészben oly nagy megbecsü-
lésnek örvendett. A korabeli sikert sok évtizedes hall-
gatás, kényszerû elhallgatás követte, mûvei forga-
lomba nem juthattak, könyvei a könyvtáraknak a kö-
zönség elôl elzárt polcaira kerültek. 1981-ben a Krite-
rion Könyvkiadó a Romániai Magyar Írók sorozatá-
ban adta ki két kisregényét a Reggeltôl estig és Bûvös
éjszaka címû alkotásokat. Megtörni látszott a csend.
Megvolt a szándék a folytatásra is, ám az megfenek-
lett a totalitárius rend osztályszempontú, ideológiai
beállítottságú irodalompolitikája zátonyain. Az újabb
visszatérés a kolozsvári Polis Könyvkiadó nevéhez
kötôdik. Az 1998-ban megjelentetett, A koronás tízes
címû elbeszéléskötettel kezdôdött. Folytatódott az író
emlékiratainak – Emlékeimbôl, Huszonöt év – kiadásá-
val (2000), fômûvének az Erdélyi történetnek – Meg-
számláltattál, És híjával találtattál, Darabokra szaggattatol
– a Kalota Könyvkiadóval és az Erdélyi Református
Egyházkerülettel közös kiadásban való ismételt köz-
kinccsé tételével (2001). Ugyane könyvkiadó – Marosi
Ildikó marosvásárhelyi irodalomtörténész, a két há-
ború közti erdélyi magyar irodalom kiváló ismerôje
értô és elmélyült tárgyismeretrôl tanúskodó munká-
jának köszönhetôen – adta ki Bánffy Miklós leveleit
és felesége naplóját – Bánffy Miklós estéje címmel
(2002). Összes novellái 2004-ben jutott az olvasók kezé-
be. Közös e kötetekben – amelyeket akár egy életmû-
sorozat darabjainak is tekinthetünk – az azonos for-
mátum, valamint az, hogy a borítólapok mindenike,
Unipan Helga tervezése, mintha megelôlegezné szá-
munkra a prózai mûvek hangulatát.

Bánffy Miklós Kisbán Miklós néven, drámaíró-
ként vált ismertté, a Naplegenda címû drámájának

1906-os bemutatója hírt s nevet szerzett neki, Ady
Endre figyelmét is felkeltette. A Nagyúr címû, 1912-
ben bemutatott színpadi mûvét Kós Károly méltatta
elragadtatással: „Katona József óta a legmonumentáli-
sabb és legtökéletesebb históriai magyar drámá”-nak ne-
vezte. A harmincas években a Martinovics címû drá-
májával keltett viharos/vitatott visszhangot. Utolsó
bemutatott darabja, Az ostoba Li, Kolozsváron került
színpadra, 1946-ban.

Elsô novelláit, elbeszéléseit 1914-ben A haldokló
oroszlán címen adta ki. A novella, elbeszélés, a kisre-
gény a késôbbiekben is kedvelt mûfaja maradt, végig
kíséri pályáján, minden szakaszában jelen van. Kö-
tettel ugyan ritkán jelentkezik – Reggeltôl estig (kisre-
gény, 1927) Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja (elbe-
szélések, 1931), Farkasok (elbeszélések, 1942), Bûvös
éjszaka (kisregény, 1946) –, de azok mindenkor ked-
vezô kritikai visszhangra találnak.

A mai olvasó számára sok tekintetben reveláció a
mostani kötet, hisz szemléletesen tételezi, jeleníti
meg író érdeklôdésének széles horizontját, alkotásai-
nak sokszínûségét. Nyelvezete ma is élvezetes, kife-
jezési formái, megjelenítô ereje magával ragad, szug-
gesztivitása elénk varázsolja, érzékletesé teszi azt a
világot, amelybôl hôseit választja. Novellái, elbeszé-
lései sok tekintetben megelôlegezik számunkra az
Erdélyi történet világát – a szalonokét éppúgy, mint
a hegyekben, havasokon élôk sajátos életszemléletét
–, ízelítôt nyújtanak mûveltségének, ismereteinek év-
századokat átölelô univerzumából, képzeletvilágá-
nak gazdagságából.

Ha a kötetben olvasható alkotásokat tematikailag
csoportosítanánk, mûvészi értékük szerint osztályoz-
nánk, elsôként a hegyek, havasok világát megje-
lenítôket kellene említenünk. Közülük, mint napfény-
ben csillogó, szemet gyönyörködtetô havas hegy-
csúcs, kiemelkedik a Farkasok címû novella. A cselek-
mény két síkon bontakozik ki: egyfelôl az 1784-es er-
délyi parasztlázadás vezére, Horea helyettesét tôrbe
csaló parasztokat, vezérük, Maftyé személyiségét tárja
elénk; másfelôl a félelmetes farkasfalka önnön ordas-
természetébôl fakadó zsákmányszerzô útját írja le. Az
író tudatosan állítja párhuzamba a kapzsiság motivál-
ta ember cselekedeteinek és az állatok viselkedésének

„És visszatérôben a Mû”
A novellaíró Bánffy Miklós
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motivációját. Máftyét és társait a felkelés alvezére fejé-
re kitûzött vérdíj indítja arra, hogy elfogják és kiszol-
gáltassák ôt a hatóságnak. A toszeráti fûrészmolnár,
Maftyé, embertelenségét húzza alá az a törekvése is,
hogy a menekülés lehetôségének a felcsillantásával – a
maga külön hasznaként –, zsarolással megtudja a to-
pánfalvi beváltó kirablásából származó arany rejtek-
helyét. Velük szemben a farkasfalka természetes ösz-
töneit követve keresi a zsákmányt, falja fel a megseb-
zett vezért. Szerepcsere történt? Az ember lett a far-
kas, a farkas az ember? Remekmû!

Ugyancsak a hegyek rejtélyes világába vezet el A
rettentô Safranics és a kis Borbálka címû novella is. Az
uradalmi erdész a vadorzók, az erdôt dézsmálók ré-
me, aki mindig ott terem, ahol valami törvénytelen-
ség készül, történik. Titokzatosságát fokozza sajátos,
senki által nem ismert életvitele, a gonosz ábrázatú,
várszerû, zord, sivár ház is, amelyben az erdész élt.
Ellenpólusként ott találjuk Borbálkát, az ábrándos te-
kintetû szép jegyzôlányt, a dolnakeresztúri segédta-
nító menyasszonyát. Tonkanecz Cirill vadorzó elha-
tározza, hogy megöli az erdészt, visszahódítja az
erdôt. Kitervelik, hogy tôrbecsalják és végeznek vele.
Borbálka, szokott rejtekhelyén ülve, fültanúja lesz az
erdész ellen való bûnös szövetkezésnek, figyelmez-
teti ôt a csapdára, amit elveszejtésére eszeltek ki. Az
erdész leszámol az ellene támadt vadorzóval. A go-
noszság azonban nemcsak a vadorzók világát szállja
meg. A Borbálkát feleségül vevô segédjegyzôben is
ott él, a házasságkötés után jut felszínre, kínozta, ver-
te feleségét. Szóljunk egy harmadik alkotásról is,
amelynek vezérmotívuma ugyancsak a kapzsiság. A
Havasi történet címû novella fôhôse, Damaszkin, ma-
gának kívánja megtartani, megszerezni a felesége
elsô házasságából származó nagykorú, uradalmi er-
désszé lett fiának a földjét, vagyonát. Ördögi tervet
gondol ki: elárulja az uradalomnak, hogy miként ér-
heti tetten a falu tilosban legelészô gulyáját, olymó-
don, hogy az árulás gyanúja az ifjúra terelôdjön, aki-
nek, emiatt, a népharag elôl világgá kell mennie. A
feleség, Irina, megérzi, tudja, hogy az árulást nem a
fia, hanem a férje követte el. Emiatt, a régi babona, a
néphit szabályai szerint bünteti: reáböjtöl. Nem térít-
heti el ettôl sem a férj brutalitása, sem a pap átka.
Amikor Damaszkin „annak következtében” meghal,
a falu hallgat, bár tudja, hogy mi volt kimúlásának
okozója. Megrázó, súlyos írás, balladai mélységekre
emlékeztetô, a néplélek rejtekeit feltáró, katartikus
erejû alkotás. Ugyancsak a népi igazságszolgáltatás
példája a Kikiáltás címû novella. Egy mezôségi falu-
ban a hatalom tiltása ellenére tovább él az a szokás,
miszerint Szent György-napján, az est leszálltával ki-
kiáltják, pellengérre állítják mindazt, amirôl az el-
múlt évben nyilvánosan nem, csak a pletykák sutto-
gó hullámhosszán eshetett szó, ami sérti a nép erköl-
csi normáját, igazságérzetét. Ilyenkor persze sugalla-
tok, rosszindulatú ösztönzések is vezethetik a kikiál-
tót. Erre vetemedik a szép molnárnét hiába megkör-
nyékezô Vokurka is: pénzt ajánl fel a kikiáltónak,
hogy az adja hírül a falunak, hogy a magányosan élô
asszony gyermekének ô az apja. A kikiáltó megalku-
szik, jócskán rákér a beígért összegre, hírbe hozza az
asszonyt, de azt is a falu tudomására hozza, hogy
ezért ôt megfizették. Ily módon a lakosság szemében
felbújtó válik erkölcsi halottá. A népi humánum
hangja szólal meg a Lememámé címû novellában. Cse-
lekménye a harctérre vezeti az olvasót. Lememámé
szelíd és jólelkû, de a faluban lenézett, semmibe vett

ifjú, szanitécként keresi a csatában megsebesülteket.
Ott találja falubelijét, a gonosz lelkületû, erôszakos
Csobánt, aki sebesülten, magatehetetlenül, halálra
szántan fekszik az elcsendesült csatatéren. Lememá-
mé fejére olvassa minden bûnét, vele szemben elkö-
vetett gazságát. Megbosszulhatná, ott hagyhatná
varjak, dögkeselyûk martalékának. De nem teszi, tár-
sat hív, hogy a kezelô helyre szállítsák. Közös ezek-
ben az írásokban a morális töltet, az az erkölcsiség,
amelynek megléte vagy hiánya teszi az embert jóvá
vagy gonosszá. Kicsengésük, az író szimpátiája min-
denik írásban a jó mellett van. Nem moralizál, nem
hittételeket sorol, nem ítél, hanem a gondolatszálak
felfejtésével, vezetésével juttatja kifejezésre a maga
írói üzenetét, állásfoglalását, szándékát.

Adott a kötetben olvasható novelláknak egy má-
sik vonulata is: a képzelet teremtette világból, a ro-
mantikus látásmódból eredô írásokba foglalt történe-
tek sora. Forrásaikat tekintve igen tarka képet mutat-
nak: a csodás mesevilágot elénk hozó, egzotikus tája-
kat megidézô keleti életszemlélet (Szônyeg, A császár
titka, Az ostoba Li), Görögország és Itália regényes,
szerelemmel, idilekkel teli romantikus univerzuma
(Lóki Gáspár csodálatos története, Élô kísértetek, A kísér-
tés temploma, Heléna Spártában), a szalonok világa (Bo-
riska grófné kendôje, Haláltánc, Tannhäuser és a kis prin-
cessz), Erdély múltja (A fileglorietta, Files Máriskó szol-
gálólány gonosz hazudozásai, Commendáns uram vörös
kaputrokkjának vándorlásáról). Az írások közös jellem-
zôje a könnyed elbeszélésmód, a szemléletes és szí-
nes ábrázolás. Ez korántsem jelent valamiféle szóra-
koztatásra törekvést, nincs köztük egyetlen olyan
írás sem, amely ne hordozna valamilyen erkölcsi, eti-
kai üzenetet az életrôl, szerelemrôl, halálról. A cse-
lekményt biztos kézzel bonyolítja, vezeti a végkifejlet
felé. Említsünk e nagyon eltérô és változatos temati-
kájú írások közül kettôt – Valahol, Haláltánc –, ame-
lyek elôrevetítik a késôbbi nagyregény miliôjét, fel-
villantják a kisebbségi sorsba jutott magyar értelmi-
ségi szembenállását azzal a világgal, amelyet Tria-
non mért rá. A Valahol címû novella XVI. Lajos ver-
sailles-i udvarába vezeti az olvasót, az udvari élet
intrikáit, erkölcstelenségét és etikátlanságát vetíti
elénk. Miközben a fényes termekben áll a bál, az ud-
varon „valami Marat”, az artois-i gróf lovászai bo-
londnak tartott orvosa kiabál: „el kell ezeket pusztí-
tani”. De vajon csak a véres forradalom hozhatja el a
fônemesség pusztulását? Bánffy Miklós az Erdélyi
történettel igazolta: darabokra szaggattatott az anél-
kül is. A Haláltánc tudós geológusa azt példázza,
hogy mire jutott az erdélyi magyarság Trianon után:
kisemmizték abból, amit az évszázadok, évtizedek
alatt maga alkotott, szellemi nagyságait kidobták
azokból az intézményekbôl, amelyeket létrehoztak.
Az új hatalom szemében nincs kímélet a szobroknak
sem. Fôúri világa ugyan kényesen ügyel a látszatra,
méltóságára. Mindent elvesztettek, de tudják, hogy
egyvalamit nagyon féltôen kell ôrízniük: a hitüket. A
geológus bosszúja – kutatásai eredményeinek ellen-
szolgáltatás nélküli átadása az Erdély altalajkincseit
fürkészô angol kutatónak – sejteti az olvasóban azt a
reményt, amelyet a jogfosztott magyarság a nyugati
világ beavatkozása iránt mindenkor táplált, ami ez-
úttal is, mint annyiszor a történelem során, nem több
csupasz illúziónál.

A kötet utolsó lapjain azok az írások olvashatók,
amelyeket Bánffy Miklós a „felszabadulást” követô-
en alkotott, jelentetett meg az Utunk hasábjain. Apafi



Mihály erdélyi fejedelem szavajárását idézve: Beszél-
jünk semmit felcímmel adta közre azokat. Valóban
semmitmondó írások voltak? Távolról sem! A múlt-
ból vagy az udvarházak, a vidék világából merített
életképek, kedves, hangulatos történetek, adomák
ugyan egy letûnt világból merítették tárgyukat. Ol-
vastukkor nem nehéz megértenünk az új politikai,
szellemi áramlat szolgálatába szegôdött lap fôsz-
erkesztôjét, aki mihamar leállíttatta azok közlését,
megfosztva íróját a nyilvánosságtól, hisz e témák
nem illettek bele a hatalomra törô, a régit ledönteni
kívánó, a harc eszközeiben nem válogató „új világ”
építési koncepciójába..

Írásunk kezdetén említettük, hogy Bánffy Miklós-
ra, elsô drámája bemutatásakor, nem kisebb nagyság
és szigorú ítélô figyelt fel, mint Ady Endre. Késôbb,
1914-ben, a Nyugatban közöl elismerô kritikát A hal-
dokló oroszlán címû elbeszéléskötetérôl, megelôlegez-
ve a bizalmat egy késôbbi igazi nagy mû megszületé-
sére: „Egy kivételes intelligenciájú asszonybarátom fi-
gyelmeztet reá, hogy néhol-néhol Kemény Zsigmondot
juttatja eszünkbe ez a könyv. (…) Kisbán Miklós könyve
kuriózus és jeles írásesemény, s talán Bánffy Miklóssal
egyezkedve kapunk hamarosan valamit, elôkelôt, mûvészit
s Kemény Zsigmondhoz méltó Kisbán-könyvet.” Csodás
jövendölés, hisz a két évtized múltán megjelenô Er-
délyi történet valóban beváltja. Írásmûvészetének ér-
tékeit a késôbbiek során oly erdélyi nagyságok mél-
tatták, mint Kuncz Aladár, Molter Károly, Makkai
Sándor, Kós Károly.

Elbeszéléseit egyöntetû elismerés övezte. A For-
téjos Deák Boldizsár memoriáléja címû kötetét a Nyugat
hasábjain a kor egyik legnevesebb kritikusa, Schöpf-
lin Aladár méltatta, kiemelve annak sajátos nyelveze-
tét: „régies, de nem régi, filológiai hûséget affektál, és
minduntalan elárulja magát modern szavakkal és szólások-
kal, az avatag szavak mai rafinált stílusfûzéssel vannak
összerakva, mindig érezni, hogy valaki tréfából beszél Apafi
Mihály korának nyelvén… Irodalmi csemege Kisbán Mik-
lós könyve, azok közül a luxuscikkek közül való, amelyekre
egy sokszínûségre törekvô irodalomnak szüksége van.” 

A múlt század negyvenes éveinek elején megje-
lent Farkasok címû novelláskötetét Örley István mél-
tatja a Magyar Csillag címû folyóiratban, szerzôjét
„gazdag látású, dúsan szálazó-szövô elbeszélô”-nek neve-
zi, aki „éles tekintetû, hûvös, könyörtelen – egyike legfér-
fiasabb íróinknak”. Ugyane kötetrôl az Erdélyi Heli-
konban Lôrinczi László közöl méltatást: „Figurái eré-
nyeikkel és elesettségükkel egyaránt súlyosak. Elképeszt,
majd megráz, mint a toll klasszikus mesterei… Nem kü-
lönleges sorsok és emberek ezek. Éppen csak az élet kemé-
nyebb felébôl valók, onnan, hol, ha elindul egy kavics, eset-
leg, mint lavina érkezik a völgybe.” Méltatását a novel-
lák írójáról, alkotói vonásairól máig érvényes megál-
lapítással zárja: „Bánffy Miklós azok közé az irodalmi
magánosok közé tartozik, kiket nehéz lenne ide vagy oda
sorozni. Tusakodása, osztályából nem kis írói-erkölcsi bá-
torsággal ki-kinyúló magatartás – érdeklôdési köre az átfo-
gó világlátotté, de hazai példákon is okuló és belátóé –,
gyökere pedig az erdélyi táj, a maga keménységével, orma-
ival és lankáival, kalászaival és rengetegeivel, s a levegô-
ben el-elhúzó csodálatos ösztönû madaraival, amint ijed-
ten szálldosva, tekintetüket a végtelenbe fúrják.”

A hetven éves írót köszöntô pályaképében, 1943-
ban, Kovács László – az Erdélyi Helikon szerkesztôje
– kiemeli, hogy a századfordulón, amikor „az iroda-
lom eliparosodott, polgári foglalkozás” lett, Bánffy Mik-
lós nem sodródik a divatos koráramlattal, „a szellem

európai sznobságával” szemben egy sajátos keleti, er-
délyi világot állít elénk. Különösen vonatkozik ez
novelláira. „A Farkasokban az erdélyi ember a néma tájak
egyikét szólaltatja meg. A magyar fôváros felszínes opti-
mizmusa közepette, amely a nemzetiségi vidékekrôl is
szinte csak anekdotákat és ízes történeteket hall, sötét tör-
ténelmi árnyakat idéz. A couleur locale, amely pár évtized
múlva oly sokféle hangot és annyi színt hoz majd az iroda-
lomba, elôfutárként és mintapéldaként jelenik meg ebben a
novellában. Mintha kísérteties elôképe volna annak az iro-
dalomnak, amely a trianoni megszállás alatt szólal meg
majd Erdélyben. Mély együttélés a tájjal és embereivel.”

Szegedy-Maszák Mihály, ötven év múltán, a Pro-
testáns Szemle 1993. évi július–szeptemberi számában
– Baltazár lakomája – méltatja Bánffy Miklós alkotó
munkásságát: „sokoldalúsága szinte páratlan az újabb kori
magyar kultúrában”. Tanulmányában részletesen fog-
lalkozik elbeszéléseivel, amelyek „valóban a századelô
legjobb magyar prózájához számíthatók”. Novellái elem-
zésekor a Kovács Lászlóéval sokban egybecsengô ér-
tékelést nyújt: „Azoknak a korai novelláknak, amelyeknek
legtöbb esélyük lehet a maradandóságra, semmi közük a szá-
zadforduló szépségkultuszához. Szószaporítás helyett hang-
súlyozott szûkszavúság jellemzi ôket. Sôt, olykor kifejezet-
ten a hiány, a kihagyás tekinthetô meghatározó jegyüknek.
A példázatszerûség is jobbára hiányzik belôlük. Ha föladnak
rejtvényt, nem közlik a megoldást.” Ezen novellák közt
említi A császár titka, A rettentô Safranics és a kis Borbál-
ka, a Farkasok, Havasi történet címû alkotásait.

Az értékelések során – novelláival és az Erdélyi
történet vonatkozásában is – vissza-visszatér, kifeje-
zetten pozitív értékelésként jelenik meg Bánffy Mik-
lós természetábrázolása. A hetven éves írót köszöntô
Erdélyi Helikon-számban Málnási Bartók György
külön tanulmányt szentel e témának Bánffy Miklós
természetlátása címmel. „Lépten-nyomon rajtakapjuk,
hogy szinte várja az alkalmat, amikor a természet szemlé-
letében elmerülhet, és a létnek új oldalait ragadhatja meg.
Vannak alkotásai, amelyek a természeti látás híján létre
sem tudtak volna jönni.” Nem véletlenül. Ennek eredô-
jeképpen idézi magát az írót: „Hiszen a természet a ma-
ga törvényszerû gazdagságában úgy telíti a mi képzele-
tünket az alakjaival, hogy öntudatlanul az ô képeit visszük
bele alkotásunkba.” E vonatkozásban a Farkasok, a Ha-
vasi történet, A szônyeg, A rettentô Safranics és a kis Bor-
bálka, A koronás tízes novellákat emeli ki. Kihangsú-
lyozza, hogy a természet jelenléte távolról sem öncél,
beépül az írói mondanivaló szövetébe: „Ez a termé-
szetlátás nemcsak esztétikai, hanem erkölcsi jellemû is; va-
lami felemelô, valami lesújtó van benne; olyasféle lelki kiál-
lás lehet az alapja, mint a fenséges érzése, amely eleinte le-
sújt és megfélemlít, hogy aztán a magunk erejének tudatá-
ra keltve ismét felemeljen… Bánffy természetlátása erdélyi
lélekbôl fakad s alkotásait minden ízükben erdélyi élettel
teszi gazdaggá, jellemzôvé és páratlanná.”

Az Összes novellái kiadásával hozzáférhetô a rend-
kívül fontos életmû nagyon fontos szelete, ismételten
ráirányul a mai olvasók figyelme az évtizedekig mél-
tatlanul mellôzött íróra. A Bánffy-sorozattal köz-
kinccsé váltak azok a mûvek, amelyek az erdélyi
gondolat hordozói voltak, a sajátosban tükrözték az
egyetemes magyar értékeket, nemzeti identitásunk
ôrzésének szolgálatában álltak. Bánffy Miklós azon
erdélyi szellemi nagyságok sorába tartozik, akik a ki-
sebbségbe sodort nemzettestben ébren tartották, él-
tették, erôsítették hovatartozásunk tudatát.
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