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Hubay Miklós drámaíró, mûfordító, esszéíró
1918. április 3-án Nagyváradon született. A 90. szü-
letésnapjára Hubay Miklósnak a Magyar Tudo-
mányos Akadémia lehetôvé tette azt, hogy szülôvá-
rosába látogasson. Ezt az alkalmat használta ki a Ko-
runk Akadémia és meghívta Kolozsvárra is. Hubay
Miklós eleget tett a meghívásának. Kétnapos kolozs-
vári tartózkodása alatt sétált a történelmi városban,
meglátogatta a sétatéri színházat, állt annak a szín-
háznak a nézôterén, melyben egyetlen darabját sem
játszották. A társaság székhelyén találkozott azok-
kal, akik úgy érezték: élôben is szeretnének találkoz-
ni az igen jó kondícióban levô mesterrel, aki 40 drá-
mával, számtalan publikációval beírta magát a ma-
gyar és az egyetemes kultúrába. 

Akik eljöttek, nem csalódtak. Kántor Lajos kö-
szöntô szavai után Kötô József színháztörténész is-
mertette Hubay Miklós munkásságát. Rögtön az ele-
jén figyelmezet arra, hogy Hubay Miklós rendhagyó
eset. Sohasem valaki vagy valami ellen száll síkra.
Mindenkor valakiért, vagy valamiért hadakozik.
Hubay Miklós munkásságáról beszélve Kötô József,
kifejtette, hogy a köszöntött drámaíró nem található
meg a magyar irodalom drámatérképén. Ennek oka,
hogy „hosszúsági és szélességi körei más koordiná-
tarendszerbe tartoznak. Ô a dionüszoszi színház or-
khesztráljának foglya” és örök érvényû értékek szó-
szólója. Fômûveiben a magyar középosztály halál-
táncát megelevenítô Hôsök nélkül címû tragikomé-
diája, az Egy szerelem három éjszakája, az 56-os ma-
gyar forradalom alapkérdését feszegetô Késdobáló-
kat és az illúzióvesztés tragédiáját ábrázoló Csend az
ajtó mögött címû drámáit emlegetik. Mindennek van
elôélte, az interperszonális kapcsolatok megelevení-
tésének is. Ekkor mondta el azt az emlékét, ami a ko-
lozsvári magyar színházban történt, Hubay Miklós-
hoz kötôdik, és a Színház a cethal hátán dráma meg-
írásához vezetett. 

Hubay Miklós a beszélgetést gyermek korának
felelevenítésével kezdte. Nagyváradi lakás, mely a
vasútvonal mellett volt. Majd mesélt Kolozsvárhoz
kötôdô elsô élô kapcsolatáról. Amikor Mikes Kele-
men stílusában kellett levelet fogalmaznia a Kolozs-
váron megjelenô Jóbarát címû folyóirat pályázatá-
nak kérésére. Mint kisgimnazista ezt a pályázatot
megnyerte. A Kolozsvári Magyar Színház színmûvé-
sze  Boér Ferenc, Hubay Végtelen napjaim címû kö-
tetébôl olvasott fel részleteket. A drámaíró meghök-
kentô részletességgel és irigylésre méltó szellemi
frissességgel Budapesten majd Genfben töltött évei-
rôl beszélt. 

Megragadó volt az, ahogy csodálattal és tisztelet-
tel beszélt Madách Imre Az ember tragédiájáról. Az
államosítás után évekig nem volt szabad Madáchot
játszani. Az ember tragédiájának minden egyes rész-
letében úgy ott van az egész, hogy az egészet nem
pótolhatja semmilyen része. Minden mondata úgy
érvényes, hogy a teljes összefüggésében értelmez-
zük. Ezért nem szabad húzással játszani. A modern
jövôbe tekintô embernek a tragédia ismerte nélkü-

lözhetetlen. Madách tanítása a magyar népet átha-
totta. Szerinte a mû a világ egyik legtökéletesebben
megírt drámája: „tökéletes dráma, egy különös oltás
a magyarság számára, nemzedékeket tanít meg arra,
hogy az emberi létezés talányosságát valami vigasz-
taló módon éljük meg. Közben a létezés ezernyi vál-
tozatosságát kínálja fel a különbözô színekben. És a
drámairodalom, a színházi kultúra, a társadalom és
a kultuszpolitika nem mondhat le arról, hogy ma-
gasra tûzze a drámairodalom céljait”.

Életét betöltô két vonal: szûkebb értelemben a
drámairodalom, ami kitöltött egy életet. Hat kötet-
ben negyven drámája jelent meg. Ennyi darabot írt.
Egyiket sem a könnyû siker kedvéért. Tágabb érte-
lemben a magyar költészetet, semmivel sem összeté-
veszthetô csodájáért, varázsáért való szolgálat, hogy
az eljuthasson más nemzetekhez is. Ez úgy kezdô-
dött, hogy diákként állást kap, 1940–42 között a
Nouvelle Revue de Hongrie c. lapnál szerkesztôségi
titkárként dolgozik. Ezzel olyan körökbe kerül, mely
az irodalmi életet befolyásolni tudja. Majd 1942-ben
Genfi ösztöndíjasként („ne Ukrajnába vigyék”) el-
hagyja az országot. A francia nyelv elsajátítására tö-
rekszik. Közben József Attila verseket fordít (frissen
megismert) francia költô barátjával. 1944–46 között
Genfben újraalapítja és szerkeszti a Magyarországon
idôközben betiltott folyóiratot. 

1948-ban visszatér Magyarországra, 1949–57 kö-
zött a Színmûvészeti Fôiskola drámatörténet tanára,
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közben 1955–57 között a Nemzeti Színház drama-
turgja. 15 évi állástalanság, közben fordított és a
filmgyárba bedolgozott, többek között a Bakaruhá-
ban forgatókönyvének írója, közben a gyermekeit az
óvodából eltávolítják. Ez ma is fájó emlék. Színház
közelébe sem engedték. Az akkori magyar paradox
gondolkodás, vezetéskultúra következtében utazha-
tott. Nem volt olyan PEN-kongresszus, melyre ne ôt
küldték volna ki. A Firenzei Egyetem meghívja ta-
nárnak. Munkássága oly eredményes volt, hogy több
százan vizsgáztak nála magyar irodalomból, amit
olasz és más nyelven fordításban olvashattak a hall-
gatók. A 600-700 hallgató között még skandináv
származású is volt, akik angol fordításban olvasták a
magyar klasszikusok mûveit. Ezek közül a diákok
közül késôbb nem egy olasz–magyar fordító lett.

1987-tôl a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola ta-
nára. 1981-ben megválasztják a Magyar Írók Szövet-
ségének elnökének. 1991–94 között a PEN Club

ügyvezetô elnöke, 1994-ben elnöke. 
A beszélgetés talán egyik legérdekesebb része az

volt, amikor Kántor Lajos azt kérdezte, hogy mint a
magyar versirodalom kiváló ismerôje, kit tart a 20.
század legértékesebb tíz költôjének. A kilencven
éves drámaíró, belement a játékba, és kis alkudozás-
sal 19. századi versekbôl is válogathatott, de úgy,
hogy nemcsak felsorolta, a címeket, hanem részlete-
ket is elmondott az általa kiválasztottakból. 

Egy kérdésnél akadt el: „Hogyan látja a jövôt?”
Hosszú másodpercekig tartó csend után válaszolt:
„Erre a kérdésre nem tudok válaszolni, pedig szíve-
sen válaszolnék”. Majd elmondta: a létezésben, a
másik emberre találás örömének tud örülni. A látása
megromlott, egyre többet rádiózik, és amikor a rádi-
óban iskolások mûsorát hallgatja, és amikor gyerek
hangokat hallja, ez boldogsággal tölti el. 

CSOMAFÁY FERENC

„Szavaink hangtestén
bartóki zene zeng 

lélek üzenete
vagy édes anyanyelv.”

(Mátyás Ferenc)

XIII. alkalommal nyitotta meg kapuit pénteken,
2008. március 28-án az Aranka György Nyelv- és
Beszédmûvelô Verseny országos szakaszára érkezô
diákok, tanárok, bírálók, vendégek elôtt az Apáczai
Csere János Gimnázium, hogy három napra ismét,
mint minden évben, a lelkeket összekötô magyar
nyelv fellegvárává változzék. Idén a rendezvény
pénteken reggel kezdôdött, ami a versenyzôknek, bí-
rálóbizottságnak egyaránt könnyebb, kényelmesebb
volt, mivel nem kellett egy délelôttbe besûríteni a két
szóbeli fordulós versenyformák mindkét szakaszát.

Reggel kilenckor az otthont adó iskola dísztermé-
ben a Szivárvány havasán kezdetû népdallal üdvö-
zölte a jelenlévôket Gábor Zsófia, majd Mátyás Fe-
renc Teremtô anyanyelv c. versét hallgathattuk meg
Kelemen Csongor elôadásában. Elsôként Wolf Ru-
dolf, az iskola igazgatója köszöntötte a vendégeket, s
ezzel hivatalosan is megnyitotta a rendezvényt. Pén-
tek János professzor (BBTE Magyar Nyelv és Kultúra
Tanszék), a bírálóbizottság társelnöke és az Anya-
nyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke, mielôtt
bemutatta volna a zsûri tagjait, felhívta a figyelmet a
magyar nyelv azon érdekességére, melyet szakszó-
val beszédaktus-elméletnek neveznek, vagyis hogy
amikor az igazgató úr kimondja: megnyitom, akkor
a verseny valóban megnyílt, mikor pedig köszönünk
valakinek, köszöntünk valakit, azzal, hogy kimond-
tuk, máris megtettük azt, s ez nem csak egy proto-
kolláris forma, hanem szívbôl jövô üdvözlés. A bírá-
lóbizottság tagjai idén a következôk voltak: elnök
Egyed Emese egyetemi tanár (BBTE Magyar Iroda-

lomtudományi Tanszék), a Georgius Aranka Társa-
ság elnöke; a három versenyformában zsûriztek: Al-
bert Júlia, színmûvész (Kolozsvár), Benkes Zsuzsa
címzetes fôiskolai tanár (Budapest), Györgyi Béláné,
a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium igazga-
tója, Jancsó Miklós, színmûvész (Kolozsvár), Katona
Éva, színmûvész (Kolozsvár), Kerekes Barnabás Ka-
zinczy-díjas gimnáziumi tanár (Budapest), Matula
Ágnes, Kazinczy-díjas, a Duna Televízió szerkesztô-
je (Budapest), Nagy L. János a Szegedi Tudomány-
egyetem tanára, Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna Ka-
zinczy-díjas gimnáziumi tanár (Gyôr), Wacha Imre
Lôrincze-díjas fôiskolai docens (Budapest); meghí-
vott elôadótanár Petôfi S. János, az olaszországi Ma-
cerata Egyetem tanára. A verseny feladatlapjait Far-
mati Anna, tanár, fôszerkesztô (Kolozsvár), Fazakas
Emese egyetemi docens (BBTE), Zsemlyei Borbála
tanársegéd (BBTE), Kerekes Barnabás Kazinczy-díjas
gimnáziumi tanár (Budapest) valamint Siposné Vi-
rág Erzsébet gimnáziumi tanár (Kolozsvár) állították
össze.

Az üdvözlések sorát Bánházi Emôke szakreferens
zárta, aki a Kulturális és Oktatási Minisztérium ne-
vében is sok sikert kívánt versenyzôknek, bírálóknak
egyaránt.

A versenyek írásbeli fordulói, a sorszámok kisor-
solása után tíz órakor kezdôdtek az Édes Anyanyel-
vünk, Szép magyar beszéd és Versben bujdosó kate-
góriákban; a diákoknak három óra állt rendelkezé-
sükre, hogy a nem annyira nehéz, mint inkább fantá-
ziát, háttértudást megmozgató feladatokat kidolgoz-
zák. Ez évben, a megszokottól eltérôen a versmondó
kategóriában jelentkeztek legtöbben, 32-en indultak,
az Édes anyanyelvünkben 25-en, a Szép magyar be-
szédben 26-an. Ez idô alatt a tanárok szakmai to-
vábbképzôn vettek részt. Szövegértés és szövegalko-
tás témakörben Petôfi S. János a szemiotikai textoló-
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gia elméleti kérdéseit taglalta, Benkes Zsuzsa gya-
korlatközpontú foglakozást tartott a tanár kollégák-
nak.

Délután négy órakor kezdôdött a Szép magyar
beszéd és Versben bujdosó versenyformákban a sza-
badon választott szövegek, illetôleg versek (valamint
egy esetben rímes próza és népballada) elôadása a
szakmai zsûri elôtt. A napot a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház Woyzeck címû elôadása zárta.

Szombat reggel kilenc órakor szintén az Apáczai
Gimnáziumban folytatódott a verseny, a Szép ma-
gyar beszéd és a Versben bujdosó kötelezô szövegei-
vel és az Édes anyanyelvünk szóbeli fordulójával
(szövegalkotás). A feladatok nagy figyelmet és egy
kis erôfeszítést is igényeltek, de nem voltak megold-
hatatlanok, s nehéz feladatnál nagyobb az öröm, ha
végül díjazott lesz valaki.

Délután három órakor tartotta a Georgius Aran-
ka Társaság rendes évi közgyûlését, melyet fél ötkor
a verseny általános kiértékelôje követett. Egyed
Emese szerint a verseny a bizalom légkörében zajlott
le a magyar nyelv jegyében, annak a nyelvnek a je-
gyében, amely erô, embereket összekötô, titokzatos
valami. Az Édes anyanyelvünk versenyformában az
írásbeli feladatokat Fazakas Emese értékelte. Elmon-
dása szerint, bár kicsit nehezebbek voltak a felada-
tok, mint tavaly, mégis általánosságban jók voltak a
dolgozatok, és születtek érdekes, kiemelkedô megol-
dások is a nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai és
nyelvtani feladatokban. Nagy L. János, a versenyfor-
ma szóbelijének értékelôje Platónt idézte, felhívta a
figyelmet értelem, érzelem, akarat hármasságára s
arra, hogy egyikre sem szabad túl nagy hangsúlyt
fektetni a másik rovására. Bár hibaként rótta fel,
hogy nem mindenki figyelt oda eléggé arra, mit kér
a feladat, és úgy vélte, sok bátortalan versenyzô lé-
pett a bírálóbizottság elé, lényegesen jobbnak ítélte a
produkciókat, mint tavalyelôtt voltak, mikor szintén
zsûrizett. A Szép magyar beszéd írásbeli feladatai-
nak megoldásairól Siposné Virág Erzsébet mondta el
gondolatait; a szövegértési feladatok szövegértô ol-
vasást hivatottak elôsegíteni, ez jól is megy, viszont
az érveléssel néhol gond van: látszik, hogy van gon-
dolat, de beszélni (írni) még egy kicsit nehezebb. Ke-
rekes Barnabás a Beszélni nehéz! példamondatok he-
lyes megoldásait ismertette a versenyzôkkel és taná-
raikkal, felhívta a kételkedôk (hogy „mire jó ez?!”) fi-

gyelmét arra: az a fontos, hogy értsük és ne félreért-
sük egymást, példaként pedig Latinovits Zoltánt em-
lítette, aki élete utolsó felvételén is ilyen jelölésekkel
látta el szövegeit. A szóbeli forduló értékelésekor Wa-
cha Imre arra kérte a versenyzôket, hogy mosolyogja-
nak, amikor egy szöveget felolvasnak, és figyeljenek a
szemkontaktusra, hogy arra törekedjenek, hogy sze-
retettel tudják átadni a megértett gondolatokat, és ne
a hangsúlyokat hozzák ki egy szövegbôl. A Versben
bujdosó versenyforma feladatlapjait Farmati Anna ér-
tékelte, általában jó, érdekes megoldások születtek;
kifogásolta viszont a viszonylag sok nyelvhelyességi
hibát, a román igeszerkezetek használatát. Egyed
Emese a szóbeli teljesítményeket értékelve arra hívta
fel a versmondók figyelmét, hogy soha nem feledkez-
zenek meg a beszédtechnikáról, hiszen most is, saj-
nos, sok beszédhibás versenyzô volt a jelentkezôk kö-
zött, de ez sok esetben beszédtechnikával javítható. A
kiváló teljesítményekért több gyakorlásra lenne szük-
ség, viszont örvendetes, hogy sokkal kevesebb a mo-
dorosság, mint az elmúlt években. Még jobb eredmé-
nyekért nem csak olvasásra, versírásra is buzdította a
hallgatóságot.

A legizgalmasabb pillanatokra, a díjátadás feszült
perceire vasárnap reggel kilenc órakor került sor az
Apáczai Csere János Gimnázium dísztermében. Egyed
Emese az ünnepséget megnyitó beszédében visszaem-
lékezett az elmúlt hétvége eseményeire, hogy van egy
olyan hétvége az évben, mikor a Nyelv válik fôsze-
replôvé, könyvek cserélnek gazdát, gondolatok rög-
zülnek bennünk. Szôcs Judit, a Romániai Magyar Pe-
dagógus Szövetség országos alelnöke beszédében a
valóban a „lélek üzeneteként élô édes anyanyelvünk”
ápolására hívta fel a figyelmet; Kerekes Barnabás Ra-
vasz László szavait idézte, hogy egy fazék csak a ma-
ga egészében fazék, darabjaiban csak értéktelen cse-
rép – az együttlét közös élménye áll szemben és emel-
kedik az egyénieskedés fölébe, meg kell tartanunk kö-
zösségeinket, hogy az értékeket továbbvihessük. Wa-
cha Imre az Anyanyelvápolók Szövetsége nevében
mondott köszönetet, hisz ez egy olyan rendezvény,
ahol mindenki vallja, valóban nyelvében él a nemzet,
ahol fontos magunk magyarságának védelme. A fel-
szólalók sorát Benkes Zsuzsa zárta, ajándékul hozva
és emlékül hagyva Nemes Nagy Ágnes A gondolj-
rám virág címû versét, hogy ezt vigye mindenki ma-
gával a következô találkozásig.
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A tulajdonképpeni díjkiosztás a versenyen részt
vett nyelvmûvelô köröknek és vezetô tanáraiknak
átadott emlékcsomagokkal kezdôdött, majd a díja-
zás következett:

Édes anyanyelvünk
I. Nichita Margit – Kölcsey Ferenc Fôgimnázium,

Szatmárnémeti
II. Kakucs Barna – Bolyai Farkas Gimnázium,

Marosvásárhely
III. Váncza Csilla – Református Kollégium, Ko-

lozsvár
Dicséretesek: Vincze Renáta – Simion Bãrnuøiu

Gimnázium, Szilágysomlyó, Szörcsey Ágnes – Mikes
Kelemen Fôgimnázium, Sepsiszentgyörgy és Furu
Emma – Mircea Eliade Fôgimnázium, Segesvár

Különdíjasok: Nichita Margit (legjobb szóbeli tel-
jesítmény), Váncza Csilla (legjobb írásbeli teljesít-
mény)

A díjazottak és rajtuk kívül még Kovács Zsolt,
Nagy-Korodi Enikô és Simon Ágnes ez év ôsszel
részt vesznek a sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvük
vetélkedôn.

Szép magyar beszéd
I. Jancsó Hajnal – Brassai Sámuel Gimnázium,

Kolozsvár
I. Ferencz Boglárka – Mikes Kelemen Fôgimnázi-

um, Sepsiszentgyörgy
II. Andorkó Imola – Baróti Szabó Dávid Gimnázi-

um, Barót
III. Bányai Melinda – Református Kollégium, Ko-

lozsvár
Dicséretesek: Szabó Eszter – Apáczai Csere János

Gimnázium, Kolozsvár, Kardos Kinga – Kölcsey Fe-

renc Fôgimnázium, Szatmárnémeti, Fóris-Ferenczi
Johanna – János Zsigmond Unitárius Kollégium, Ko-
lozsvár

Különdíjasok: Jancsó Hajnal (a kötelezô szöveg
legjobb elôadása), Ferencz Boglárka (a szabadon vá-
lasztott szöveg legjobb elôadása), Szabó Eszter (leg-
jobb írásbeli teljesítmény), Nagy Szidónia – Mikes
Kelemen Fôgimnázium, Sepsiszentgyörgy (legjobb
szövegjelölés).

A Szép magyar beszéd díjazottjai, valamint Szi-
lágyi Kispista Ágota és Orosz Klára utaznak tavasz-
szal Gyôrbe, a Kazinczy-versenyre.

Versben bujdosó
IX–X. osztályosok
I. Finna Eszter – Bolyai Farkas Gimnázium, Ma-

rosvásárhely
II. Moldován Blanka – Németh László Gimnázi-

um, Nagybánya
III. Rostás Kriszta – Brassai Sámuel Gimnázium,

Kolozsvár
III. Szabó Brigitta – Báthory István Gimnázium,

Kolozsvár.
Dicséretesek: Nagy Noémi – Református Kollégi-

um, Kolozsvár, Fehér Zsuzsanna – Simion Bãrnuþiu
Gimnázium, Szilágysomlyó.

Különdíj: Rostás Kriszta (legjobb szóbeli teljesít-
mény).

XI–XII. osztály
I. Katona Dóra – Báthory István Gimnázium, Ko-

lozsvár
II. Albert Nagy Ákos – Székely Mikó Kollégium,

Sepsiszentgyörgy
III. Nagy-György Emília – Bolyai Farkas Gimná-

zium, Marosvásárhely
Dicséretesek: Szász Júlia – Áprily Lajos Gimnázi-

um, Brassó, Pánczél Gyöngyvér – Bod Péter Tanító-
képzô, Kézdivásárhely, Pozsony Borbála – Apáczai
Csere János Gimnázium, Kolozsvár

Különdíj: Katona Dóra (legjobb szóbeli teljesít-
mény).

A támogatók felsorolása után Wolf Rudolf igaz-
gató búcsúzott a vendégektôl.

A rendezvényt Király László Anyanyelv c. verse
(elôadta Fóris-Ferenczi Gábor) és a Szózat zárta.

Hiszem, hogy ismét felemelôen szép három nap-
nak lehetett részese az, aki idén részt vett (verseny-
zôként, bírálóként, kísérô tanárként, szervezôként
vagy vendégként) a XIII. Aranka György Nyelv- és
Beszédmûvelô Verseny országos szakaszán – köszö-
net érte a vendégeknek, versenyzôknek és nem utol-
só sorban a szervezôknek, az Apáczai Gimnázium
magyartanárainak. Sok borulátó hangot hallunk ma-
napság, hogy a fiatalokat nem érdekli az irodalom, a
magyar nyelv, és sok esetben igaznak is bizonyulnak
ezek az állítások. De azt gondolom, hogy amíg ver-
senyzô gimnazisták, miközben izgatottan arra vár-
nak, hogy megkapják a kötelezô vers szövegét és fel-
készülhessenek elôadására, a Vár-laknak keresztelt
teremben egyénileg vagy kórusban Petôfi, József At-
tila, Radnóti vagy Áprily verseket mondanak, addig
nincsen okunk a túlzott aggodalomra.

SZÉMAN E. RÓZSA

Simó Enikô: Kalotaszegi Madonna
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Benedek Elek Kisbaconi versek címû könyvét
hozta magával, amelynek anyagát ô szedegette össze
a Cimbora gyermekújságból, régi kalendáriumok-
ból, száz évvel ezelôtti újságokból, könyvekbôl és
kéziratokból. A versek, mondókák kötetbeli sorszá-
mozásával 215-ig jutott el. A Kisbaconi versek 114
színes rajzzal illusztrált kötet, ezeket a kolozsvári
Báthory István Gimnázium diákjai készítették. A kö-
tet felelôs kiadója Szabó Zsolt, a Mûvelôdés folyóirat
szerkesztôje, s az összeállítás a zilahi Colorprint
nyomdában jelent meg 2007-ben.

Az elôadómûvész három CD-t is hozott magával,
ezek közül a Vén fa árnyékában önálló lemez, az ál-
tala válogatott és megzenésített verseket tartalmaz-
za. A lemezborítón Elek Apó dér ütötte öregkori ké-
pe és ennek mintegy ellenpontozásaként ükunokája
sötét hajjal keretezett arca. A két portré fekete-fehér
kontrasztja kölcsönösen kiemeli egymás arckarakte-
rét, hogy aztán a gének kedves játékának törvényei
szerint az orrsövényvonal azonossága jelezze a ta-
gadhatatlan családi összetartozást.

Szemügyre veszem az önálló lemezt, belehallga-
tok az énekekbe, versekbe, s érzékelem a rokon lel-
kek körének családon kívülre tágulását. A CD a Kró-
nikás Stúdióban készült Budapesten, rangos közre-
mûködôk segítségével. Dévai Nagy Kamilla, aki
elôbb növendékként egyengette Orsolya elôadómû-
vészi útját, majd elôadótársává fogadta ének-, gitár-,
vokálszámokkal, Murányi János dobbal, kongával,
ütôhangszerekkel, Nagy Zoltán furulyával, hegedû-
vel, mandolinnal társult, Tót Attila szintetizátorral
segítette összehozni és érvényesülni a Vén fa árnyé-
kában anyagát. Ki ne hagyjam a sorból a Krónikás
Ének Zeneiskola növendékeit, akik szintén részt vet-
tek a produkcióban. Orsolya másik lemezét, A fuzsi-
tus tündérek meséi címût szintén Dévai Nagy Ka-
milla szerkesztette, és a zenei rendezést is ô jegyzi. A
CD A táltos királykisasszony, A tordai tündérvár,
Az aranyszôrû bárány, A három tündér, A rózsát ne-
vetô királykisasszony, A Maros és az Olt, A csillag-
szemû juhász és Az utolsó tündér címû meséket tar-
talmazza. És van egy harmadik CD is, az Erdôt, me-
zôt hó takarja címû, amely ugyanabban a budapesti
mûhelyben készült, és Benedek Elek versei mellett
több Kányádi-költeményt (Betemetett a nagy hó, Be-
fagyott a Nyárád, Isten háta mögött, Fülig kucsma),
csángó éneket és népi mondókát tartalmaz. Ezt a re-
pertoárt Dévai Nagy Kamillával együtt énekli Orso-
lya, közremûködik a Kaláka együttes és a Krónikás
Stúdió mûvészi apparátusa.

Mindez azt is jelzi, hogy Bardócz Orsolya nem
magányos énekesként és nem szólóban érvényesíti
ükapja örökségét, hanem kiválóan képzett, színes és
rangos csapatban. Szülôföldhöz kötôdését nem csu-
pán szerzô- és témaválasztásban jelzi, hanem a le-
mezborítóra nyomtatva is tudtunkra adja, hogy ô
budapesti, és ugyanakkor kisbaconi, akárcsak ükap-
ja. Egyébként Kisbacon egyik kedvenc helyük, éven-
ként több alkalommal és hosszabb ideig is itthon tar-
tózkodnak Erdôvidéken és Háromszéken. Több íz-

ben koncertezett a kisbaconi Benedek Elek-emlék-
házban, valamint Baróton.

Könyve, lemezei Kisbaconban és Budapesten
hozzáférhetôek, de megrendelhetôk postán is. (Orso-
lyának internetes honlapja is van.)

Miközben könyvrôl, lemezrôl beszélgettünk, ki-
derült, hogy máris készülnek a jövô évi évfordulós
ünnepségekre, Benedek Elek születésének 150., halá-
lának 80. évfordulójára (1859. szeptember 30.–1929.
augusztus 17.)

Bardócz Orsolya és férje mostani látogatásával
azt is eszünkbe juttatta, hogy erre az évfordulóra Be-
nedek Elek szülôföldjének is készülnie illik, megle-
het, éppen az ükunokát és mentorát, Dévai Nagy Ka-
millát kell meghívni székelyföldi elôadói körútra.

Bardócz Orsolyában az ükapai örökséghez, a szü-
lôföldhöz ragaszkodás és az érte való cselekvés ösz-
tönzôjeként olyan személyiséget ismerhettünk meg,
aki képes új színt vinni és újabb lendületet adni a té-
vé kommersz gyermekmûsorai miatt fakuló Bene-
dek Elek-kultusznak.

Magabiztos fellépésû, bársonyos hangú hölgy
Bardócz Orsolya budapesti/kisbaconi elôadómû-
vész, Benedek Elek ükunokája. 

SYLVESTER LAJOS

Vén fa árnyékában – a fiatalság fényében 
(Benedek Elek ükunokája Háromszéken)
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Születése elôtt édesanya méhében egy év akadé-
miát járt ki. Tehát a zenével, már születése elôtt ki-
lenc hónappal ismerkedett. Ezt nagyon fontosnak
tartja késôbbi élete szempontjából. A család korán
felfedezte zenei hallását, és ennek is volt köszönhetô,
hogy a Kolozsvári Zenemûvészeti iskolába íratták be.
Tehát volt 12 év zongorázás Jánki Ilona zongorata-
nárnô vezetésével, mely után szinte természetes volt
a Gh. Dima Zenemûvészeti Akadémia karmesteri
szakának elvégzése. Ami együtt járt azzal is, hogy az
ember továbbra is zongorázott, de kapott a keze alá
még 80 zenészt. Ôket koordinálni sem utolsó dolog. 

Mi kell ahhoz, hogy az ember tényleg jó karmester le-
gyen?

Emberekkel tudjon dolgozni. Tudjon úgy beszélni
az emberekkel, hogy meg tudja gyôzni ôket, hogy
ugyannak a mûnek az elôadására készülünk közö-
sen. Ne arról szóljon, hogy most itt van egy diktátor,
aki csak azért is, amit én akarok, az a jó jegyében dol-
gozzon. Minden jó karmester olyan meggyôzô erôvel
kell rendelkezzen, amely azt eredményezi: igen is azt
akarjátok csinálni, amit én kérek tôletek, mert ez jó és
ez mindnyájunknak jó kell legyen. Ennek háttere kell
legyen, és mi a háttér, az óriási szakmai felkészült-
ség. Ez nagyon sokirányú kell legyen. Nem mindegy,
hogyan gondolkodik az ember.

A múlt évben Magyarországon nemzetközi kar-
mesterversenyt és eszmecserét tartottak, amelynek

célja: az operett mûfajának nemzetközi és magyaror-
szági népszerûsítése, valamint új karmester tehetsé-
gek felfedezése volt. A négyfordulós verseny nem-
zetközi zsûri elôtt zajlott az Operett Színház próba-
termeiben és nagyszínpadán. A gyôztesek felléphet-
nek a Kálmán Imre jubileumi nemzetközi sztárgálán
október 20–21-én, valamint több elôadásra szóló fel-
kérést kapnak a Nagymezô utcai színház elôadásain
való közremûködésre. Erre a megmérettetésre neve-
zett be Kolozsvárról Kulcsár Szabolcs, aki a harma-
dik díjat nyerte el, idegen pályán.

Mik voltak azok a belsô okok, melyek arra sarkalták
Önt, hogy részt vegyen ezen a centenáriumi versenyen?

Nagyon sok karmesternek olyan az élete, hogy
ma itt, holnap ott versenyzik. Én szorgalmasan, pon-
tosan szeretem végezni a feladataimat. Mindenek
elôtt bizonyítani. Elérkeztem egy olyan pontra, mi-
kor úgy éreztem, nincs kellôen komoly visszajelzé-
sem arról a munkáról, melyet kifejtek a Kolozsvári
Magyar Operában. Ezért el kell mennem valahova,
ahol nemzetközileg is elismert szaktekintélyek elôtt
megmérettetem. Gyôzôdjek meg arról, hol is állok
nemzetközi szinten. A kolozsvári közönség, mivel ér-
tékeli a munkánk, mindent megtapsol. Számomra hi-
ányzott az igazi profik kommentárja. Az a szakmai
kritika, amely sajnos tájainkon nagyon ritkán hang-
zik el. Akár médiában, akár személyesen. 

Mivel én elég régen vezényelek operettet, és úgy
érzem, elég jártas vagyok a mûfajban, ezért merész-
kedtem erre a versenyre jelentkezni. 

A verseny háromnegyedénél tapasztaltam, hogy
jelentkezésemben volt egy jó adag tudatlanság. Egy
egészséges tudatlanság, mertem bemutatni azt, amit
mi itthon csinálunk. Ez a klasszikus operett világ. Ott
ellenben a szakmával kapcsolatban egy teljesen más
operett elképzelés dominál. 

A versennyel párhuzamosan A bûvölet világa
címmel zenés, tudományos konferenciát tartottak,
amelynek homlokterében Kálmán Imre mûvei álltak.
A szakmai elôadások és az azt követô vita az operett-
mûfaj jelenét és jövôjét taglalta – a zeneszerzô mun-
kásságának tükrében. Tisztázták, hova jutott el a ma-
gyar operett játszás, és hogyan képzelik el ezt a jövô-
ben. Ebbôl a szempontból szinte ijesztô, mekkora
szakadék van az itteni és az ottani operett játszás kö-
zött. A rendezvényen a Habsburg Történeti Intézet és
az Osztrák Kulturális Fórum is részt vett.

Ön az ottani eseményeket megismerve gondolom, azt
tapasztalhatta, hogy a ma operett világa tulajdonképpen
más nyelvet beszél, mint amit mi tájaikon használunk.

Induljunk ki abból, hogy ma már a szórakoztató
ipar követelményeinek eleget téve hajlandók egy
egész intézményt fenntartani, gondolok itt az Operett
színházra. Ott gondolkodásban nem lealacsonyító az,
hogy operettet játszanak. Sôt. Az operett nem egy
alacsonyabb, gyengébb zene, mint az opera. A saját
mûfajában mindkét zene egyenlô értéket képvisel.
Ezt nemzetközi szinten úgy is kezelik. Ezért nagyon
komolyan veszik. Erre sajátosan képzett társulatuk
van. Mind a zenekar, mind az énekkar, és a szólista
gárdáról nem is beszélve.  

Az egész arra megy ki, hogy közönségsiker! Fel-
pörgetett tempó, közelebb hozni a mai generációhoz.
Becsalogatni a mai fiatalokat. Elhitetni a közönséggel
azt, hogy az operett nem csak az idôs generációnak

Kulcsár Szabolcs a bûvölet világában

Essig Klára: Magyarbikali református templom (1998)
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szól, hanem mindenkinek. Csak meg kell találni azt
az utat, ami mindnyájunknak járható. Ezért sok min-
dent megtesznek. Például a Csárdáskirálynô teljes
szövegét átírták. Kiindulva abból, hogy eredetileg a
szöveg német nyelvû volt. Minden számban a német
szöveg teljesen mást jelent, mint amilyenre lefordítot-
ták, majd késôbb különbözô szempontoknak eleget
téve, módosítottak rajta. A mai fordításban a „jaj ci-
ca” például nem létezik. Maga a dal elhangzik, de
más szöveggel. Szakmailag olyan nívón adták elô,
hogy a szövegváltoztatás nem volt zavaró. 

Az operett nem opera, sokkal több szabadság van
benne, ennek következtében különbözô karmesterek
egyéni elképzeléseiket meg valósíthatják. 

A tapasztaltak Önben hogyan fogalmazódtak meg? 
Szerintem az itteni közönséget is le kellene szok-

tatni arról, hogy nem minden a grófokról, bárokról
szól. Meg kéne próbálni sokkal több olyan látványe-
lemet, adni, ami minden rétegû közönséget vonzana.
Látványos, akrobatikus revüjeleneteket betenni.
Mindezt a siker érdekében. Ezt nem egyik napról a
másikra, de el kell kezdeni. A müzikel világából át-
hozni bizonyos elemeket. A rendezô utasítása az
szent és sérthetetlen. Keményen meg kell dolgozni a
sikerért. 

Ebben a folyamatban Ön szerint a karmesternek hol
kell állnia? 

Abban az esetben, ha sikerül együttmûködnie a
rendezôvel, akkor valahol középen kellene állnia. Min-
denképpen ösztökélni a rendezôket arra, hogy merje-
nek felvállalni operett rendezést. A karmester beleszó-
lása csak akkor képzelhetô el, ha startból közösen dol-
goznak, és nem késôbb ugrik be. Amikor új darabot ké-
szítenek elô, és minôségi munkát akarnak kihozni.

Gondolkodás változtatásáról van szó, hiszen egy
szolgáltatásról beszélhetünk. Az árut, jelen esetben az
operettet, csak magas szinten lehetséges sikerrel elad-
ni. Ezért is nagyon  fontos a koreográfus feladata.

Csemiczky Miklós két felvonásos meseoperájának be-
mutatója alkalmával A brémai muzsikusokban együtt-
mûködött a zeneszerzôvel? 

Igen. Elôfordulhat, a zeneszerzô megírja darabját,
de a színpadon megtörténhet, hogy a zeneszerzô el-
képzelése nem úgy szól, ahogy ô elképzelte, ekkor a
karmester és a zeneszerzô kollaborálása eredményes
lehet. Ebbôl a közönség profitálhat, az elôadás nívója
javulhat. Ennek érdekében, lévén az elôadás egy
komplex mûfaj, lépést tarthat az idôvel, a kor, szelle-
mi elvárásával. 

Az információ áramoltatása soha nem volt oly bôséges,
mint korunkban. Ezt Önök mennyire képesek kihasználni? 

Amióta internet van, azóta majdnem mindent raj-
ta meg lehet találni. Ellenben a ritkaságok hiányoz-
nak. Például az ember hiába írja be, például Ramou:
Pigmalion, mert semmi. A nagy slágereket mindenki
hallgatja. 

Jövôbeli elképzelések? 
Szeretnék utat nyitni a szimfonikus zenélésre is.

Az operában jól érzem magam. Vágyom az opera ve-
zénylésére is. Sokan vagyunk karmesterek, és soro-
mat ki kell várnom. Ehhez rengeteg türelemre van
szükség. Mivel alkalmazottak vagyunk ezért, mindig
függünk valamitôl, valakiktôl. Ezért rengeteg kény-
szertényezô van, amit ki kel várni. Dolgozni rengete-
get, hogy az ember bizonyítson, és megállja helyét
minden helyzetben. Én erre felkészültem, mert a jó
minôségi munkának meg kell, legyen a fizetsége. 

CSOMAFÁY FERENC

Botár Edit: Ôsz

Lészay Bordy Margit: Triptichon I. (2003)
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Az év elsô napjaiban (január 9–27.) jelentôs kis-
grafikai kiállításnak adott otthont a kolozsvári Mû-
vészeti Múzeum a Bánffy palota patinás kistermé-
ben. A kiállított ex librisek Pekka Heikkilä finn gyûj-
tô gyûjteményébôl származnak, és szinte valameny-
nyi az ô nevére készült. Témájuk a finn nemzeti
eposz, a Kalevala. Elsô pillanatban azt hinnénk,
hogy a kiállított ex librisek kizárólag finn mûvészek
munkái. Ez azonban nem így van, a munkák öt or-
szág tizenöt képzômûvészének alkotásai: Jurij Lijuk-
sin (Oroszország), Mihail Gavrikov (Oroszország),
Konstantin Kalinovics (Ukrajna), Jurij Borovickij
(Oroszország), Évi Tihamets (Észtország), Silvi Vär-
jal (Észtország), Mihail Verholancsev (Oroszország),
Evald Okas (Észtország), Valerij Spigov (Oroszor-
szág), Olga Samosjuk (Oroszország), V. Jakstas (Lit-
vánia), Vive Tolli (Észtország), Lembit Karu (Észtor-
szág), Penti Kaskipuro (Finnország) és Petri Aalto
(Finnország). 

A kiállítás azon túlmenôen, hogy bemutatja e
szép nemzeti eposzt különbözô nemzetiségû alkotók
szemszögébôl, egyfajta kulturális kapcsolat teremté-
se is finn rokonaink kultúrája és a sokrétû erdélyi
kultúra között. De hadd szóljunk néhány szót magá-
ról a Kalevaláról is. Úgy a keresztény, mint a moha-
medán világban majdnem minden népnek van egy
hôskölteménye. A 19. században Arany János még
azt hitte, hogy nekünk magyaroknak is van. Mára
bebizonyosodott, hogy nekünk nem maradt fenn
nemzeti hôskölteményünk. Finn rokonaink viszont
szerencsésebbek voltak. A világ népei közül kiemel-
kedôk  a homéroszi költemények, melyek az ó görög
hôsmonda fô alakjait jelenítik meg az Iliászban és az
Odüsszeában, a Nibelungenlied, mely a német hôs-
mondák mesés törpe nemzetségét mutatja be, a fran-
cia Rolland énekek és a Kalevala. De megemlíthetjük
még az Afrikában élô mandingó néger törzs számos
meséjét és szóhagyományait is, melyekben buzgó
terjesztôi az iszlám vallásnak. 

A Kalevala finn nemzeti eposz, melyet Elias
Lönnrot finn orvos több hosszú vándorút alkalmával
jegyzett fel, ezeket a népi verseket régebbi gyûjtemé-
nyek anyagával egészítette ki, és összefüggô elbeszé-
lô költeménnyé fûzött egybe. Az eposz verses törté-
netei a nép életérôl, szerelemrôl, beteljesülésrôl,
rendkívüli képességekkel rendelkezô hôsökrôl szól-
nak. A Kalevala 1849-ben jelent meg második kia-
dásban és ötven runóból áll. Világsiker lett, kiemelte
a finneket az ismeretlen népek sorából, és nagymér-
tékben hozzájárult a finn nyelv fejlôdéséhez, vala-
mint a finn nemzeti öntudat meghatározásához. A
Kalevala fontos szerepet játszott a finn–magyar kul-
turális kapcsolatok kialakításában. Öt teljes Kalevala
fordítás hozza közelebb a finn kultúrát a mienkhez.

És most, hogy belelapoztunk e szép eposz törté-

netébe, lépjünk be a kiállítóterembe és tekintsük meg
a Kalevala témára készült ex libriseket, melyek az ôsi
mitikus hôsök világába kalauzolnak bennünket. Az
alkotások formanyelve rendkívül változatos, ami
természetesen következik a mûfaj sajátosságaiból. A
kiállított munkákra jellemzô a különbözô nemzetisé-
gû alkotók érzékenysége a Kalevala nemzeti eposz
iránt. A figyelmet elsô pillanatban felhívja magára a
kiállítás plakátja, Ovidiu Petca grafikusmûvész
munkája, mely a neves orosz képzômûvész Jurij
Borovickij ex librisét használja fel. Az ex libris a mez-
zotinto mûfajában készült. E minuciózus, rendkívül
igényes ex libris a kiállítás egyik legsikerültebb mun-
kája. Már elsô pillanatban feltûnik az orosz képzô-
mûvészek nagy számban való jelenléte. Ezek közül
kiemelkednek Mihail Verholancsev, aki kiváló tech-
nikai tudásával és vonalvezetésével a fametszet igé-
nyes mûfajában jelentkezik, valamint Jurij Lijuksin.
Mihail Gavrikov rendkívül tehetséges orosz képzô-
mûvész jelenlévô ex librisével a mesék világába ka-
lauzol bennünket. Az ukrán képzômûvészek közül
említésre méltó Konstantin Kalinovics, aki bravúros
vonalvezetésével elsô pillanatban felhívja magára a
figyelmet. A kiállításon jelenlévô észt képzômûvé-
szeket a narratív képzômûvészek csoportjába sorol-
nám. Közülük kimagaslik Evald Okas szép, szépia
színû nyomataival, melyeken a finn nemzeti hagyo-
mányok legfontosabb mozzanatait örökíti meg. Szin-
tén észt képzômûvészek Silvi Varjal és Lembit Karu,
akiknek munkáit talán a költészettel rokoníthatnám.
A modern látásmódot a kiállításon a finn Penti Kas-
kipuro és az észt Vive Tolli képviselik. Említésre
méltó a finn Petri Aalto, aki tömör egyszerûséggel,

Galéria

Kalevala
az ex librisen

Jurij Borovickij – Ororszország
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mondhatnánk tômondatokban fogalmaz, valamint
az orosz Olga Szamosjuk, a jelenlévô orosz képzô-
mûvészek egyik igen jelentôs egyénisége és az észt
Évi Tihamets kiegyensúlyozott, szép ex librisei. És
még nem beszéltünk Valerij Spigov orosz képzômû-
vészrôl, aki grafikai lapjait sziszifuszi munkával, ki-
váló technikai tudással, finom vonalhálóval építi fel.
Szerencsésen használja a fekete-fehér nyújtotta lehe-
tôségeket, ami valójában a pozitív-negatív formák
feszültségéhez, vagy egyensúlyához vezet. Egyik si-
került ex librisét a gyûjtô Pekka Heikkilä levélpapír-
jain használja. A kiállítás meghívóján V. Jakstas fino-
man színezett ex librise kapott helyet.

Különös szenvedély és megszállottság kell ah-
hoz, hogy egy alkotó tenyérnyi helyre, néhány négy-
zetcentiméternyi felületre tömörítse mondanivalóját,
különösen akkor, ha már egy jól meghatározott for-
gatókönyv szerint kell gondolkodnia. A Kalevala
esetében mondanivalóban nincs hiány, hiszen ha
csak a hôsköltemény fôbb alakjait nézzük, mint Vej-
nämöjnen, Lemminkeinen, Ilmarinen, avagy Kuller-
vo, és a hozzájuk fûzôdô eseményeket vesszük szá-
mításba, már egy végtelen gazdag világ áll rendelke-
zésünkre, amibôl építkezhetünk. A Kalevala volta-
képpen egy mozaikmû, melynek minden mozzanata
ihletforrás a mûvész számára. Az ex libris kis mérete
miatt nagyon precíz technikát igényel. A kiállítómû-
vészek valamennyien messzemenôen eleget tesznek
ennek az elvárásnak. A tárlatlátogató maradandó él-
ménnyel távozik a kiállításról, a kiállított anyag do-
kumentálódásra, továbbgondolkodásra ösztönzi.

TAKÁCS GÁBOR

Mihail Gavrickov – Oroszország

Mihail Verholancsev – Oroszország

Jurij Lijuksin – Ororszország
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Essigné Kacsó Klára rajztanár,
festômûvész Kolozsvárt, míg fér-
je, Essig József televíziós operatôr,
fotómûvész, Fazekasvarsándon
született. Tehát a házastársak
egyik tagja sem származott Kalo-
taszegrôl, Kolozsvárt élnek. Még-
is tájegységünk iránti elkötelezett-
ségük példamutató lehet a benn-
szülöttek számára is. Essigné kez-
deményezte, megindította és férje
segítségével évek óta makacs ki-
tartással szervezi, sikerrel irányít-
ja a zsoboki képzômûvészeti alko-
tótábort.

A kolozsvári Essig-portán né-
zegetjük, gyönyörködünk a tábor
reprodukciós anyagából összeállí-
tott albumban, miközben a házas-
pár megjegyzéseket fûz a látottak-
hoz, értékeli a képeket.

Kedves Klarissz, hogyan alakult
rajztanári pályád, mikor kerültél Zso-
bokra, és mik voltak az elsô benyomá-
said?

Zsobok, egy kicsi, 140 lelket
számláló falu Kalotaszeg köze-
pén. Neve szláv eredetû, jelentése
„falu a gödörben”. Körülötte lan-
kák, dombok terülnek el, melyek
alabástromot rejtenek. A messze-
ségben a Meszes és a Vigyázó ha-
vasok ormai látszanak.

Legelôször 1992-ben jártam a
faluban Csiha Kálmán püspök úr-
ral, majd ezt több más látogatás
követte. Ugyanis felkérésére a fér-
jem lefilmezte a faluban történô
fontosabb eseményeket. A Mol-
nár lelkészházaspár jóvoltából a
változások sora indult el a falu-
ban: restaurálták a templomot,
papilakot, a templombelsôt fara-
gott kazettás mennyezettel, bútor-
zattal látták el. Utat építettek Zso-
bok és a Kolozsvár–Budapest
nemzetközi fôútvonal között, ma-
lom, pékség, sajtgyár jött létre,
üzemel azóta is.

Zsobokra kerülésem elôtt rajz
módszertant és rajzot tanítottam
az Apáczai Csere János Gimnázi-
umban helyet kapó óvónô-taní-
tóképzôs osztályokban. Egyik
ügyes tanítványom, Gál Csilla
zsoboki lány volt. Ô lett a gyer-
mekotthon óvónôje. Az utóbbi
években az V–VIII. osztályokban
tanítottam, ugyanis a képzômû-

vészeti nevelés alapjaival megis-
merkedô tanítónôink, felkészülten
küldték a gyermekeket az V. osz-
tályba. Sok tehetséges gyermek
végzett Zsobokon. Több díjazot-
tunk volt az óvodások és iskolások
között a Budapesten, Kolozsváron
rendezett rajzversenyeken.

Már elsô látásra megszerettem
a falut és lakóit. Nagyon kedves,
dolgos emberek lakják, akik pél-
damutató szívélyességgel fogad-
ják az érkezô vendégeket. A ren-
dezett tiszta udvarok, a kalotasze-
gi házak sora, a faragott kapuk
elôtt kézimunkázó asszonyok lát-
ványa mélyen a szívembe vésôd-
tek. Ünnepi alkalmakkor gyönyö-
rû látvány volt kalotaszegi vise-
letben látni a falu apraját-nagyját.
Olyanok voltak, mint egy csokor
mezei virág. 

Felépült Zsobokon egy fontos is-
kolaközpont, a Bethesda Gyermekott-
hon, ami módfelett mozgalmassá tette
a falu életvitelét.

A legfontosabb esemény a Be-
thesda Gyermekotthon és a Szór-
vány Iskolaközpont megalakulá-
sa. Az otthonban kapnak helyet
az árva, félárva és nehéz családi
háttérrel rendelkezô gyermekek,
és a szórványból jövôk, akiknek
itt lehetôségük nyílt anyanyelven

tanulni. Több munkahelyet te-
remtett.

Mi adta a kiindulópontot, a kezdô
lökést, a tábor létrehozásának ötletét?

Arra gondoltam, hogy ezt a
népmûvészetben gazdag vidéket
be kell mutatni a nagyvilágnak és
megörökíteni az utókornak. Egy
negatív élmény hatására határoz-
tam el az alkotótábor megszerve-
zését. Egy budapesti utam alkal-
mával több Erdélyt szeretô mû-
vésszel találkoztam, akiknek Er-
délyt a Székelyföld és a csángó vi-
dék jelentette. Mikor közöltem ve-
lük, hogy Kalotaszegen tanítok,
meglepôdve kérdezték: „hát az
hol van?”

Így történt, hogy 1996-ban
megkezdte mûködését a zsoboki
mûvésztelep. Elsô évben csak
anyaországiakat hívtam meg az-
zal a szándékkal, hogy Erdélynek
ezt a kincsét is ismerjék meg és
ábrázolják alkotásaikban. Az elin-
dulásnál segítségemre volt Si-
monffy Dani Irén, aki részt vett
egy magyarországi mûvésztele-
pen, s e tábor részvevôit hívtuk
meg. A következô évtôl vegyes
volt az alkotótáborba való meghí-
vottak sora. Többnyire erdélyi
mûvészek vettek részt, de voltak
Magyarországon vagy Németor-

Az Essig család és a zsoboki–kalotaszegi
képzômûvészeti alkotótábor

A kiállítást követô hangverseny (Botár Katalin, Ruha István, Banner Zoltán), 1998.
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szágban élô, de Erdélybôl elszár-
mazottak és voltak anyaországi-
ak, Dániából, Svájcból, Ukrajná-
ból jövôk is.

Az idejövô mûvészek nemcsak
megismerték, de megszerették
Kalotaszeget és lakóit. Mindnyá-
jan itt hagyták kezük nyomát és
alkotásaik ma már értékes gyûjte-
ményt alkottak, mely Kalotasze-
get gazdagítja.

Jóska, szerteágazó televíziós ope-
ratôri tevékenységed mellett idôt sza-
kítottál a zsoboki kiszállásokra, segéd-
kezet nyújtottál a szervezésben, fil-
meztél, és nem utolsó sorban, mint
fotómûvész is jelen voltál a tábor éle-
tében. Tudom, hogy van egy dédelge-

tett álmod, a kalotaszegi kulturális
központ felállítása Bánffyhunyadon.
Látsz lehetôséget a buktatók kiküszö-
bölésére, a terv kivitelezésére?

Ahhoz, hogy a kôbe, fába,
agyagba, vászonra, papírra álmo-
dott Kalotaszeget bemutassuk az
érdeklôdôknek egy állandó jellegû
kiállító helységre van szükség.
Ezért terveztük egy Kalotaszegi
Hagyományôrzô Alkotóház fel-
építését Zsobokon. De ez objektív
és szubjektív okok miatt nem való-
sult meg. Ezért úgy döntöttünk,
hogy méltó helye Bánffyhunya-
don, Kalotaszeg fôvárosában len-
ne. A Kós Károly Egyesület lelkes
tagjait bíztuk meg az Alkotóház

létrehozásával. A még létezô
Illyés Közalapítvány megelôlege-
zett egy szép összeget, és meg-
ígérte további támogatását. Mi át-
adtuk a tervrajzot és az e célra ka-
pott pénzösszeget. Az anyaorszá-
gi Makhult Mihály építész mér-
nök ingyen kibôvítette a tervraj-
zunkat, majd egy másik vállalko-
zó kifizette a telek árát.

A Hagyományôrzô Alkotóház
az állandó kiállító helység mellett
helyet ad különbözô alkotó mû-
hely részére minden korosztály
számára. Irányítója lesz a külön-
bözô népmûvészeti ágazatokra
szakosodott falvak munkájának:
fafaragás, bútorfestés, varrotta-
sok, szôttesek készítése stb. Mind-
ez nem zárja ki a népdal, néptánc
tanulást, tanítást, sôt az internet
használatát sem. Reméljük, Isten
segítségével létrejön.

Az Illyés Közalapítvány meg-
szûntével egyelôre elakadt a szép
terv kivitelezése. Bízunk benne,
hogy lesz majd olyan hazai és
külföldi kultúraszeretô személy,
aki segítségünkre lesz e szép álom
megvalósításában.

Ügyeteknek megnyertétek Banner
Zoltán mûvészettörténészt is. Mi az
ô feladata a táborban?

Banner Zoltán mûvészettörté-
nész, költô, elôadómûvész az elsô
pillanattól a tábor mûvészeti ve-
zetôje. Ellát tanácsokkal, értékeli
az elkészült munkákat, megaján-
dékozza a tábort szavalóestékkel,
megnyitja kiállításainkat Zsobo-
kon, majd Kolozsváron a Remé-
nyik Sándor Galériában, sôt Ma-
gyarországon is, ha a tábor vala-
melyik tagjának ott van kiállítása.
Elôadásaiban nagy súlyt fektet az
erdélyi mûvészek méltó értékelé-
sére. Rámutat annak fontosságá-
ra, hogy az erdélyi mûvészet be-
kerüljön az európai mûvészvilág
vérkeringésébe. Erre mind több
lehetôség adódik. A kalotaszegi
tábor legtöbb tagjának volt már
kiállítása Magyarországon vagy
más európai országban. 1998-ban
volt kiállítás Budapesten Kolozs-
vár és Kalotaszeg képekben –
címmel, melyet szintén Banner
Zoltán nyitott meg.

Egy tábor felelôs megszervezése
rendkívül összetett folyamat, kik tá-
mogattak munkátokban?

Daepp Trandi svájci kerami-
kust 2000-ben hívtuk meg elôször
Zsobokra. Neki sokat köszönhet a
Bethesda Gyermekotthon. Gyûjté-
seket szervezett Svájcban a bent-

Kádár Tibor: Zsoboki lány (1999)

Benk András: Zsoboki csûr (2005)
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lakók megsegítésére. Sok gyer-
meknek keresett svájci kereszt-
szülôt, akik minden nagy ünnep
alkalmával, név- vagy születés-
nap alkalmával értékes ajándéko-
kat, sôt zsebpénzt is küldtek a
címzetteknek. Az anyagi támoga-
tás mellett nagy jelentôséggel bír
az a tény, hogy megajándékozta a
gyermekotthont egy modern
égetô kemencével, korongozóval.
Beindította a kerámia kört a gyer-
mekek nagy örömére. Mindennel
ellátta ôket, amire szükségük van
az agyagozáshoz. Gyakran még
agyagot is hozott. A kis helység-
bôl, amit az otthon erre a célra
adott egy kis mûtermet varázsolt.
Csináltatott bútorokat, polcokat,
ahol állandó jellegû kiállítás van.
Munkaterápiával gyógyította a
lelkileg sérült gyermekeket. En-
nek hatása igen látványos volt.
Évente legalább két alkalommal
foglalkozott velük egy-egy hóna-
pot. Majd betanította Sz. Balázs
Ilona kolozsvári keramikust, aki
havonta jött Zsobokra, s egy-egy
hetet foglalkozott a gyermekek-
kel. Ôt is Trandi fizette. Jelenleg
Benk András bánffyhunyadi kera-
mikus jár hetente egyszer, és ta-
nítja agyagozni a gyermekotthon
s az iskola tanulóit. Sok szép kerá-
mia készült itt az évek során. Sok
közülük külföldre került ajándék-
ként a Zsobokra látogatók által.
Többször gyönyörködhettek ben-
nük a kolozsváriak is, amikor a
Heltai Alapítványnál, az Apáczai
Gimnáziumban vagy a Reményik
Sándor Galériában voltak kiállít-

va. Ez a kiállítás különlegesen
szép volt. Bemutattuk Zsobokot
úgy, ahogy a gyermekek látták
akvarellben, tus, ceruzarajzban,
agyagban. A galéria falait kitapé-
táztam festményeikkel. Középen
asztalokon pedig az agyagból ki-
épített falu volt láthatóé a kicsi
házak, kapuk, istállók, állatok,
emberek, szekerek, udvarok, ut-
cák és természetesen kiemelke-
dett minden közül a templom.

Az égetô kemence és korongo-
zó létezése fontos a tábor szem-
pontjából is. Lehetôvé tették,
hogy keramikusok is jöhessenek a
mûvésztelepre, mint például: Bá-
nyász Erika, Sz. Balázs Ilona, Sza-
bó Bokor Márta. A tábor rész-
vevôinek többsége festômûvész
meg grafikus. Olajfestékkel, tem-
perával, akrillal, akvarellel, ceru-
zával, szénnel vagy tussal dolgoz-
nak. Szobrászaink voltak a legke-
vesebben.

Az ukrajnai Bartosek József,
Román László és Suba László, Ba-
lázs Janó erdélyi szobrászok mû-
veit láthatjuk Zsobokon a gyer-
mekotthon udvarán. Mészkôbôl
és alabástromból készültek szob-
raik. A tábor megszervezése elég
összetett folyamat. Volt olyan pil-
lanat, amikor azt hittem, nem si-
kerül és egy évet kimarad. De a Jó
Isten segítségével, ha becsukódott
egy kiskapu, nyílott egy másik.

Az elején a Communitas Ala-
pítvány támogatása mellett kap-
tunk támogatást a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumától,
az Illyés Közalapítványtól. Ennek

megszûntével maradt csak a
Communitas Alapítvány támoga-
tása. A kapott összeg csak töredé-
ke volt a költségeknek, mivel a
koszt ára minden évben emelke-
dett. A mûvészeknek a napi ellá-
tása ingyenes, de két munkával
járulnak hozzá a költségek kifize-
téséhez. A szállást az otthon in-
gyen biztosítja. Ezért minden mû-
vésztôl kap egy munkát. A máso-
dik munkát pedig a tábor fenntar-
tására használjuk. Ezekbôl rende-
zünk aukciós kiállításokat.

Nagyon jelentôs lépés volt a
tábor életében az Eureka Szerve-
zet megalakulása. Ezt 18 kolozs-
vári vállalkozó hozta létre, akik-
nek célja az erdélyi kultúra támo-
gatása. Az általuk szervezett auk-
ciós kiállításokon a zsoboki tábor-
nak is sikerült eladni néhány fest-
ményt. A tavaly a zsoboki tábor-
nyitó ünnepélyen részt vett Amb-
rus Ádám is, az Eureka jelenlegi
elnöke. Támogatásukkal tudtuk a
tavalyi mûvésztelepet megtartani.
Ígéretet kaptunk az idei tábor
megszervezésének megsegítésére
is. Az idei aukciós kiállításokon 8
alkotást adtak el a zsoboki tábor
munkáiból.

Reméljük, hogy a kultúrát tá-
mogató tehetôs vállalkozó réteg
száma mindinkább növekszik, és
segítségükkel mind több értékes
munka gazdagítja nemcsak Kalo-
taszeg, hanem egész Erdély, sôt
Európa gyûjteményeit.

Az évi rendszerességgel mûködô
tábornak immár hagyománya van.
Hány szakcsoportban, kik vettek részt
a táborban, hiszen külföldrôl is érkez-
nek részvevôk, vannak, akik évek óta
visszajárnak.

Az évek folyamán a mûvészte-
lep vándortáborrá alakult. Ahhoz,
hogy megismerjék a mûvészek a
vidéket, utazásokat szerveztünk
Kalotaszeg különbözô helységei-
be, ahol vázlatokat készítettünk,
amiket utólag feldolgoztunk, do-
kumentációs anyagot gyûjtöt-
tünk. Voltunk Bánffyhunyadon,
Ketesden, Magyarbikalon, Szent-
királyon, Magyarvalkón, Kispetri-
ben, Almáson, Farnason, Egere-
sen, Bábonyban, Szentlászlón,
Magyarfenesen, Sztánán. Kirán-
dultunk a Bélesi tóhoz, Torockón
pedig kiállítást is szerveztünk. A
szûkös anyagiak miatt még sok
helység maradt feldolgozatlanul.
Ezt a hiányt igyekszünk pótolni.
Kiszállásaink hasznos munkával
párosultak.

Botár Edit: Régi kemence (1998)
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A mûvésztelepet ünnepi isten-
tisztelettel kezdjük és zárjuk. A
napi program, ha Zsobokon va-
gyunk, mûtermi munka. Majd va-
csora után vagy elôadást hallga-
tunk, vagy koncertre, vagy
író–olvasó találkozóra megyünk,
esetleg filmvetítésre. Ha kiszállá-
son vagyunk, estére visszame-
gyünk és a megjelölt esti prog-
ramba kapcsolódunk.

Az alkotó munkát író–olvasó
találkozókkal, elôadásokkal kon-
certekkel színesítettük. Élmény
volt Erdély neves néprajzosainak
elôadásait hallgatni Kalotaszeg
népmûvészetérôl: elôadásokat
tartott: Faragó József, Pozsony Fe-
renc, Keszeg Vilmos, Szentimrei
Judit, a népzenekutató Kallós Zol-
tán. Kalotaszeg történelmét tárta
fel Benkô Samu, Kovács András,
Balogh Ferenc. Benkô Samu aka-
démikus elôadása után azt taná-
csolta, hogy vezessük be a törté-
nelmi vetélkedôket a kalotaszegi
falvakban, ott, ahol V–VIII. osz-
tály mûködik, hogy nemcsak a
mûvészek, hanem az ott élô fiatal-
ság is ismerje meg Kalotaszeg
múltját, népmûvészetét, valós ér-
tékeit.

Így indítottam be 1999-ben az
elsô Kalotaszegi történelmi vetél-
kedôt a kalotaszegi iskolák között.
A zsûri elnöke Benkô Samu volt. A
vetélkedôt a Reményik Sándor Ga-
lériában tartottuk. Szép látvány
volt, a 44 kalotaszegi ruhába öltö-
zött gyermek jelenléte. Azóta min-
den évben megrendezik az isko-
lákban és Körösfôn az iskolák köz-
ti történelmi vetélkedôt.

Meghívottaink voltak: Fodor
Sándor író, Egyed Emese költô,
Lászlóffy Aladár költô, Molnos La-
jos író, Kónya Hamar Sándor, Csá-
vossy György költô, Sebesi Karen
Attila színmûvész, Kötô József,
Dáné Tibor Kálmán, Bogdán Ist-
ván színmûvész, Sinkó Kalló Kati-
ca, Péter Zsuzsa, Szabó Zsolt, Ku-
lics Ágnes filmszerkesztô, Buglya
Sándor filmrendezô, Jakobovits
Miklós a Barabás Miklós Céh el-
nöke.

Az irodalmi mûsorok mellette
maradandó élmények voltak szá-
munkra a koncertek. Örömmel
hallgattuk Buzás Pál zongoramû-
vész koncertjét, és reméljük még
gyakran fogjuk ezután is hallgat-
ni. Szomorú szívvel emlékezünk
az örökre eltávozott Ruha István
érdemes hegedûmûvész koncert-
jére, akit Botár Katalin kísért

csemballón.
12 év leforgása alatt 100 mû-

vész vett részt a zsoboki alkotótá-
borban. Ezeknek többsége erdélyi.

A tábor megszervezésénél fon-
tos szempont, hogy a mûvészte-
lep magját képezô mûvészek mel-
lett mindig legyen új meghívott,
és több korosztály képviseltesse
magát. 16-80 év közöttiek vettek
részt a táborban: Brittich Erzsébet
– Arad, Benk András, Kudor Ist-
ván – Bánffyhunyad, Miklós Já-
nos – Belényes, Dimény András,
Jakabos Olsefszky Imola, Sipos
Gaudi Tünde, Vetró B. Sebestyén
András – Brassó, Boér Lenk Ilona,
Tódor Zsuzsanna – Csíkszereda,
Balázs János, Balázs Sz. Ilona, Bá-
nyász Erika, Bordy Margit, Essig
József, Essig Klára, Feleki István,
Ferenczy Botond, Fodor N. Éva,
Forró Ágnes, Gally Katalin, Hor-
váth Gyöngyi, Jeney Lám Erzsé-
bet, Novák Ildikó, Soó Zöld Mar-
git, Szabó Bokor Márta, Takács
Gábor, Tomori Tünde, Tompos
Opra Ágota, Veress Pál – Kolozs-
vár, Bálint Zsigmond, Kákonyi
Csilla, Kántor Zita, Molnár Dénes,
Nagy Dalma – Marosvásárhely,
Vassy Erzsébet – Nagyvárad, Sz.
Kovács Géza – Segesvár, Simó
Enikô – Sepsiszentgyörgy, Nagy
Annamária – Szászrégen, Kalló
László, Török Erzsébet – Székely-
udvarhely, Suba László – Torda,
Fazakas Tibor – Vajdahunyad,
Szabó Vilmos, Váncza Edit –
Zilah. Tulajdonképpen ide sorol-
juk, az Erdélybôl elszármazott, de
külföldön élô mûvészeket, hiszen

hazajönnek: Árkossy István, Ben-
csik János, Botár Edit – Budapest,
Nuridsány Éva – Debrecen, Kato-
na György – Pápa, Csóka László –
Százhalombatta, Paulovics László
– Szentendre, Petkes József –
Nyíregyháza, Barta Nagy Ilona –
Szolnok, Balázs Imre – Vác, Kádár
Tibor – Veszprém, Tóth László –
Wertingen, Németország. 

Külföldi mûvészeink: Benkö-
czy Márta, Benköczy Péter, Ko-
rompai Dóra, Mezei Zsuzsa – Bu-
dapest, Birthe Orston – Dánia,
Gonda Zoltán – Debrecen, Koszta
György – Kecskemét, Daepp
Trandi – Svájc, Bartosek József,
Kostura István, Petricska Tánja,
Román László – Ukrajna.

Gonda Zoltánról el kell mon-
danom, hogy Kalotaszeg szerel-
mese lett. Nyolcadik éve hûséges
és legtermékenyebb tagja a tábor-
nak. A számos európai országban
kiállított munkái között megtalál-
ják helyüket a kalotaszegi motí-
vumok is.  

Mindenki igyekezett minél
többet megismerni és rögzíteni a
látottakból. Annyi vázlatot, anya-
got gyûjtöttek, hogy ezek hosszú
idôn át ihletforrásai lehetnek to-
vábbi alkotásaiknak.

Az alkotásokból rendszerint kiállí-
tás nyílik Zsobokon majd Kolozsvárt.
A tárlattal a sajtó is behatóan foglal-
kozik. A krónikások hogyan véleked-
nek a tábor munkájáról, jelentôségé-
rôl?

A zsoboki tábor és a magyar-
országi mûvésztelepek közti kap-
csolatteremtés elsô lépéseit meg-

Essig József: Álmodozás (2000)
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tettük. A tábor néhány tagja részt
vett a Szekszárd melletti decsi al-
kotótáborban, majd mi hívtuk
meg ôket a zsoboki táborba. Ezen
a vidéken is gazdag népmûvé-
szet, népi kultúra található.

A Reményik Sándor Mûvész
Stúdió Alapítvány égisze alatt
mûködik a zsoboki alkotótábor.
Elnöke a férjem, Essig József. Cél-
ja a hagyományôrzés, kulturális
értékeink megôrzése, átmentése
az utókornak. Évente kerülnek
megrendezésre a Reményik Sán-
dor Emléknapok Erdély külön-
bözô városaiban és Magyarorszá-
gon. Ezeknek a keretében konfe-
rencia sorozatra kerül sor, ahol
olyan neves irodalom kritikusok
tartanak Reményik Sándorról elô-
adásokat, mint Pomogáts Béla,
Kántor Lajos, Dávid Gyula. A gá-
lamûsorok keretében a költô meg-
zenésített verseit hallgatjuk szín-
mûvészek elôadásában. Az ifjú-
ság számára szervezett szavaló-
versenyen, olyan tanulók vehet-
nek részt az ország különbözô
helységeibôl, akik már megnyer-
tek valahol egy szavalóversenyt.
Minden ilyen rendezvény kereté-
ben a zsoboki alkotótábor kiállí-
tással adózik nagy költônk emlé-
kének.

Minden táborkezdés elején fel-
kérem a mûvészeket, hogy ezekre
az alkalmakra készítsenek mun-
kákat, akár a költô verseinek il-
lusztrálásával, akár életének fon-
tosabb eseményeibôl. Miklós Já-
nos és Szabó Vilmos egy-egy so-
rozatot készített a versillusztráci-
ókból. Tompos Opra Ágota és
Bordy Margit szintén több mun-
kát készítettek ezekre az alkal-
makra. A többiek egy-két munká-

val jelentkeztek. A Reményik Sán-
dor emléknapokon a zsoboki tá-
bornak a következô helységekben
volt kiállítása: Kolozsvár, Szová-
ta, Óradna-Borberek, Marosvásár-
hely, Nagyvárad, Pécs, Szeged,
Debrecen.

A zsoboki tábor tízéves évfor-
dulóját a Bánffy palotában ünne-
pelte. Ebbôl az alkalomból mind a
76 mûvésztôl állítottunk ki két-
két munkát, akik a tíz év leforgása
alatt részt vettek a táborban. A tá-
borzáró kiállításokon minden al-
kalommal zenés, irodalmi mûsor
is szerepel.

Vélemények és kritikák a 
zsoboki alkotótáborról
„A zsoboki tábor létrejötte, in-

dokoltsága hasonló tényezôkre
épült, mint a homoródmenti: a
természeti és épített környezet
immanens festôiségének, kézen-
fekvô esztétikumának vonzerejé-
re és kihívásaira. A bizonyára so-
kakban, sokszor felmerülô vágy:
ennek a világörökség rangjára
joggal számot tartó tájegységnek
az értékeit (még élô néprajzi, etni-
kai különlegességeivel) legalább a
legérzékenyebb emberfajtában, a
mûvésztársadalom körében Euró-
pa felé gyûrûztetni.” (Mûvelôdés,
1998/9)

„Sokan emlegetik Zsobokkal
kapcsolatban a csoda kifejezést,
mintegy utalva arra (is), hogy az
ott tapasztalható fellendülés egy
mítoszi világ része, amit legfen-
nebb csodálni, de általánossá,
mindennapivá tenni nem lehet.”
(Mûvelôdés, 1998/9)

,A festésre ihletô táj – az utca,
a ház, a csûr, a kapu, a népviselet
– adott volt; a szinte naponként

rendezett kirándulások pedig tá-
gították a Kalotaszeg kínálta té-
mát.” (Szabadság, 1998. július 14.)

„Amikor az idôjárás engedte, a
mûvészek felkapaszkodtak a kör-
nyezô dombokra, ahonnan igazán
festôi a rálátás a falura, a temp-
lomra, a haranglábra. Ezek az ele-
mek szinte egyikük alkotásából
sem hiányoznak.” (Szabadság,
1996. augusztus 1.)

„Három esztendô elegendô
volt ahhoz, hogy olyan jeles mû-
vészeket gyûjtsön körébe, akik
nevét széles körben ismertté te-
gyék, maradandó emléket állítsa-
nak a falunak, a kalotaszegi em-
bernek, tájnak, sajátos életformá-
nak.” (Szabadság, 1998. július 15.)

,A zsoboki mûvésztelep egy
olyan helyen született, amely a
magyar kultúra táborverésének
százéves színhelye. Hiszen Malo-
nyay Dezsô nagy, magyar nép-
mûvészetet felfedezô munkája
után a magyar szecesszió mûvé-
szei is felfedezik maguknak Kalo-
taszeget, és ebbôl a rendkívül tö-
mény, ôsi kultúrából táplálkozva
születik meg 1902 táján és tart
1921-ig a legfontosabb magyar
mûvésztelep, a gödöllôi... Ebben a
táborban (a zsobokiban – szerk.
megj.) a legmodernebb stílusokig,
mûvészeti megnyilvánulásokig
minden megtalálható, ami abból a
szellemi talajból táplálkozik, amit
a kalotaszegi ember, ház, temp-
lom sugároz. Még akkor is, ha ezt
nem vesszük észre, és nem keres-
sük tudatosan.” (Szabadság, 1998.
július 23.)

További sikeres munkát kívá-
nunk!

BUZÁS PÁL

Soó Zöld Margit: Gyökerek
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A piaristák Erdélyben 

José de Calasanz (1557–1648) spanyol nemes az
alapítója a ma közismerten piaristáknak nevezett
szerzetesrendnek, amely a scholae piae, scuole pie
néven ismert, a szegények gyermekei számára indí-
tott iskoláiról kapta a köznép ajkán használt nevét. A
Róma szegény negyedeiben indult, elsôsorban az
oktatást, a nem tehetôsek vallási alapismeretekre,
majd írás-olvasásra való megtanításának céljából
alapított rend éppen az ezekben az iskolákban dol-
gozó önkéntesek munkájának egységesítésére, vala-
mint az iskolaforma konzerválása céljából alakult
papi jellegû társulattá, kezdetben egyszerû fogadal-
mas kongregációként, majd 1617. március 6-án V.
Pál pápa rendelkezése nyomán szerzetesrendként.

A piaristák a jezsuita rend 1773-ban bekövetke-
zett feloszlatását követôen kerültek Kolozsvárra, s
vállalták át az árván maradt iskolát. A Jézus Társa-
ság feloszlatását követôen a korábbi jezsuita tanárok
egy ideig civilben folytatták az oktató-nevelô mun-
kát a kolozsvári gimnáziumban, majd 1776-ban a pi-
aristák vették azt át hivatalos keretek közt, Mária Te-
rézia rendeletére. A rend korábban már megjelent
Erdélyben, 1717-ben Besztercén, 1725-ben Nagyká-
rolyban, 1730-ban Máramarosszigeten, 1741-ben
Medgyesen, 1751-ben Szentannán telepedtek le s
mûködtek. A piarista rend célkitûzései közt kiemelt
helyen szerepel a nevelés és az iskolai oktatás a sze-
gények pártolása mellett – tantervük korszerû, hír-
nevük, elismertségük a tanítás területén olyan mér-
vû, hogy Mária Terézia a maga oktatási elôírásrend-
szerének, a Ratio Educationisnak a megalkotásához
Marx Gratian osztrák piarista javaslatait kérte.

A kolozsvári iskola 1776-ban akadémiai és közép-
iskolai tagozattal egyaránt rendelkezett, az akadémi-
ai tagozat bölcseleti, hittudományi és (részleges) or-
vosi fakultással mûködött – a piaristák ezek közül a
bölcseleti és hittudományi karon tanítottak, vala-
mint a gimnáziumban, s elemi iskolát is mûködtet-
tek, ugyanakkor a gimnáziumi konviktust és a sze-
mináriumot is vezették, lelkileg is ellátták a diáko-
kat, emellett az iskola csillagvizsgálóját s a könyvsaj-
tót is igazgatták, s lelkipásztori szolgálatot végeztek
a szintén a jezsuitáktól átvett templomban, miséztek,
prédikáltak.

A Kolozsvárra érkezett elsô piaristák közt olyan
közismert személyiségeket találunk, mint az iskola-
drámák alkotói közt is számon tartott Pállya István,
a történészként híressé vált Bolla Márton. A piarista
iskolai tevékenység többnyire zökkenômentesen
folyt a letelepedéstôl kezdve a vizsgált idôszakban, a
17–19. században.

A piarista nevelés elvei és gyakorlata

A rendalapító hivatását Róma szegénynegyedeit
látva ismerte fel. Transteverében kezdetben csupán
vasárnap a templom sekrestyéjében hittant tanított a
köznép egyszerû gyermekeinek olyan sikerrel, hogy
napi iskolává kellett bôvítenie kis, alkalmi sekrestye-
iskoláját. Kegyes iskolának nevezték az általa kezde-
ményezett formát, hiszen ingyen, kegyességbôl taní-
totta az egyszerû családok tudatlan gyermekeit, kez-
detben elsôsorban hitbeli alapismeretekre. Iskoláival
az ingyenes népoktatás elindítója lett. Iskoláiban
kezdetben önkéntesek segítségével a hittantanítás
mellett az írás–olvasás területén való alapismerete-
ket, valamint számolást oktattak, az iskolákat pedig
önkéntes adományokból tartották fenn – innen a
késôbbi szerzetesrend neve. A kezdeti, szinte alkal-
mi tanítás fokozatosan az igényeket és érdeklôdést
tapasztalva rendszeres ismeretátadássá lett, nagy fi-
gyelemmel arra, hogy a neveltek jövôjét mi szolgálja
leginkább. Lévén a szegény rétegek gyerekeirôl, sôt,
kallódó, utcán tengôdô-hányódó gyermekekrôl szó,
alapismeretek átadása volt a fô cél: írni, olvasni, szá-
molni megtanítani ôket, a hitigazságokat megismer-
tetni velük. 

Kalazanci Szent József az iskoláiban tanító szer-
zetesek elé a következô jelmondatot tûzte: Ad maius
pietatis incrementum (magyarul: a cél a vallásos lel-
kület egyre nagyobb mértékben való növekedése,
növelése). E mondatban a pietas istenfélelmet, vallá-
sosságot, jámborságot jelent, ennek terjesztésére
vannak ezek az iskolák, a piarista pedagógiának egé-
szében ez a célja. A tanítás, a korszerû tudás, mû-
veltség és állampolgári nevelés nyújtása mellett a pi-
arista iskolában „minden pedagógiai tevékenység
formai elve, alapvetô jellege a vallásos, hívô lelkület,
a pietas”.

A rend másik, az alapítótól származó latin jel-
mondata: „pietas et litterae” (vallásosság és tudomá-
nyosság). Ez a mondat jelzi a tanításban a hangsú-
lyokat: a vallási oktatás kitüntetett szerepet kapott a
piarista oktatói-nevelôi munkában, ezzel azonban
egyenlô súllyal esett a latba a tudományok oktatása.
A piaristák Megyer József szerint a reális oktatás
úttörôi voltak, hiányzott belôlük mindenfajta kene-
tesség, bûbájosság. Ugyanakkor pontosan mivel a ta-
nítási keretet készen kapták, illetve átvették a
meglevô legjobbat, s nem törekedtek saját keretet ki-
dolgozni, a piarista tanítás jellege Megyer József sze-
rint eklektikusnak is nevezhetô: mindenbôl a legjob-
bat, a legtermészetesebbet, a legegészségesebbet vá-
logatták is, hogy azt iskoláikban a gyakorlatban
megvalósítsák. Késôbb középfokú osztályok is ala-
kultak, ahol a kor iskolai szokásai szerint latint taní-

Katolikus szerzetesrendek
az erdélyi nevelésben (17–19. század)

(5.)

Enciklopédia
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tottak és humán tárgyakat, de matematikát is, vala-
mint a mindennapi életben használható tudást igye-
keztek átadni a diákoknak tanáraik. A piarista isko-
lák megszervezésénél az alapító a jezsuiták rendkí-
vül sikeres, kipróbált és jól bevált szerkezetét és
szervezetét követte – módszertana, pedagógiája, a
büntetési és jutalmazási elvek, az oktatás megszerve-
zése e mintát követte azzal az újítással, hogy a mate-
matika oktatását sokkal kiemeltebb helyen kezelte.
Ugyanakkor a piarista iskola sajátossága az is, hogy
– talán mivel az alsóbb néprétegek gyermekeinek ne-
velésére indították – mindig egyformán foglalkoztak
intézményeikben a nemesi származású s az annál
alacsonyabb sorból származó gyermekek oktatásá-
val. Az iskola szerkezete szerint három alsóbb és hat
középfokú, gimnáziumi osztályt foglalt magába.
Hatéves gyermekeket vettek fel a legalsó osztályba,
ahol helyesen beszélni, olvasni, írni tanultak – és
imádkozni. Másodikban az írást gyakorolták s az ol-
vasást, mégpedig a minden diák rendelkezésére álló,
saját használatra kapott tankönyv segítségével – ez is
újdonság volt abban a korban. A könyv olvasmányai
a diáknak és a szülônek egyaránt okulására szolgál-
tak, az iskolában a történeteket a beszédgyakorlatok
során fel is dolgozták. Minden nap foglalkoztak a
katekizmussal. Mindezek mellett a számolás alapjait
is elsajátították a négy alapmûvelet megtanulásával.
A matematikai ismeretek további bôvítése a harma-
dik osztályban következett. 

A különbözô származású gyermekek egyenlô ke-
zelését jelezte az a törekvés, hogy az alsóbb osztá-
lyokban tehetségesnek bizonyuló, de nem tehetôs
családból származó gyermekeknek a piaristák igye-
keztek biztosítani a lehetôséget a gimnáziumi foko-
zaton való továbbtanuláshoz. 

A piarista intézetekben tanító tanároknak komoly
kritériumoknak kellett megfelelniük: alapos szakmai
képzettséggel és pedagógiai felkészültséggel állhattak
csak az osztály elé, felsôbb osztályban csak olyan ta-
nár taníthatott, aki kezdôként elemi tagozaton gya-
korlatot szerzett. A piarista szerzetestanár  – Mészá-
ros Gábor meghatározása szerint: „egyszerre tanár és
pap. A papságát hitelesíti a szakmai képzettsége, tu-
dása, következetes munkája, a tanári-nevelôi követel-
ményeit emberibbé teheti a papsága”. A diákkal
együtt a szülôkre is igyekeztek hatni, kapcsolatot tar-
tani velük, elsôsorban a vallási nevelés céljából. Igye-
keztek ôket az iskola életébe is bevonni, iskolai ren-
dezvényekre meghívni, véleményüket meghallgatni.

A piaristák még az alapító életében, 1642-ben
megtelepedtek magyar földön, a felvidéki Podolin-
ban. Az önálló magyar rendtartomány 1721-ben ala-
kult. Erdélyben a 18. század elején telepedtek le:
1717-ben Besztercén, ahova Erdély katonai parancs-
noka, gróf Steinville István hívta ôket, eltartásukra
felajánlva a plébánia jövedelmét (itteni rendházuk
1878-ban szûnt meg), 1725-ben Nagykárolyban, ide
gróf Károlyi Sándor hívta meg a rendet családi birto-
kára, s 1727-ben a plébánia vezetését rájuk bízta,
1730-ban Máramarosszigeten, ahova III Károly ki-
rály alapítólevelével megerôsítve mentek, s ahova
Zuana Márk királyi biztos, a sóbányák felügyelôje, a
vidék népének szellemi-lelki elhagyatottságát látva
hívta ôket, 1741-ben Medgyesen az erdélyi kincstári
hivatal támogatásával – ahol rövid idô múlva, 1789-
ben mind az iskola, mind a rendház tevékenysége
megszûnt, s 1751-ben Szentannán alapítottak házat
Bibics Jakab alispán és felesége, Tomején Margit

200000 forintos alapítványának köszönhetôen –
1788-ban az itteni intézetet II. József megszüntette,
illetve Temesvárra költöztette. Kolozsvárra 1776-ban
Mária Terézia megbízásából kerültek a jezsuiták in-
tézetét átvenni. A trianoni békeszerzôdés következ-
tében Magyarországtól különszakadt Erdélyben
1925-ben alakult önálló rendtartomány az akkor
meglevô négy erdélyi rendházból, s Patay József ka-
pott rendfônöki megbízást. Ez a rendtartomány
1940-ig állt fenn. Ekkor ugyanis a temesvári kivételé-
vel a piarista rendházak ismét a magyar tartomány
részei lettek, a II. világháború után nem sokkal pe-
dig, a kommunista hatalomátvétel nyomán Románi-
ában a rend iskoláit az államhatalom megszüntette,
javait államosította.

Karl János (1891–1956), aki 1940–1943 közt a ko-
lozsvári gimnázium igazgatója volt, a piarista isko-
lát, annak nevelési elveit, törekvéseit így jellemezte:
„Mi tehát a piarista iskolának lényege: hely- és
idôfeletti jellegzetessége, mintegy életerôs magva,
amely körül azután, mint valami központ körül a
mindenkor feltétlenül jelentkezô hely- és korkívánal-
mak is szépen megférnek? A válasz rövid. A piarista
iskola a nevelés négy nagy kérdését: ki, kit, mit és
hogyan, igyekezett mindenkor összehangolni, s rá-
juk egységes feleletet adni. Minden tudatosan nevelô
nemzedéket feltétlenül foglalkoztat e kérdések ösz-
szessége, vagy gyakrabban egyike, a kelleténél, a kí-
vánatosnál jobban kihangsúlyozva. Az utóbbi eset
következményei aztán nemegyszer a »divatos«, a
»felkapott«, a »keresett« iskolák. Velük, a legtöbb-
ször rövid életûekkel szembe helyezhetôk az évszá-
zadok viharát álló nevelô-oktató intézmények és
rendszerek, amelyek nem a hangos, népszerûséget
hajhászó jelszavakat igyekeznek kihasználni, hanem
valóban munkálják is a nevelés szent ügyét. A piaris-
ta iskolák az utóbbi csoportba kívántak és kívánnak
tartozni.” 

„Kalazanciusban a nevelés szolgálatáról kialakult
magasztos gondolatok szorosan kapcsolódtak né-
hány olyan határozott elképzeléshez, amelyek mély-
séges meggyôzôdéssé értek benne, és ezért befolyá-
solni tudták didaktikájának, magatartásának, válasz-
tásainak és egész életstílusának kialakítását.” A
Kalazanti által elképzelt és eszménynek állított
nevelônek mindenekelôtt nem elvont és nem felvilá-
gosult, hanem történelmileg megalapozott ember-
képpel kell rendelkeznie, aki a konkrét ember, Isten
teremtménye, Krisztus megváltása vonatkozik rá.
Ezért is jelentette ki egyik levelében: „az igazi ember
a keresztény, a többiek csak névleg azok” (1165. le-
vél). E felfogásából eredeztethetô a nevelésben egy-
mástól elválaszthatatlan „pietas et litterae” (a jám-
borság/kegyesség és a tudomány, a hit és a kultúra).
Ez található meg a Kalazanti által alapított intéz-
mény nevében is: kegyes iskolák, s ugyanígy a szer-
zetesrend elnevezésében is: piaristák. Kalazanti sze-
rint a hiteles nevelést a kegyesség és a tudomány
harmonikus összhangjában lehet megvalósítani, s a
diákok e kettô jegyében fejlôdnek összhangban.

A jeles piarista tanár és iskolaigazgató, elhivatott
pedagógus, Karl János piarista nevelésrôl szóló ta-
nulmánya az említett négy kérdés köré csoportosítva
a következôképpen jellemzi rendje nevelési elveit,
amelyeket már az alapító tisztán testesített meg: a ta-
nárt egész élete munkájában az evangélium szelleme
élteti, egyedüli eszményképe a Mester, tehát nem fi-
zetett hivatalnok vagy alkalmazott, hanem egész
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ember. Ezt a típust világi ember is képviselheti, nem
csak pap! A piarista tanár azonban erre esküvel, fo-
gadalommal is kötelezi magát, s egyetlen és kizáró-
lagos hivatása ez. Tanítványában az ilyen tanár a föl-
di egyénen túl Isten teremtményét is látja, akit egyé-
niséggé és társas lénnyé is kell nevelnie. Mivel az
alapító szándéka a társadalom számára hasznos ta-
gokat nevelni, iskolájában az elméleti anyag mellé,
amit a jezsuita iskola mintájára osztott be, gyakorlati
tárgyakat is taníttatott. A latin szerzôk tanítását tár-
gyi magyarázattal kísérik a piarista iskolában, s
mennyiségtant meg természettudományt tanítanak,
történelmet, földrajzot, hogy a gyakorlati élet számá-
ra neveljenek. Ezt még akkor is ebben a szellemben
folytatták a piaristák, amikor iskoláik tananyagát
egyre nagyobb mértékben az állam kívánta meg-
szabni.

A Ratio Educationis megjelenéséig az oktatásban
az egyes intézmények maguk alakították a tan-
anyagbeosztást s a nevelési rendszert, azt államilag,
központilag nem szabályozták. A piarista pedagógia
is, a rá jellemzô nagymérvû mozgékonysággal alakí-
totta ki a maga tanulmányi rendjét. Vezérelve az
életre való nevelés volt. Ehhez az alapvetônek tartott
vallásos nevelés mellett a rendi hagyományokhoz
híven kiemelt hangsúlyt kapott az aritmetika tanítá-
sa, az úgynevezett nemzeti tárgyaké: a magyar nyel-
vé, a földrajzé, a történelemé. „A piaristák magától
értetôdô természetességgel végezték és fogták egy
egészbe a tanítást-nevelést elemi és magasabb fokon,
így a diákok szinte észre sem vették az átmenetet az
elemirôl a gimnáziumi fokra.” 

A piarista tanítási rendben jelentôs szerepet ka-
pott a természettudományos alapon feldolgozott
úgynevezett philosophia recentior, azaz az újabb
bölcselet: az, amely Newtont, az újkori természettu-
dományok mesterét tekintette vezérének. A magyar
piaristák körében Cörwer Elek kezdeményezte en-
nek az iránynak a követését, és a Mária Terézia által
1743-ban engedélyezett pesti filozófiai tanfolyamon
ô terjesztette ezt elô. Ez az új filozófia rövid idô alatt
az egész rend szellemi közkincsévé vált. Magyaror-
szágon és Erdélyben is népszerûek voltak a piarista
iskolákban az iskolai színjátékok. Sok iskoladráma
szerzôje volt magyar piarista, aki azzal a céllal kap-
csolódott e munkába, hogy ezzel is a nevelést szol-
gálja, alkalmat adjon a piarista iskolában tanuló fiúk-
nak, hogy a jó elôadásban, a nyilvánosság elôtti fellé-
pésben gyakorolják magukat. Ezzel párhuzamosan
az iskolai színielôadások nem csak iskolai, iskolás
esemény volt: a város életében is eseményszámba
ment, a lakosság szívesen és nagy számban látogatta
ôket. A piarista pedagógia úgynevezett eklekticiz-
musa igazából mozgékonyságot és alkalmazkodó
készséget, mindenkori nyitottságot jelentett az újra,
és nem azt, hogy minden tanár s minden iskola ma-
ga találta ki a tanmenetet, s a saját feje után ment.
Megvoltak a mozgékonyság és alkalmazkodó kész-
ség mellett is az egységes irányításról az elveik, s
ezeknek a gyakorlatba ültetésérôl a rendi vezetôség
gondoskodott. Az egyes iskolában való tanítás napi
gyakorlata mellett egyes rendtagok a vezetôség
megbízásából elkészítettek egy egységes, a piarista
iskolákra vonatkozó tanulmányi rendet, amely a ma-
gyar oktatásügy fejlôdésére is hatással volt.

A piarista iskolában elsôsorban világnézetet kí-
vánnak adni, amihez a tananyag eszköz. Bár tudásra
sokat adnak a piarista iskolában, az alapító intelmé-

vel összhangban nem felejtik: scientia ornat, sed vir-
tus coronat. „Tanítványaiban ezért igyekezett él-
mény és átvétel segítségével a személyes világnéze-
tet kifejleszteni. A szépséget, jóságot és igazságot a
tananyag közlése közepette egész életre szóló él-
ménnyé tette, s ezt többre értékelte, mint azt a tudás-
mennyiséget, amely ehhez segítette. Nemes tartalmú
és nem üres formákkal megelégedô tekintélytisztele-
tével és elôkelô nevelôi légkör megteremtésével s
nemzedékeken át való megôrzésével – mint pl. a
kötelezô szentmiséken és litániákon való megjelenés,
a tanítás elôtti és utáni ima, a vasárnapi szentbeszéd,
más néven a fogalommá vált exhortációk – ezt még
jobban megerôsítette és alátámasztotta” – fogalmaz
Karl János.

A tanítványok lelkivilágára és felfogóképességére
tekintettel oktatnak a piarista iskolában. Módszertani
szabály a szemléltetve oktatás. Minden hasznos újítás
alkalmazható a piarista iskolában. Az ismeretszerzés-
re különbözô módszereket használnak. A lényeg az,
hogy a tanárok tudják: az ismeretátadás és az ismeret-
szerzés nem mechanikus folyamat, minden külsô, for-
mai tökéletesség mellett is van egy titokzatos pillanat,
amely a lélek mélyén játszódik le, s amelynek során a
lélek hangja s a krisztusi szeretet cseng át. Ezen a
nyelven pedig mindenki ért és megért.

BODÓ MÁRTA 

Tompos Opra Ágota: Vedd fel kereszted (2001)
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Az évszázadok során az értelmiségi alakja állan-
dóan változott, minden korban más modellek voltak
érvényben, így minden egyes személy vizsgálata új
lehetôségeket kínál. Dolgozatomban a vargyasi szü-
letésû dr. Borbáth Károly alakja köré csoportosuló
tudás elemzésére vállalkozom, mely által kirajzolha-
tó az általa képviselt sajátos értelmiségi képe. A cél
tehát egy adott közösség kiemelkedô személyének
tragikus életpályáját, valamint a róla való tudás for-
galmazását nyomon követve rámutatni a mítosz mo-
tívumaira, funkcióira figyelve a történelem változása
és a mítosz alakulásának összefüggéseire.

Forrásul a sajtóban megjelent cikkeket használ-
tam fel. Ezek a közlések két csoportra oszthatók. A
hivatásos újságírók cikkei a napi- és hetilapokban
láttak napvilágot: Megyei Tükör (Kovászna megyei
napilap) – Czegô Zoltán (1979); Háromszék (függet-
len napilap) – Kisgyörgy Zoltán, Hecser László
(2006); Erdôvidék (regionális hetilap) – Isztojka Szil-
amér (2006); Krónika (országos magyar közéleti na-
pilap) – Benkô Levente (2006). Az általuk megrajzolt
kép a hivatalosan is forgalmazott információkból,
mások által megszervezett megemlékezésekbôl táp-
lálkozik. A másik csoportot Borbáth Károly szemé-
lyes ismerôsei, munkatársai alkotják, így ezekben az
írásokban fôképp a szubjektív hang szólal meg:
Erdôvidéki Lapok (helytörténeti, helyrajzi és népraj-
zi folyóirat) – Tatár Zsuzsa (2002) és Józsa Miklós
(2004) nyugdíjas magyartanárok. A szerzôk foglal-
kozására való tekintettel nem véletlen, hogy a továb-
bi cikkek olyan közmûvelôdési és kulturális folyó-
iratok hasábjain jelentek meg, mint a Mûvelôdés –
Cseke Péter, riport-szociográfus, eszme- és iroda-
lomtörténész (1980), Szécsi Antal, nyugdíjas tanár
(1999); Korunk – Demény Lajos, történész, kutató,
tanár (2006), Egyed Ákos, történész (2006).

Ezen írott források mellett, a megemlékezések
dokumentumait és Borbáth Károly testvérbátyja,

Borbáth Lajos visszaemlékezéseit is felhasználtam.
Borbáth Károly 1931. január 12-én született Var-

gyason. Az elemi iskolát itt végezte, 1942-tôl a szé-
kelykeresztúri gimnázium diákja lett. 1950-tôl a ko-
lozsvári Bolyai, majd a Babeš Tudományegyetemen
tanult történelmet. 1954-ben történelem szakos taná-
ri diplomát szerzett, majd négy évig – 1954. október
15. és 1958. június 5. között – Leningrádban aspiran-
túrát végzett, doktori címet kapott. Doktori disszer-
tációját az erdélyi földviszonyokról írta.

1958. október 14-tôl egyetemi adjunktusnak ne-
vezték ki a Bolyai Tudományegyetemre, de mivel
nem volt hajlandó alávetni magát a rendszer történe-
lemhamisító politikájának, tíz év után félreállították,
áthelyezték Nagyenyedre, a Bethlen Gábor Doku-
mentációs Könyvtárba. Fôkönyvtárosként ritka do-
kumentumok, középkori magyar kódexek tanulmá-
nyozásába merülhetett. De itt sem lehetett maradása.
1977-tôl Torockón V–VIII. osztályos diákokat taní-
tott, 1978-tól Vargyasra került. Hatalmas könyvtárát
teherautóval szállították Nagyenyedrôl Vargyasra.
A tanítás mellett itt is folytatta kutatómunkáját, kéz-

Mûhely

Borbáth Károly
emlékezete

Az európai folklorisztikában 1940-ben Ortutay Gyula kezdeményezte azt az irányzatot, amely a
népi társadalom meghatározó egyéniségeire irányította a figyelmet. A kezdeményezés korszakos jelen-
tôségûnek bizonyult. A korábbi kutatások a népi közösséget, a népi tudást egységesnek tételezték, s ép-
pen ezért a népköltészetet anoním és kollektív jellegû mûvészetként határozták meg.

A kolozsvári BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszéke dr. Keszeg Vilmos irányításával az
utóbbi években olyan kutatásokat folytatott, amelyek különbözô szociokulturális csoportba tartozó egyé-
nek életpályáját és élettörténetét tárták fel. A 2000/2001-es egyetemi évben Keszeg Vilmos és Becze Már-
ta erdélyi protestáns lelkészek (Nagy Ödön – Hermán János – Nyitrai Mózes: Palástban. Lelkészek szór-
ványban. Marosvásárhely), a 2003/2004-es tanévben egy kutatócsoport népi specialisták élettörténetét
elemezte (Keszeg Vilmos szerk.: Specialisták. Életpályák és élettörténetek. Kolozsvár, 2006). A 2004/2005-
ös egyetemi év során a 20. századi erdélyi néptanítók életpályájának és élettörténetének elemzése  címmel
került sor újabb kutatásra (Ozsváth Imola szerk.: Néptanítók. Életpályák és élettörténetek. Kolozsvár,
2008).

Az alábbi dolgozatok is a BBTE néprajz szakán folyó kutatások keretében készültek. 

Borbáth Károly
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iratokat javított, tanulmányi kirándulásokat szerve-
zett, a szünidôket ismerôseinél, levéltárakban töltöt-
te. Itt fejezte be tragikus életét is 1980. április 20-án
máig is megkérdôjelezhetô körülmények között. Ha-
gyatékát Demény Lajos felleltározta: „A leltározás
alatt sajnos nem találtam kész kéziratot. Még szülô-
faluja történetérôl sem”. Nagyon kevés írása maradt
fenn. Három tanulmánya jelent meg nyomtatásban:
Adalékok Brassai Sámuel közírói s szerkesztôi mun-
kásságához (Keresztény Magvetô, 1973. 203–205.),
Adalékok a székely népmesék gyûjtésének történeté-
hez (Székelykeresztúri Múzeum évkönyve, 1974.
445–454.), Mádéfalva emlékezete (Megyei Tükör,
1968. december 21.). Társadalmi mozgalmak a Szé-
kelyföldön 1562 után címû tanulmányt Magyari
Andrással közösen írta (megjelent: Benkô Samu,
Demény Lajos, Vekov Károly szerk.: Székely felkelés
1595–1596 elôzményei, lefolyása, következményei,
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979). 

Borbáth Károly testvérének visszaemlékezésébôl
kiderül, hogy már egész gyermekkora óta csak a tu-
domány érdekelte (a fürdôzés és halászat mellett).
Errôl tanúskodik az a történet, mely szerint az újon-
nan született kisborjú látványa helyett inkább a pen-
nahegyet választotta. Kortársai a tragikus sorsú tu-
dós ember ragyogó elméjét, szerénységét, embersé-
gességét emelik ki, az általuk kreált mítosz csakis a
pozitív vetületeket ôrzi meg. 

Ember, tudós, pedagógus – Kozák Albert, Bor-
báth Károly tanítványa így rajzolja meg a tanár úr
képét. Valóban fôleg e három „alakváltozat” köré
csoportosulnak egyéb méltatások is. Ezek közül is a
legfôbb, mely azóta is a legnagyobb mértékben meg-
határozza a róla való tudást, az értelmiségi, a tudós,
a csodás elme jellemzôi: „ambuláns bibliotheca”, „lá-
bon járó könyvtár”, „élô lexikonként emlegették”,
„legendás tudása fölött félelmetes emlékezôtehet-
sége ôrködött”, „neve egyre inkább összeforrt a me-
mória fogalmával”, „lázasan dolgozó”, „járta a lábát
térdig a leghitelesebb történelem nyomában”, „fejbôl
idézte a vargyasi temetô bármely sírkövérôl a felira-
tot”. Kortársai szerint Erdély történetének egyik leg-
jobb kutatója és ismerôje volt.

A tanár alakját fôképp tanítványai emlékeibôl re-
konstruálhatjuk: „Borbáth Károly tanította évfolya-
munkat nem csupán történelemre, hanem mindenre:
emberségre, magyarságra, becsületre… higgadt böl-

csességgel, megértô szeretettel gyûjtötte maga köré
tanítványait”, „a mélyebb hit, a lelkibb magyarság,
az európaibb gondolkodás, a minôségi kiválóság
igényét ültette a tanítványai szívébe”.

Az ember kiemelt tulajdonságai sem maradnak
alul a többihez képest: „szerény ember volt, csöndes
humorral viselte a hétköznapok kellemetlenségeit”.
„Az emberség példaképe”, „egyszerûség, közvetlen-
ség, szerénység, keresztényi alázat” jellemezte. „Igaz-
ságos, becsületes és kiegyensúlyozott ember volt”.

Ezt bátyja szavai is alátámasztják: „ô nagyon egy-
szerû embör vót így másképpen, ahhoz, hogy mi-
lyen feje vót”. Szintén történetekkel igazolják ezt is.
Borbáth Károly Bukarestbe, a Tanügyi Minisztéri-
umhoz abban a kopott ruhában indult el, amivel ka-
tonának ment, és a kapus nem akarta beengedni.
Szerencséjére találkozott egy ismerôssel, csak így si-
került bejutnia.

Balázs Ferenc, mészkôi lelkész „arcai” közül több
is ráilleszthetô Borbáth Károlyra. A „szülôföld sze-
relmese”: „tudta és hirdette, hogy… az igaz ember-
nek… a Sors által rendeltetett kötelezettsége volt,
van és lesz: hogy a maga népének és szülôhazájának
sorsát vállalja, és élete munkájával szülôhazáját és
annak népét, megbecsült hagyományaik szellemé-
ben, hûségesen szolgálja”. A külföldi állásajánlato-
kat mindig így utasította el: „A süllyedô hajót a kapi-
tány utoljára hagyja el”. Ugyancsak találó a puritán
illetve a világjáró alakja. Kiváló tanulmányi eredmé-
nyeinek köszönhetôen ugyanis bejárhatta a fél vilá-
got. Tragikus sorsát mint mágikus kört értelmezik. A
szülôföldrôl való indulás és az ugyanoda való visz-
szatérés a kör bezárulása, mely már nem nyújthat le-
hetôséget egy hálásabb munkahely megszerzéséhez. 

Életének legfôbb tragédiáját azonban azok az ál-
landó zaklatások jelentették, melyek pályáját is ke-
resztbe törték, errôl a 90 után megjelent cikkekben is
ritkán találunk említést: „A „szolgálatos fülek” lehe-
tetlenné tették számára a viszonylag nyugodt életet.
Fokozatosan mind nagyobb nyomás nehezedett rá”,
„oktalan üldöztetések(et), amelyeket a biztonsági
szervektôl el kellett szenvednie, például azért, mert
magyar klasszikus írók (Jókai, Mikszáth) regényeit
olvasásra kiadta valakinek”.

Halálával kapcsolatban felmerülô kételyekrôl
csupán közeli hozzátartozói számolnak be. A hivata-
los dokumentumok megállapításait ma is megkérdô-
jelezik: „Hogy egyszer a szén-monoxid nem ölte
meg, az biztos. A csempekályhába tüzet tett, még a
papír sem vót egészen elégve.”

A totalitárius diktatúra vezetôi mindenre képe-
sek voltak, hogy az emlékezetet számûzzék, történe-
tek elmondását lehetetlenné tegyék. Jogosan nevezi
Biró A. Zoltán (1998, Csíkszereda) ezt az idôszakot a
beszéléstôl való félelem korszakának. Az elit ebben
az idôszakban az állam és a helyi közösség között
közvetítô csoportnak számított, intermediális hely-
zete azonban nem tette lehetôvé, hogy bármelyikhez
is igazán hozzá tartozzék. A hatalmi ideológia ter-
jesztése mellett a magyarlakta területeken a tanítóra,
tanárra hárult a nemzeti öntudat védelme is.

Borbáth Károly ahhoz a csoporthoz tartozott,
mely csupán ez utóbbi követelményt volt hajlandó
teljesíteni. Oláh Sándor (1998, Csíkszereda) besorolá-
sából, mely a szocializmusban az egyén hatalomhoz
való viszonyát három ideáltipikus esetre osztja: azo-
nosul, passzív rezisztenciába vonul, ellenáll – ese-

Borbáth Károly szülôháza
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tünkben ez utóbbi érvényesül. Kritikai értelmiségi-
ként megôrzi szellemi függetlenségét.

A rendszerváltozással azonban lehetôség nyílt a
múlt birtokbavételére, melyben a sajtónak, tömeg-
kommunikációnak volt nagy szerepe. Borbáth Kár-
olyra is csupán halála után terelôdött a figyelem. Az
újságban megjelenô nekrológok, visszaemlékezések
(születése vagy halála évfordulóján elôkerült törté-
netek) indították el a hôs teremtést, a mítosz kialaku-
lását.

Halála után két évvel Kovács István Vallomás cí-
mû versét ajánlja Borbáth Károly emlékének. 1990.
január 27-én a vargyasi iskola felvette a Dr. Borbáth
Károly nevet, egyben követendô példát is állítva a
diákok, tanárok elé. Ugyanebben az évben síremlé-
ket állítottak számára. A hét és fél méteres faragott
kopjafa Máthé Ferenc Ilonka keze munkáját dicséri.
Nem csak Vargyason állítottak emléket Borbáth Ká-
rolynak, Székelykeresztúron és Baróton is kopjafa
ôrzi emlékét. Arcmását Kósa Bálint, olaszteleki kép-
zômûvész metszette fába.

Halálának 20. évfordulóját is igyekeztek emléke-
zetessé tenni. A 90-es évektôl az iskola folyosóján
(egyben dísztermében) egy kultikus részt alakítottak
ki, ahol helyet kapott a Veress Miklós, vargyasi fes-
tômûvész által készített portré, Borbáth Károly legis-
mertebb képei, valamint a róla szóló írások. Idôvel
faragott kopjafa is bôvítette a sort. Így a diákok min-
den nap szembesülnek e kultusz tárgyaival, melyek

figyelmeztetik, és a követendô példára intik ôket.
A kerek évfordulók megünneplése egyre na-

gyobb méreteket ölt. 2006 januárjában szülôháza fa-
lán emléktáblát helyeztek el, melynek kezdeménye-
zôje a Rika Sport- és Kulturális Egyesület volt. E kul-
tusz egy következô lépése a fennmaradt hagyaték
összegyûjtése lenne, mely már régóta foglalkoztatja
az iskola vezetôségét.

Borbáth Károly alakjának mítosszá válását tehát a
kollektív emlékezés mindkét formája elôsegítette: a
kommunikatív emlékezet, mely a közelmúltra vo-
natkozó emlékeket öleli fel; ugyanakkor a kulturális
emlékezet (nem egészen az assmani értelemben, hi-
szen a közösségben élô tagok még ismerték Borbáth
Károlyt), melynek irányítását specialisták, vezetô
társadalmi pozícióban levôk vállalják magukra (az
iskola vezetôsége, a helyi önkormányzat képviselôi a
megemlékezések szervezôi, a sajtóban megjelenô
cikkek többsége az erdélyi értelmiségi tollából szár-
mazik).

Hankiss Elemér írja, hogy a hiedelmeket és míto-
szokat nem az ismerethiány, hanem mindig valami
emberi-társadalmi szükség, valamilyen megoldandó
feladat hívja életre. Borbáth Károly csodálatraméltó
elméje, a hatalommal való szembeszegülése, ennek
következtében pedig hányatott sorsa elegendô volt
ahhoz, hogy elkülönüljön a közösség többi tagjától.
Halála után mégis a közösség híres szülöttjeként em-
legették, példa statuálására használták fel alakját. A
mítosz funkciója tehát az is, hogy a közösség saját
létjogosultságát igazolja, identitását erôsíti általa, a
hôs felmutatásával pedig normákat állít a közösség
elé. Ez a mítosz ugyanakkor a diktatúra elnyomásá-
nak emlékét is ôrzi, hiszen mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint egy tudós karrierének derékba törése.

Az emlékezetközösség tiszte, hogy folyamatosan
éltesse a mítoszt, a megemlékezések, az ismétlések
által. Ebben nagyobb szerepet a közösség vezetôi
vállalnak, a kulturális egyesület tagjai, valamint az
iskola vezetôsége. Fôképp nekik köszönhetô, hogy a
rendszerváltozás után egy új Borbáth Károly-i idô-
számítás kezdôdött.

FARKAS MARGIT

Vass Géza: Magyarvalkó

Veresspál: Zsobok (2001)
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Dolgozatom a két világháború között Szilágy-
sámsonban tevékenykedô néptanító emlékének vizs-
gálatára vállalkozik. 

Az emlékezet különbözô formáit szem elôtt tartva
arra keresem a választ, hogy melyek azok a tevékeny-
ségek az életpályából, amik kiemelkednek, amik által
a tanító a közösség hôsévé válik. Ezek a tevékenysé-
gek milyen jelzôkben, metaforákban fogalmazódnak
meg? Az adott közösségben megformált tanítókép
milyen formában illeszkedik bele a 20. században for-
galmazott „nemzet napszámosa” metaforákba? Me-
lyik korosztály számára milyen értékminôséget hor-
doz a tanító emléke? Milyen funkciót tölt be a jelenle-
gi közösségben a róla forgalmazott kép, és mi teszi
szükségessé az emlék generációknak való átadását?
Miért beszélhetünk mítoszról?

Saját élményeim, a tanító diákjaival, és a helyi la-
kosok különbözô korosztályaival való beszélgetések
képezték a kutatás alapját, és segítettek a kérdések
megválaszolásában. Az 1988-ban elôször megszerve-
zett emlékünnepély vizsgálata bôvítette a szempont-
ok és következtetések sorát.

Éltetô János néptanító életpályájának ismeretre
hiányos. Életének csak a Sámsonban töltött szaka-
szát ismerjük, és ismeri a falu.

A tanítót és feleségét, Lengyel Irént 1924-ben he-
lyezik ki a sámsoni állami iskolába. É.J. igazgatói és
kántori állást tölt be, míg felesége az I. és II. osztály
tanítója.

A tanítóról való ismeret hiányosságait mindenki
saját elképzelésére és a világról való tudására ala-
pozva egészíti ki, így formálva egésszé az életút tör-
ténetét. Az egyik tanítvány érdekes módon olvas-
mányélményében véli megtalálni tanítója származá-
sát. Rokonsági kapcsolatot feltételez tanítója és Wass
Albert A Funtineli boszorkány címû regényének Él-
tetô nevû hôse  között, ezzel fokozva a tanítóról for-
galmazott idillikus képet.

Hankiss Elemér azon állítását igazolja ez a példa,
miszerint az ismerethiány nem elegendô a mítosz és
a hiedelem létrejöttéhez, de fontos tényezôje. A szár-
mazás, az elôélet ismeretének hiánya nem ejti két-
ségbe a közösséget. Ismeretei alapján kiegészíti az
életpályát számára relevánsnak tûnô ténnyel, így
gyúrva egésszé a „hôs-képet” a számára legmegfele-
lôbb módon.

É.J. feleségével együtt aktív népnevelôi munkát
végzett Sámsonban. Tanították és nevelték a felnö-
vekvô nemzedéket, valamint a felnôtt társadalom
életét is jelentôsen meghatározták. Hatásköre és te-
vékenysége nem szûkült le a tanítói és kántori hiva-
tásra. Erkölcsös életre nevelt a gazdasági és kulturá-
lis reformok megszervezése és kivitelezése mellett.
Dalárdát szervez a falu férfi lakosaiból, kik a megyei
versenyeken jelentôs sikert érnek el. A dalárda gaz-
dasági szervezetté is válik a borbank megszervezésé-
vel, amelynek jövedelmébôl a kultúrotthon felépíté-
sét finanszírozzák. 

Kulturális életet mûködtetett. Elôadásokat, kul-
túrprogramokat szervez, és színdarabokat tanít be.
Otthon mûhelymunkát is végez (barkácsol),  vala-

mint írói és zeneszerzôi tevékenységet folytat. Gaz-
dag partitúra gyûjtemény maradt meg munkájából.

Két fia született a tanító házaspárnak, Ernô és Je-
nô. A kisebbik fiú 1932-ben tragikus módon meg-
halt. Elmondások alapján a megszigorított érettségi
kudarcától félve apja pisztolyával vetett véget életé-
nek. 

A kántori állásról 1950-ben mondott le, mikor a
hivatalos szervek a tanítói és a kántori állás közötti
választásra szólították fel. A kántori állás betöltését
oly módon biztosította, hogy egyik jó hangú diákját
készítette fel, és tanította meg a kántorizálásra. 

É. J. 1956-ban halt meg, majd felesége 1963-ban.
Sírjuk a sámsoni temetôben található. Haláluk után
fiuk eladta a családi házat minden családi tulajdon-
nal együtt, és elhagyta végleg a falut. 

É. J. életpályája nagy mértékben beleilleszkedik
abba a tanítóképbe, mit egy kor társadalma és iro-
dalma formált meg. A címben nem véletlen jelenik
meg a tanító tevékenységének ideje, a 20. század. A
magyar nép jelentôs része él kisebbségben. Az elsô
világháború után a trianoni döntés által területileg
és etnikailag újraszervezett országok államszerkeze-
tük megalkotásán és stabilizálásán dolgoznak. A
kulturális és társadalmi fejlôdés egyik lehetôségét az
állam a felnôttoktatásban látja. Az analfabetizmus és
a kulturális elmaradottság megszüntetésére és a nép
ilyen módon való felkarolására a tanítót bízza meg.
E szent cél elérése érdekében rendkívül szerteágazó
feladat hárul a tanítóra. 

Ebben a társadalmi és politikai viszonyban emel-
kedik ki a tanító alakja. Így születik meg egy tipikus
20. századi tanítókép, mely idôvel mitizálódik, s egy
új kor példájává válik.

T. Kiss Tamás átfogó képet nyújt arról, hogy e
században ki, milyen cél érdekében milyen feladattal
látja el  a társadalom ezen csoportját, kiket a néptaní-
tó gyûjtôfogalommal neveznek meg.  Eötvös József
Közoktatásügyi Miniszter 1867-ben megfogalmazott
népoktatási törvényben a néptanítóknak kiemelkedô
szerepet szán, bennük látva a társadalom gazdasági
és kulturális fejlôdésének lehetôségét.

A néptanítók hatásköre és feladata Eötvös elgon-
dolása szerint kiterjed mind az iskolai, mind az isko-
lán kívüli oktatásra és nevelésre. „Munkavégzését
gyakorlatilag továbbra is (a trianoni békediktátumot
követô idôszakban is – Sz. B.) három alapvetô funk-
ció jellemezte: a felnövekvô nemzedék tanítása-ne-
velése, a felnôttoktatásban való aktív részvétel és az
a népmûvelôi tevékenység, amely különféle közös-
ségek és rendezvények megszervezését jelentette.”

Kisebbségi sorsban a tanítók szerepe még sajáto-
sabb. „Az oktatás állapotának, a pedagógusok esé-
lyeinek számbavétele a trianoni döntést követô ki-
sebbségi sorsban, annak kontextusában kerül sor.
Ilyen körülmények között az oktatás, az iskola a ki-
sebbségi identitás fokozottan megalapozó kulturális,
s áttételesen politikai intézmény” – állapítja meg Ke-
szeg Vilmos. Erdélyben tehát a tanítói szerepkör az-
zal bôvül és lesz sajátságos, hogy a kisebbségben élô
népet kell az állam ideológiája szerint vagy ellen

Egy 20. századi néptanító lokális mítosza
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mûvelje és nevelje.
Ezen szerepek betöltésével óhatatlanul a falu

központi személyeivé válik a tanító, hozzájárulva,
sok esetben maguk alakítva a közösség fejlôdését, te-
vékenységét. 

Ha az itt felvázolt tanítói feladatot összevetjük É.
J. életpályájával mindegyik feladatkört le tudjuk fed-
ni. A gyerekek nevelésérôl diákjai könnyes szemmel
beszélnek. Felnôttoktatásában nem az analfabetiz-
mus megszüntetése dominál, hanem a zenetanításra
és a gazdálkodási technikák átadására fekteti a
hangsúlyt. Az erkölcsös, becsületes viselkedésre, a
keresztényi magatartásra való nevelése lefedi a teljes
életpályát.

Legkiemelkedôbb szerepet mégis népmûvelôi,
közmûvelôdési, faluszervezôi tevékenysége kap.
Dalárdába szervezi a falu férfi lakosságát, kik a kö-
zösség magját képezik. Kulturális és gazdasági kö-
zösségként is mûködik a dalárda. Jövedelmébôl
megépítik a kultúrotthont a kulturális rendezvé-
nyeknek teremtve alkalmas helyet.

A 20. századi szépirodalomnak nem véletlenül
gyakori hôse a tanító. Errôl ad átfogó képet Pethô
László kiemelve irodalmi mûvekbôl a megjelenített
tanítók alakját. A megjelenô tanítók közti különbség
az, hogy némelyik lelkiismerettel, töretlenül végzi a
reá ruházott munkát hivatásként megélve, mások
pedig belefáradva az áldozatos munkába belesüly-
lyednek a tehetetlenségbe. 

Rengeteg dilemma, ellentét koncentrálódik felada-
taikban és támogatottságukban, a követelményekben
és azok megvalósításának biztosításában. Keszeg Vil-
mos a két világháború közötti magyar értelmiségiek
vallomásait, munkáit elemezve az alábbi következte-
tésre jut. „Miközben a román intézményrendszer al-
kalmazottja és fizetettje, a magyar kisebbséget kell

szolgálnia. Miközben a nemzeti munkaerôpiacon
alulfizetett kategória, erején felül kell teljesítenie.
Ezekbôl a tartalmi elemekbôl szervezôdik a mítosz...
A mítosz központi metaforája a nemzet napszámo-
sa”– írja Keszeg Vilmos.

A kor terhes ideológiája szülte sorsokra, és a lehe-
tetlent is megpróbáló személyekre figyel fel az iroda-
lom és az a közösség is, akit vezet, tanít, nevel. Így
lesz a nemzet és a mikroközösség hôse –  a „nemzet
napszámosa”.

Az ellehetetlenedés motívuma É. J. tanítói pálya-
futásában is jelen van. Kettôsség jelenik meg foglal-
kozásában is. Tanító és kántor. Az állam és az egy-
ház munkása. Kisebbségi népet vezet, keresztyén ne-
velést folyatat, míg az álam alkalmazottja. A politi-
kai ideológiának ellentmondó munkahelyi egyezte-
tést azonban kamatoztatni tudta. Tanítóként tudja
megérinteni a gyerekeket a fiatalokat, kántorként a
dalárdát vezetve pedig a falu jó eszû, tettre kész em-
bereit. Annak ellenére, hogy állami  iskolában folyik
a tanítás, a kor szellemisége nyomon követhetô – „a
templom és iskola jelentéstapadása”.

A tanító erkölcsi példa is. Ozsváth Imola párhu-
zamával élve valóban Mózesként vezette a népet egy
olyan korszakban, mikor minden oldalról veszély fe-
nyegette a kisebbséget, a magyar kultúrát Erdély-
ben. Ezért domináns a messianisztikus metafora e
kor formálta tanítóképben. A krisztusi, messianiszti-
kus kép jelenik meg egyik tanítvány szavaiban. A ta-
nító, mint  krisztusi vezetô, és a dalárda, mint téve-
lygô meg-megbotló bûnös  jelenik meg, mikor a taní-
tó vezénylése nélkül saját tudásukban bízva akarnak
megnyerni egy megyei versenyt. A gyôzelem persze
csak a tanító segítségével lesz elérhetô.

E korban forgalmazott tanítókép a párhuzam
alapján jól láthatóan megegyezik É. J. Sámsonban
megformált tanítóképével. Ezt bizonyítja az is, hogy
az áldozatkész munkát nem az állam jutalmazta ki-
tüntetéssel, magas bérrel, hanem a közösség tisztele-
tével, támogatásával és nem utolsósorban emléke ôr-
zésével. Ezt villantja fel vigaszul a mérhetetlen áldo-
zatos munkáért Kiss József, a jászberényi tanítókép-
zô fôiskola tanára. „És mégis azt mondom, hogy vál-
lalja bármilyen tehernek is látszik, mert ennél hálá-
sabb munkát alig végezhet... A helység lakossága, a
nép meglátja, megérzi, hogy ki dolgozik érette ön-
zetlenül, érdek nélkül. Ezért megbecsüli, megszereti,
ragaszkodik hozzá...”

Annak ellenére, hogy egy komplex tanítókép
konstruálódik meg, mégis tagolt. É. J. tanító életébôl
és tevékenységébôl csak bizonyos eseményt és tevé-
kenységet ragad meg a közösség. „A hôs identitása
nem azonos az alapját képezô személyiség iden-
titásával” – állapítja meg Keszeg Vilmos.

Különbözô korosztályok számára más és más esz-
mét hordoz a tanító emléke, a róla való tudás, ezért
más-más vonását, tevékenységét domborítják ki. 

Tanítványai számára a szigorú, de rendkívül jó
tanító és nevelô alakja fogalmazódik meg. Az átala-
kuló világot demoralizálásként, hanyatlásként élik
meg, ezért legtöbbször a jelen eseményeinek ellenté-
teként  forgalmazódik.

A vezetôi prototípus a következô fogalmak által
ragadható meg a beszélgetések alapján: erkölcsileg
fedhetetlen, nagy tudású, lelkiismeretes, tekintélyes,
népszerû, jó szervezô, magát folyamatosan fejlesztô.
Az értelmiségi, a tudós mivoltát a következô tevé-

Miklós János: Tulipánsorozat I. (1999)
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kenységek által hitelesítik: kultúrát teremt, verset ír,
ismeri a kottát, zenét szerez, rádiója és fényképezôje
van, ismeri ezek használatát, kísérletezik.

Az idôs nemzedék, a volt diákok a legstabilabb
birtokosai a felidézett kor és életpálya emlékének.
Számukra majd minden élethelyzetre tartalmaz al-
kalmas választ és magyarázatot. 

A jelenlegi huszon- és harmincévesek nem az ide-
ológiát megszemélyesítô apostolt és mintaképet lát-
ják benne, hanem sokkal inkábba a sztori hôsét. Ja-
kab Zoltán konklúziója igazolja ezt, ki az analóg kö-
vetkeztetéseket és történetképzeteket az ismerethi-
ányból vezeti le. Ebbôl adódóan legtöbbjük egy ela-
vult tanítómodellt lát személyében, és egy negatív
apaképet fia öngyilkossága miatt. 

Van azonban egy ifjú generáció, akik iskolásként
részt vettek és részt vesznek a megemlékezô ünne-
pélyen. Ebben a korosztályban pedig fôképp az ide-
ológia megvilágításában rajzolódik ki a tanító alakja,
amit az emlékünnepélyek forgalmaznak. 

Az egyház szervezésében és az iskola támogatá-
sával került sor az ünnepélyre 1998-ban. Ez azt jelen-
ti, hogy É. J. emlékét az a két intézmény élteti to-
vább, melyben ô maga hivatalos szerepet töltött be.
A szövegrepertoárok É.J. diákok iránti szeretetét
idilizálták, a kórusszámok zeneszerzôi tevékenysé-
gét erôsítették fel. Az emlékünnepély a tanító míto-
szában jelentôs fordulatot teremt. Olyan szövegek
hangzanak el, amik már a mítosz tudatosan látsza-
nak építeni. Már nem csak alulról, az emlékezetek-
bôl szervezôdik, hanem a már említett 20. századi
irodalom megkonstruálta tanítómítoszból merít. Iro-
dalmi párhuzamok valamint találó idézetek által vá-
lik explicitté. Ezek a szövegek tartalmazzák azokat
az ideológiákat, mitizált tanítóképeket, amik a fiatal
nemzedék tudatában élnek tovább: önfeláldozó, tu-
dását a nép szolgálatába állító s a hátrahagyott emlé-
kek által halhatatlanná váló hôs. 

Az egykori diákok tanítójuktól ismert versek által
szólnak a közösséghez. A jelenleg munkaképes tár-
sadalmat, és azon tisztséget betöltô személyeket szó-
lít meg, kiknek vállalniuk kell az apostoli, a szolga-
ként való vezetés szerepét. A dal motívuma a ver-
sekben értékként, életmódként jelenik meg. A közös-
ség jövôjének, és annak a tevékenységnek lesz a jel-
képe, mire a tanító életét tette fel. Tompa Mihály
szavaival: „Száraz ágon hallgató ajakkal, / Meddig
ültök csüggedô madarak? / Nincs talán még elfeled-
ve a dal, / Melyre egykor tanítottalak… / Legyen a
dal fájdalmas, vagy merengô,/ Fiaim, csak énekel-
jetek!” (Szilágyi Zsuzsánna)

„A múlt itt szimbolikus alakzatokká olvad, ezek-
ben kapaszkodik az emlékezés”, mondja Jan Ass-
mann, amit bizonyítanak a megemlékezô szövegek
többletjelentésük által. Innen magyarázható az, hogy
az a nemzedék, ki a szervezett megemlékezések által
ismeri É. J. emlékét, az ideológiát, az eszményt, a
példaképet látja benne. Bennük már a tényleges taní-
tómítosz él tovább. 

Talán merésznek hat a tanító e közösségben élô
emlékét mítosznak nevezni, de annak igen sok voná-
sát felleltem benne. Reális, valós életpályát dolgoz
fel a közösség céljának megfelelôen, sajátos funkci-
ókkal. A hôs, már nem maga a reális személy, hanem
az erények és a felállított értékrendek megtestesítôje
– mitizálódik. E mítosz a közösség identitását mond-
ja el, magyarázva tevékenységüket, sajátos életmód-

jukat, és a magukról forgalmazott kép hitességét. A
tanító mítosz gondolkodásmód a tanítványai számá-
ra, a tanítók számára pedig mágikus vezetô a közös-
ség számára életvezetési stratégia. 

„A rítusok és a mítoszok a valóság értelmezését
írják körül. Gondos betartásuk, megôrzésük és to-
vábbadásuk tartja lendületben a világot – és életben
a csoport identitását” – véli Jan Assmann. Ebben az
értelmezésben É. J. mítoszának közösségi identitást
formáló funkciója van. Az ünnepségen képviselteti
magát majd mindegyik intézmény, a különbözô kor-
osztályok megtalálják a szerepüket a rítuson belül,
és így a közösségben is. Az emlékezés mögött egy el-
képzelés, egy eszme áll, ami mozgósítja a közössé-
get. Szocializálós funkciója  a fiatal nemzedék aktív
részvétele által valósul meg a megemlékezésen. A
mítosz által megismeri faluja történetét, és találkozik
azokkal a fogalmakkal, értékrenddel, amit a közös-
ség magáénak vall, így válva beavatottá s a közösség
létjogosult tagjává. 

A kutatás azt igazolja, hogy a mítosz normatív
jellege a legerôteljesebb. E funkció fôképp a tanító
diákjainak nosztalgikus emlékezéseikben nyilvánul
meg. Minôsíti és bírálja a jelen kor eseményeit,
szankcionál.

A mítosz normatív jellegében a modelláló funk-
ció igazolódik. E tanítói tevékenység modell a mai
pedagógusok számára.

A mítosz továbbéltetésének szükségét abban lá-
tom, hogy tartalmazza azon eszmét, életstratégiát,
identitástudatot, ami által a közösség jövôjét szer-
vezni, alakítani kívánja. A krízishelyzetekben  felele-
venítése és példája figyelmeztetésül, bizonyságul
szolgál. 

SZILÁGYI BRIGITTA

Sz. Kovács Géza: Zsoboki asszonyok (2003)
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Gyergyószentmiklósnak sok olyan híres szemé-
lyisége volt, akik sokat tettek városunk, fejlôdéséért,
szépségéért. Mindezek közül dolgozatunkban kie-
meljük Ferenczy György vikárius generális plébá-
nost, aki 1634–1641 között tevékenykedett, és beszá-
mol az egyházközösség mûködésérôl regestrumá-
ban, amelyet 1629-ben rendelt el.

A mi dolgozatunk Ferenczy György munkássá-
gának alapjait, tevékenységeit, tetteit mutatja be egy
középiskolás tanuló szemszögébôl. Annak ellenére,
hogy Ferenczy György tudta, hogy amit „Regestru-
ma magába foglal, alig fogják méltónak nézni, hogy
ily úton közöltessenek”. 

Leküzdve a kezdeti olvasási és megértési gondo-
kat, sikerült sok ismeretet szerezni a korabeli város-
ról, az egyház mûködésérôl, földekkel kapcsolatos
információkról. Ezért dolgozatunkat négy különbö-
zô témára osztottuk fel. Az elsô dolog, amirôl emlí-
tést teszünk az a pap kötelességei, feladatai. A máso-
dik a hívek juttatásai az egyháznak. A harmadik a

földekrôl szól és végül a jószágokról.
Ezáltal reméljük, hogy mindenki számára egy kis

bepillantást nyújthatunk a korabeli város akkori ké-
pérôl, és megismertethetjük a környezetünkben fel-
lelhetô könyvritkaságokat, amelyek azonkívül, hogy
élethû képet mutatnak, eszmei értéket is képviselnek
a gyergyószentmiklósiak számára.

Mielôtt neki kezdenénk dolgozatunknak tisztáz-
nunk, kell, hogy valójában mi is a regestrum. Olyan
egyházi jegyzôkönyv, amelyet a plébános vezet és
testamentumokat, összeírásokat, leírásokat tartal-
maz. Ferenczy György regestrumában elmond min-
den olyan dolgot, ami vele és környezetében történt.
Történelmi szerepe is van, hiszen ez alapján megtud-
ni a kor történéseit. 

A pap kötelességei, feladatai
Elsôsorban amit megtudunk a Regestrumból, az

az, hogy a pap három napnál tovább nem tartózkod-
hat a helységen kívül, mert nem fordulhat elô, hogy
gyónatlan öregember vagy megkereszteletlen gyer-
mek távollétében meghaljon.

A papnak kötelessége, hogy ha a tekerôpatakiak
kérik, egy héten egyszer misét mondjon. Fizetség el-
lenében a pap mestereivel (segédeivel, deákokkal) a
halottért menjen, és elvégezze kellôképpen feladatát. 

Addig nem temethettek el egy embert, és sírját
nem áshatták ki, amíg annak bérét ki nem fizették.
Ugyanakkor a halottasházban csak a pap mondha-
tott beszédet a halott elbúcsúztatására. A temetési
szertartáson a férfinak háromszor kellett harangoz-
zanak az asszonynak viszont kétszer, aki ezt meg-
szegte, büntetésben részesült, vagy ki kellett fizetnie
egy bizonyos összeget.

Abban az esetben, ha a halálozás pestisben tör-
tént, a koporsót a halottas háznál leszögezték, és a
templomba nem lehetett bevinni. Így próbálták elke-
rülni azt, hogy az emberek megbetegedjenek.

A piacon vasárnapokon való vásárlásról az volt
elrendelve, hogy addig, amíg a harangok nem szó-
lalnak meg, addig az emberek el sem adhatják árui-
kat, de ugyanakkor addig nem is vásárolhatnak más
gazdáktól. Harangozás elôtt csupán húst lehetett
árusítani. A piacnapokon, szombaton és vasárnap
szentmise alatt semmit nem lehet árulni, és vasárnap
csak hússal lehetett kereskedni.

Az egyháznak a kántor tudta nélkül nem lehet ta-
nítómestert és harangozót fogadni. Az egyház embe-
rei között egység legyen, és az ünnepnapokon része-
geskedô embereket méltóan megbüntetni a pap fel-
adata volt. „A tisztátalan botránkoztató személyek
pellengérrel büntessenek… vagy egy forinttal, avagy
két font viasszal”.

Mindezen dolgokról a megye rendelkezett, és azt
a papok be kellett tartsák. 

A földekrôl, jószágokról
Egy végrendelet szerint egy asszony (Luca asz-

A Gyergyószentmiklósi Egyházközösség
a 17. században

Ferenczy György regestruma alapján

Essig József: Zsoboki kilátó
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szony) három földet az egyháznak adományozott,
amely papról papra öröklôdött, és ez adomány elle-
nében a pap minden pénteken egy emlékbeszédet
vagy misét kellett mondjon a halottért.

Egy másik ember, Csobod Miklós testamentumá-
ban szintén egy darab földet adományozott a temp-
lomnak Fenyô-farkban. És még sok ember volt az
egyházzal szemben nagylelkû: Tamás Kovács, Fábi-
án János, Bálint János, Bálint György, Ambrus János,
Sólyom Lénárt stb. Hobai Péter és felesége Hobai
Péterné Krisztina asszony testamentumukban úgy
rendelkeztek, hogy mivel közel érezték magukat a
halálhoz, házukat, földjüket, csûrjüket, kertjüket és
jószágaikat az egyháznak adományozzák. Cserében
csak a heti üdvözítô misét kérik, ha pedig valaki ezt
a testamentumot megszegi, átkozott legyen.

Minthogy a kápolna Isten tiszteletére lett építve,
az egyházfiak és megyebírák dönthessenek felôle,
más ne szólhasson bele. Az egyházat híven megtart-
sák, és az anyaszentegyház szerint mûködtessenek.
A kilyénfalvi kápolna jövedelmére oda kell hogy fi-
gyeljenek, és a falu maga tisztességére kapálja, ka-
szálja és takarítsa meg, ellenben büntetést kénytele-
nek kiszabni. A kápolnában nem lehet vigasságos
ünnepeket tartani, részegséget folytatni. Viszont a
kertben a szokások szerint lehet.

Ferenczy György listát készített a templombéli jó-
szágokról, ingó és ingatlan javakról. A templomban
volt két úrtartó, az egyik ezüst nagy és igen szép, a
másik egyszerû, fából készült; két ereklye, egy nagy,
öreg, szép és egy kicsi és kerek; tekerôpataki kehely,
amelyik mindig ott állt; egy atlasz, amelyet Ferenczy
György ajándékba kapott és arannyal volt bevonva,
értéke viszonylag nagy volt; két karkápa, egyik bor-
dó színû, a másik tarka; egy új oltár; vörös aranyos
stóla.

Egyházi juttatásokról
A templom és cinterem megrongálódása miatt

felújításra szorult, ezért Marosvásárhelyrôl hoztak
munkásembereket, hogy ezeket rendbe tegyék, fel-
újítsák. De mivel az egyház nem rendelkezett annyi
pénzzel, hogy ezt csak saját költségén megoldja,
ezért a megye azt rendelte el, hogy minden széket a
templomból kihajítsanak, és a hívek igényük szerint

maguknak álló- vagy ülôhelyet megfizessék.
A férfi állóhelyért ötven pénzt kellett fizetni, az

asszonynép állóhelyért pedig 25 pénzt.
Egy másik gond az volt, hogy a pap és deák háza

is megroskadt, ezért ez is felújításra szorult, de a te-
kerôpatakiak és kilyénfalviak nem akarták kivenni
részüket a költségekbôl. Végül a megye úgy rendel-
kezett, hogy mégis felújítja mindkét épületet.

Amikor a pap mestereivel a halott után megy, ak-
kor ôket két kalangya búzával és harmadfél kalan-
gya zabbal fizessék meg. A zabot azért rendelték el,
hogy ha netán az egyháznak tartozik, ezáltal legyen
kielégítve. Aki aratás elôtt házasodik egész bérrel
tartozik, aki pedig aratás után, az fél bért juttat. Ha
valakinek férje vagy felesége aratáskor hal meg,
szintén egész bérrel tartozik.   

Mindezen dolgokról szintén a megye hozott ren-
deletet, amit szigorúan be kellett tartani.

Igaz, hogy az emberek sokat jutattak az egyháznak,
de ugyanakkor Ferenzy György is sokat adott környe-
zetének: 1633-ban, Erdélyben nagy dögvész volt,
amely Csíkból jött és Szentmiklóson augusztusban
hétszáz ember halt meg, és mind el is temették. Emiatt
a cintermet le kellett bontani és újból kellett építeni. A
plébános saját pénzébôl is sokat áldozott. Kôbôl építet-
ték, majd haranglábat is emeltetett 1638-ban. 

Egyéb tevékenységei is igen jelentôsek: Remetén
is készíttetett 1635-ben egy cintermet, Udvarhelyen a
tornyot magasíttatta, Fehérváron és Kilyénfalván ha-
rangot és cintermet, Korondon kolostort, Szárhe-
gyen harangot, Moldvában a bákai tornyot, Szent-
györgyön kápolnát, Madéfalván az Antal Imre ká-
polnába egy harangot, Brassóban harangot és gyer-
tyatartót rézbôl adományozott, építtetett.  

1657-ben és azelôtt két évvel, amint Ferenczy
György mondja „semmi jót nem cselekedtem”, mert
1657 januárjában Rákóczi György az egész erdélyi
haddal és a magyarországi hajdúsággal végigvonult
ezen a helyen. Az 1629-ben építetett templomot
Gyergyószentmiklóson is az ez követô tatár betörés
alkalmával romboltak le.

Befejezô gondolatok
Számunkra azért volt fontos ez a téma, mert úgy

gondoljuk, hogy Gyergyószentmiklós viszonylag kis
város és történelme sem olyan gazdag, mint más he-
lyek. De ennek ellenére mégis volt olyan személyisé-
ge, aki igen sokat tett úgy városunkért, mint a kör-
nyezô helységekért. A személyiségek közül mi Fe-
renczy Györgyöt választottuk, hogy annyi évtized és
évszázad után se maradjon a neve feledésben. Nagy
személyisége volt kis városunknak, és mindig, ami-
kor említettük ôt környezetünkben, akkor általános
értetlenséggel találkoztunk. Nem ismerték Ferenczy
Györgyöt, nem tudtak a munkásságáról és személyi-
ségérôl sem. Ezért fontos volt, hogy mással is megis-
mertessük.

A regestrum tanulmányozása során érdekes szo-
kásokra akadtunk, amiket dolgozatunkban is el-
mondtunk. Nagy személyiség volt és ezért sok vezetô
állásban levô ember vehetne róla példát, összefogta a
népet, és nem saját jólétét búsulta, hisz saját pénzét is
feláldozta a közös cél érdekében. Napjainkban kevés
az ilyen önfeláldozó ember, aki tenni akar közösségé-
ért, és minden hátsó szándék nélkül, tiszta szívvel
meg is teszi.

BORBÉLY EMÍLIA – CSÍKI ADÉL

Gonda Zoltán: Kalotaszegi kakas (2001)
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Kézdivásárhely sok kiváló embert nevelt és adott
az évszázadok folyamán Erdély szolgálatára. A köz
javára végzett fáradhatatlan munkálkodásával, ön-
zetlenségével és nagylelkû adományaival Molnár
Józsiás egyike azoknak, akik leginkább kiérdemelték
városunk polgárainak tiszteletét. Emlékét ôrzi a róla
elnevezett utca, park, 1990 óta az egyik általános is-
kola és néhány éve egy mûvelôdési egyesület is.
Azonban a nevén túl sajnos nem örvend túl nagy is-
meretségnek városunk polgárai körében...

Család, tanulmányok
Ifj. Molnár Józsiás 1841. január 2-án született Kéz-

divásárhelyen. Az elemi iskolát szülôvárosában, a
kollégiumot Székelyudvarhelyen és a brassói német
gimnáziumban végezte. Édesapja az 1848-as szabad-
ságharc idején tüzér hadnagy, a Lôporgyár egyik
vezetôje. A szabadságharc bukása után id. Molnár
Józsiást és feleségét elfogták, Brassóba, majd Nagy-
szebenbe vitték, ahol másfél évig tartották ôket fog-

ságban. A család anyagilag tönkrement. Ifj. Molnár
Józsiás a szüleit ért súlyos csapás idején mindössze
kilenc éves volt. Tanulmányait kénytelen volt abba-
hagyni, hazajött és az édesapja mellett dolgozott,
kereskedôi pályára készült. 1860-ban, amikor csupán
19 éves volt, vállalnia kellett a családfenntartói sze-
repet. Ô gondoskodott beteg szüleirôl és testvére
neveltetésérôl is.

Önálló élet, üzleti próbálkozások
Szülei halála után 1866-ban megnôsült, feleségül

vette Gál Elek kovásznai ügyvéd leányát, Gál Emíliát.
Az 1867-es kiegyezés után a gazdasági viszonyok

kedvezôbbé váltak, amely lehetôvé tette, hogy Mol-
nár Józsiás többféle üzleti vállalkozásba kezdjen.
Testvérével, Sándorral, Molnár Testvérek néven cé-
get alapítottak, mely rôfös és divatáru-kereskedéssel
foglalkozott; ecetgyárat, gyertyaöntödét, szappan-
fôzdét üzemeltetett, de egyik sem volt sikeres vállal-
kozás.

Ekkor a városi malmot vette bérbe – ez volt Há-
romszéken az elsô gôz mûmalom – amelyet késôbb
részletre meg is vásárolt. Eleinte haszonnal mûkö-
dött, késôbb azonban nem lehetett gazdaságosan
üzemeltetni. Ekkor Oroszfalu határában vásárolt egy
másik malmot, amelyet újjáépíttetett és saját tervei
szerint szerelt fel. Elsô sikeres vállalkozása: gabona-
lisztjei messze vidéken híresek voltak.

Közéleti tevékenységének kezdetei
Ahogy tekintélye nôtt, egyre több tisztségre kér-

ték fel: a városi képviselô-testületben, majd a megyei
törvényhatósági bizottságban kapott vezetô szere-
pet. A városi református egyház elôbb jegyzôvé,
majd fôgondnokává választotta. Az Erdélyi Magyar
Közmûvelôdési Egyesület (EMKE) alapító tagja, vá-
rosi választmányának elnöke volt. 

Politikai pályája
Politikai pályafutása 1887-ben kezdôdött, ebben

az évben jelöltette magát elôször képviselônek szü-
lôvárosában. Molnár Józsiás ezen a választáson alul
maradt. Egy idôre visszavonult a közélettôl. 1892. ja-
nuár 30-án újabb választás zajlott le, Molnár Józsiást,
a Függetlenségi és 48-as párt jelöltjeként 330 szava-
zattal Kézdivásárhely országgyûlési képviselôjévé
választották. 

Mandátumának elsô évében a valuta rendezésé-
rôl szóló törvényjavaslat alkalmával is felszólalt. A
költségvetési vitáknál mindig megragadta az alkal-
mat, hogy a kormány és törvényhozás figyelmét a
székely nép gondjaira felhívja. Nagyon helytelenítet-
te a kormánynak azt a politikáját, hogy erdélyi része-
ken a székelységet nem támogatja kellôképpen, mint
a hazának keleti derék ôrségét. „Van a magyar koro-
nának egy drága kincse, egy szép darab földje: Er-
dély (...) szerencse, hogy ezek a székelyek ott van-
nak, mert ha ezek ott nem lennének, Erdély már rég

Molnár Józsiás élete és hagyatéka, avagy hogyan
tûnik el városunk

nagy szülöttjének emléke a köztudatból

Tóth László: Portré (2003)
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elvesztette volna magyar jellegét” – mondotta 1892.
március 18-án a parlamentben. Ô volt az elsô, aki a
képviselôházban leleplezte azt az óriási visszaélést,
ami „ôrlési forgalom” név alatt vált hírhedté. Hogy
ebben a kérdésben mennyire igaza volt, legjobban az
bizonyítja, hogy késôbb a kormány teljesítette Mol-
nár Józsiás kívánságát, s az ôrlési forgalmat beszün-
tette. Szülôvárosa érdekeit mindig szem elôtt tartot-
ta, sokat tett az elemi iskola államosításáért, elérte,
hogy a Kecskés Zsíros nevû, valamikor Kézdivásár-
hely tulajdonában levô erdô erôszakkal elfoglalt ré-
szét – hosszú pereskedés után – az állam megvásá-
rolta.

Küldöttségben Kossuth Lajosnál
1894 tavaszán Olaszországban járt. Ô volt a város

legtekintélyesebb polgára, akit a legméltóbbnak ta-
láltak arra, hogy egy tíztagú küldöttség élén Torinó-
ban felkeresse Kossuth Lajost, és a város megbízásá-
ból átadja a díszpolgári oklevelet. A látogatás jelen-
tôségét emelte az a tény is, hogy a kézdivásárhelyi
küldöttség volt a legutolsó hazai látogató, mely Kos-
suth Lajost élve látta. A távozás után kevéssel, már-
cius 20-án a kormányzó elhunyt.

Politika és üzlet
Az 1896-os esztendôben lezajlott választások al-

kalmával Molnár Józsiás 23 szavazattal alulmaradt. 
A parlamentbôl kiszorulva még nagyobb lelkese-

déssel folytatta otthoni üzleti tevékenységét. 1897-
ben Romániát utazta be. Lehetôsége nyílt tanulmá-
nyozni az itt letelepedett székelyek sorsát. Itt szer-

zett tapasztalatait késôbb az Országházzal is meg-
osztotta, Romániát hozva fel példának a független
országban élô polgárok életvitelére. Otthon sem ma-
radt el a politikai élettôl, a városi függetlenségi párti
polgárság, hét derék polgár kezdeményezésére,
szervezkedni kezdett, Molnár Józsiás sietett a moz-
galom élére állni. December 28-án hivatalosan is
megalakult a kézdivásárhelyi Függetlenségi és 48-as
kör, amely ôt választotta egyhangúan elnökévé.

Vissza a Parlamentbe
1900 decemberében a Kézdivásárhely vidéki ke-

rület képviselôi tisztsége megüresedett, így a kerület
Függetlenségi és 48-as pártja Molnár Józsiást jelölte,
megválasztották, így ô újból a parlamentben védhet-
te a székelyek érdekeit.

Beszédeinek különös érdekesse formai és tartalmi
eredetisége. Sokszor nevettette meg képviselôtársait
kitûnô humorérzékével, sokat példázódott a széke-
lyekkel: „már bocsássanak meg, hogy mindig a ma-
gam földjének városait emlegetem” – mondotta
egyik felszólalásában. 

Az 1901. október 2-án megtartott választás ered-
ménye az lett, hogy újból Molnár Józsiás lett nagy
többséggel a Kézdivásárhely vidéki kerület képvi-
selôje.

A Székely Kongresszus elôkészítôinek felkérésére
írja meg a Székelyföld arányosítása címû tanulmá-
nyát. A kongresszus munkájában is részt vett. Véle-
ménye szerint a közbirtoknak köszönhetô, hogy még
nem vándorolt ki minden székely. Hiába próbálko-
zik, nem hallgatnak rá, de ô elszántan harcol az ará-
nyosítás megszüntetéséért Székelyföldön. „Mutassa-
nak a nagybirtokosok egy okmányt, amely 1871 év
elôtt kelt volna, s a közbirtokossági vagyonról szól-
na. Ha valaki mutat oly okmányt, szóló készséggel
meghajol, de ily okmányok nem léteznek, mert ezek
csak a törvény meghozatala után jöttek létre.” Mol-
nár Józsiás véleménye szerint Székelyföldön a legsú-
lyosabb probléma, a kivándorlás, egyik oka az ará-
nyosítás kérdésében keresendô. Ennek következté-
ben fennáll a veszély, hogy „Erdély elveszti magyar
jellegét” – fogalmazott így gyakran Molnár Józsiás.

Utolsó beszédei
1903. február 11-én szólalt fel utoljára az ország-

gyûlésben. Itt hangzottak el a következô szavai:
„Mindazok, akik a Magyarország földrajzi helyzetét
és fekvését és a magyar faj elhelyezkedését ismerik,
lehetetlen, hogy kétségbe vonják azt a nagy fontossá-
gú hivatást, amelyet a székelység a magyar föld ha-
tárán betölt”. Ismételten ismerteti a székely bajokat,
s kéri, hogy a kormány ne csak ígérjen, hanem te-
gyen is már valamit a székely népért.

Március 1-én Tusnádon egy székely házikó torná-
cáról megtartotta élete utolsó szónoklatát. Ekkor a
következôket mondta, mintha elôre érezte volna,
hogy most örökre búcsúzik székely testvéreitôl: „Is-
ten templomának harangja beszél hozzátok, székely
testvéreim. Templomba hív a harang, s ezért nem is
tartóztatunk tovább itt benneteket. Menjetek el a
templomba, imádkozzatok a magyarok istenéhez,
hogy engedje megtartanotok azt a szent fogadást,
mit az elébb nekünk tettetek, hogy holtig hû katonái
lesztek a magyar állami függetlenség dicsô eszméjé-
nek. Menjetek el, imádkozzatok a szegény székely
nép javáért, zászlónk holnapi diadaláért, az édes ma-

Fodor N. Éva: Zsoboki asszony (2001)
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gyar haza szabadságának, függetlenségének, bol-
dogságának eléréséért. Isten veletek!”

Halála
Szombaton, március 7-én hagyta el utoljára Kéz-

divásárhelyt. Feleségével együtt Budapestre utazott.
Március 10-én hivatta orvosát, aki a tünetek alapján
kisebb fokú tüdôgyulladást állapított meg nála. Be-
tegsége súlyosodott, így Budapest egyik legelôke-
lôbb kórházába, a Vöröskeresztbe akarták befektetni,
de nem volt üres szoba, így csak március 14-én tud-
ták fogadni. Március 15-ére virradólag állapota sú-
lyosbodott, délelôtt már alig volt eszméleténél. Az
orvosok mindent megtettek, de már nem tudtak rajta
segíteni.

Hagyaték
Molnár Józsiás egész életét a közjónak szentelte.

Halála elôtt néhány héttel feleségével együtt írásba
foglalták végakaratukat. Mivel közvetlen utódjuk
nem volt, a vagyont két egyenlô részre osztották a
férj és a feleség rokonai között. Úgy döntöttek, hogy
belsô telkük a város kezelésébe kerüljön sétatér céljá-
ból. A végrendelet értelmében a telken levô épületek
jövedelmébôl egyharmad részt a park fenntartására
kell fordítani, másik harmada a városi tanácsnak
marad kezelési költségre. A fennmaradó egyharmad
részbôl pedig egy segélyezô alapot kell létesíteni,
amely a tehetséges, szegény sorsú székely fiatalok
továbbtanulását támogatná. A Józsiás és Emília Ala-
pítvány törvényes jogi bejegyzésére 1909-ben kerül
sor, Emília halála után, akinek hamvait a parkban
levô sírboltban helyezték el, férje mellé. Ekkor nyílt
meg hivatalosan az alapítványi sétatér, és a park ren-
dezési terve 1920-ban készült el. Az alapítólevélben
lefektetett vagyonkezelôi szabály: a vagyonkezelô a
város lakosságának mindenkori képviselete, a római
katolikus és a református egyházak mindenkori el-
nök-lelkészei, a magyar tannyelvû iskolák magyar-
székely igazgatói és azok helyettesei, magyar-szé-
kely polgári kör, zene, dal vagy egyesület magyar-
székely elnöke, a kézdivásárhelyi Molnár és Gál csa-
ládok egy-egy nagykorú kiküldöttje.

Ma a parkban levô síremléket az önkormányzat és
a Molnár Józsiás nevét viselô általános iskola gondoz-
za. Két márványtáblán az adományozók érdemeit
méltató szöveg olvasható: „Munkás élete volt. Ember-
szeretet hevítette. Az, ami magasba vivé: honszerelem
s becsület. Jó fiat, hû harcost veszített el benne a szé-
kely. A hálás kegyelet ôrködik álma felett!”

Molnár Józsiás élete, egész munkássága azért ta-
nulságos, mert jól szemlélteti, miként alkothat har-
monikus egységet a gazdasági tevékenység, az ön-
képzés és a politikai szerepvállalás. Gazdasági vál-
lalkozásaiban nem a vagyongyûjtés vezette, hanem
alapot akart teremteni a továbbtanuláshoz, és így
politikusként sikeresebben képviselhesse a közösség
érdekeit. Az ô szavaival élve „Magyarország büszke
lehet a székelységre, és akármilyen nemzet büszke
lehetne rájuk!”

Céljaink, következtetéseink
Városunk lakosainak Molnár Józsiásról kapott in-

formációi szûkösek, amit felmérésünk is bizonyít.
Véleményünk szerint ez az ember megérdemelné,
hogy többet tudjunk, és beszéljünk róla. Molnár Jó-
zsiás hagyatékát nem megfelelôképpen használják a

kézdivásárhelyiek, ezen is változtatni szeretnénk,
habár a polgármesterünk szerint Molnár Józsiás ha-
gyatéka megfelelôképpen van kezelve – tudtuk meg
a vele készült interjú során. Dolgozatunk célja ez:
több információt juttatni fôként a fiatalok felé, felhív-
ni a figyelmet a park nem megfelelô használatára.
Kutatásunkhoz sok segítséget kaptunk a Kézdivá-
sárhelyi Céhtörténeti Múzeumtól, az ott dolgozóktól
kaptunk segédanyagot, például az országgyûlési be-
szédeit, információt Molnár Józsiásról. Könyvtárban
is jártunk, ahol a Székely Újság 1902-ben és 1903-ban
kiadott számaiból tudtunk meg érdekes dolgokat az
akkori kézdivásárhelyi életrôl. A helyi Siculus rádió-
ban a Falfirka nevû ifjúsági mûsorban 2007. novem-
ber 17-én a téma Molnár Józsiás volt, ott ismertettük
kutatásunkat is.

Felmérés
Felmérést készítettünk Kézdivásárhely lakosai

körében, hogy megbizonyosodjunk arról, mennyit
tudnak az emberek Molnár Józsiásról. Kutatásunk
eredménye igazolta feltevéseinket: a kézdivásárhe-
lyiek alig tudnak valamit róla. 50 személyt kértünk
meg a kérdôív kitöltésére, ebbôl 22 diák, a 28 felnôtt-
bôl 10 értelmiségi. Érdekesség: minden kérdésre he-
lyesen összesen 7-en válaszoltak, 2 diák és 4 értelmi-
ségi, az értelmiségiek 100%-a helyesen válaszolt az
utolsó kérdésre

1. Mi volt Molnár Józsiás foglalkozása?
Kertész 22%, országyûlési képviselô 34%, építész

12%, mûzeumigazgató 8%, nem tudta 24%.
2. Mikor élt körülbelül?
18. század 32%, 19. század 54%, 20. század 4%,

nem tudta 10%.
3. Molnár Józsiás háza helyén mi áll most?
Kripta 40%, a Bujdosó vendéglô 32%, múzeum

8%, iskola 4%, nem tudta 16%.
4. Mit hagyott Molnár Józsiás a városra?
Park 84%, iskola 10%, játszótér, múzeum, nem

tudta 2–2%.

Interjú Török Sándorral,
Kézdivásárhely polgármesterével
Itt vagyunk a kézdivásárhelyi polgármesteri hivatalban,

Török Sándor polgármester úr válaszol a kérdéseinkre.
Elôször is azt szeretnénk megtudni, egyáltalán jelen van-e
Molnár Józsiás szelleme a város hétköznapjaiban, mi errôl a
véleménye?

T. S.: Egyértelmûen. Kézdivásárhely aktívan, a je-
lenlegi önkormányzat is aktívan szerepet vállal ab-
ban, hogy Molnár Józsiásnak az emléke, egyáltalán a
hagyatéka, az minden kézdivásárhelyi polgár hajlé-
kába eljusson. Iskola és egy utca viseli Molnár Józsi-
ás nevét, ezek mind azt szolgálják hogy a hétköznap-
jait is kitöltse minden kézdivásárhelyi polgárnak
mind szellemi mind anyagi hagyatéka. Az ô róla el-
nevezett és ô általa adományozott területen lévô par-
kot is Molnár Józsiásnak hívjuk, mi is ugye annak
idején egyszerûen Jóstinak vagy Molnár Józsiás
parknak neveztük. Úgy gondolom, hogy így van ma
is, és egyáltalán ezek a létesítmények mind azt szol-
gálják, hogy ébren tartsák a gondolatot, és megfogal-
mazódjon az emberek fejében kérdés, hogy miért is
hívják ezeket a létesítményeket Molnár Józsiásnak.
Ezen kívül az önkormányzat nemrég egy egész évet



szentelt Molnár Józsiás emlékének, Molnár Józsiás
Évnek neveztük és igyekeztünk olyan rendezvénye-
ket szervezni, amelyek szintén arra voltak hivatot-
tak, hogy munkásságát népszerûsítsék. Vetélkedô-
ket szerveztünk, iskolai vetélkedôket, sajtóban rend-
szeresen megjelent, a sajtó címoldalán béreltünk kis
kockát, ahol rendszeresen megjelent Molnár Józsiás
Emlékév felirat.

Mit tudhatunk róla, mit hagyott Molnár Józsiás az ön-
kormányzatra?

T. S.: Hát legfontosabb, talán nem is az önkor-
mányzatra, hanem egyáltalán Kézdivásárhelyre, a
város polgáraira azt az önzetlen munkát, amit vállalt
az erdélyi és egyáltalán az egyetemes magyarság ér-
dekében. Elsôsorban országgyûlési képviselôként,
de ugyanakkor mintát mutató kézdivásárhelyi pol-
gárként. Ezen kívül jelentôs anyagi hagyatékról is
kell beszéljünk, a legfontosabb ebben a pillanatban a
Molnár Józsiás park, a város legnagyobb, legszebb ,
leglátogatottabb parkja... egy épületet, amelyet vala-
mikor a város kulturális tevékenysége fejlesztésére
szántak, ezt a célt szolgálja, kellett volna szolgálja, és
hát a civil szervezetek, amiket az ô korában hoztak
létre, amelyek tudást, elsôsorban azoknak a fiatalok-
nak a tudását, akik saját erejükbôl nem voltak képe-
sek elôteremteni az anyagiakat a továbbtanulásra,
ezeket kívánta támogatni.

És akkor már nincs semmi az anyagi hagyatékból,
olyan nagyon régen történt ez?

T. S.: Hát a javakat, az épületet is, amirôl az elôbb
említettem, a második világháború után államosítot-
ták és szerintem ismerôs, hogy mi történt az államo-
sított javak nagy részével, nem kell ezt különöseb-
ben kibontani. A román állam a kezét rátette az egy-
általán valamilyen állapotban megmaradtakra, a
szellemi örökséget meg igyekeztek a lehetô legjob-
ban a sárba tiporni. Ezzel szemben nekem az a véle-
ményem, hogy Kézdivásárhelynek sikerült Molnár
Józsiás szellemi örökségét épen megôrizni, az anya-
giak közül a parkot a lehetô legtisztességesebben
próbáljuk üzemeltetni és rendeltetésszerûen hasz-
nálni, míg az épületet a román államtól nem lehetett
visszaszerezni, azt a törvény rendelkezése alapján el
kellett adni.

Tehát a Bujdosó vendéglô épülete jelenleg nem az ön-
kormányzat tulajdonában van?

T. S.: Már néhány éve nincs az önkormányzat tu-
lajdonában, a román állam értékesítette.

Tehát ezért semmiképp sem volt megoldható az, hogy
Molnár Józsiás és felesége akarata érvényesüljön: az, hogy
a háza helyén semmiképp se kocsma mûködjön? Nem lehe-
tett beleszólni, hogy mi történjék az épülettel?

T. S.: Az államosítás vitte olyan útra, olyan vonal-
ra, amely visszafordíthatatlan folyamatot eredmé-
nyezett.

És a parkkal kapcsolatban van-e tervben valami felújí-
tási munkálat vagy valamilyen átépítés?

T. S.: A Molnár Józsiás park átépítése nem szere-
pel az önkormányzat közeli programjában, nemrég a
játszóteret teljesen felújítottuk és a sétányokat is.
Rendszeres karbantartási munkálatokat végzünk, de
teljes átépítési program nem szerepel.

Magánemberként véleménye szerint, hogyan lehetne
méltóan képviselni Molnár Józsiás szellemi hagyatékát.

T.S.: Erre talán általánosnak tûnik a válasz, csak
azt tudom mondani, hogy ha megismerjük azokat az
eredményeket,  amelyeket Molnár Józsiás elért élete

során, azt az életformát, amit próbált abban a korban
meghonosítani, ahogyan próbálta szolgálni a népét,
és ha ehhez próbálunk mindannyian a magunk tu-
dása és lehetôsége szerint igazodni, akkor ez a leg-
tisztességesebb és a legtöbb, amit tehetünk ezért,
egyáltalán a közösségünkért.

Nagyon szépen köszönjük, hogy válaszolt a kérdése-
inkre.

T. S.: Én köszönöm a meghívást.

BÖGÖZI TÍMEA – GÁLL ORSOLYA

A zsoboki gyermekek kerémiái (2003)

Balázs János: Harmónia (2001)
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