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Még mielôtt a Kedves Olvasó beskatulyázná a
Mûvelôdést az élemedett korba, és sírba hessentené
a „szent öreget”, mint egykor tette Szabó Dezsô a Ta-
mási Áron elsô regényének védelmére harcosan kiál-
lott Benedek Elekkel, vagy a Horváth Istvántól meg-
örökített ózdi „szent battal” agyoncsapná haszonta-
lan élôsködôként – gyorsan osszuk legalább kétfelé
ezt az amúgy nem szégyellni való életkort: tekinthet-
jük 19. életévében járó, eladó sorba került leányzó-
nak, akinek a háta mögött azért ott áll nem is akár-
milyen 41 éves tapasztalat. 

Hiszen az 1948-as indulásától (akkor még két for-
rásból is táplálkozva Mûvelôdési Útmutatóként és
Népmûvelôdésként) megélt emlékezetesebb és köny-
nyen felejthetô korszakokat, 1956 derekától Mûvelô-
désként szolgálta a hazai magyar közmûvelôdés
ügyét. Voltak közben periódusok, amikor dalolva
vagy kénytelen-kelletlen kiszolgálta a hatalmat. Mi
inkább azokat az idôszakokat emlegetjük fel, amikor
az elôttünk járók akár a napi kompromisszumok
árán is, de megteremtették a lehetôségét (olykor az
egyetlent) néprajzi, hely-, mûvelôdés- és nemzeti-
ségtörténeti, képzômûvészeti, könyvtár- és termé-
szettudományi tanulmányok, kórusmûvek, színda-
rabok közlésének. 

Talán nem túlzás azt állítanunk, hogy egyebek
mellett a Mûvelôdés és a Kriterion Könyvkiadó mû-
helye nélkül aligha élte volna túl a diktatúra sanyarú
éveit az erdélyi magyar tudományosság, nem, vagy
legalábbis sokkal nehezebben tudott volna élni azok-
kal a lehetôségekkel, amelyek tájainkon a 89-es buk-
fenc után fokozatosan kibontakoztak.

1990-tôl a Mûvelôdés is – rövid bukaresti vergô-
dést követôen immár természetes éltetô közegében,
Kolozsvárt – fokozatosan megtalálta helyét a ma-
gyar, közelebbrôl az erdélyi magyar kultúrában: se-
gíteni próbál olvasóinak, hogy térben és idôben meg
tudják határozni magukat az állandóan változó vi-
lágban, el tudjanak igazodni olyan sajátos kérdések-
ben is, amelyek szûkebb és tágabb életterünkben
foglalkoztatják a gondolkodó, töprengô, olykor napi
gondokkal viaskodó embertársainkat. Hogyan, mi-
lyen hagyományos és új eszközökkel tudunk egyén-
ként és közösségként is válaszolni azokra a kihívá-
sokra, amelyek a végtelenre tágult és ugyanakkor
mérhetetlenül leszûkült világunkban napi rendsze-
rességgel körülvesznek.

Sajtótörténeti távlatokban gondolkodva megálla-
píthatjuk, hogy az Európai Unióhoz való csatlako-
zást megelôzôen, de jószerével már az elsô világhá-
borút lezáró békeszerzôdés elôtt is az erdélyi ma-
gyar sajtóban mindvégig hangsúlyosan szerepel a
nemzeti majd nemzetiségi identitás. 

Mit te(hete)tt, mit tesz, mit tehet egy 60 éves köz-
mûvelôdési havi lap, a Mûvelôdés, hogy az erdélyi
magyarság meg tudja határozni önmagát, kulturális
kapcsolataiban az elválasztó és az összekötô elemek
feltárásával és tudatosításával megpróbálja erôsíteni
azt a lokális kultúrát, amely a globalizációval egyi-
dejûleg, párhuzamosan túlélési alternatívát jelent-
(het) még legalább ennyi ideig?

A román kultúrával szembeni napi önmeghatáro-

zási kényszer, a százados magyar–szász, immár csu-
pán történelmi, egymásra hatás, a kevesebb feszült-
séggel, ezért több haszonnal járó, erôs erdélyi jellem-
zôket mutató magyar–lengyel, magyar–olasz kap-
csolat, az inkább kuriózumként felfogható magyar–
japán közös szálak, és végül az összmagyarság
szempontjából cseppet sem közömbös magyar–ro-
ma egymás mellett élés tanulságait körbejáró súly-
pontos lapszámaink tapasztalatát osztanók meg to-
vábbra is az Olvasóval.

Tíz esztendeje kezdtük könyvkiadói programun-
kat, és azóta több-kevesebb sikerrel évi 3–7 könyv-
címmel próbáljuk azokat a hiányokat pótolni, ame-
lyekkel – bizonyos fokig a Mûvelôdésben elkezdett
munkát is folytatva – szerzôink a nagyobb közön-
séghez is eljutathatják kutatásaik eredményét (ele-
gendô csak utalni a Debreczeni László, a Herepei
János, a Balaskó Nándor-életmûvet közzé tevô soro-
zatainkra, hogy ne csak a lassan tucatnyi Mûvelô-
dés-antológiákat, vagy a Kriterionnal közösen kia-
dott Szilágysági magyarok, illetve az Aranyos vidéki
magyarok testes mongráfiáit  említsük). És akkor
még nem is szóltunk az erdélyi tájvédelmi, tájtörté-
neti könyveinkrôl, a Szentimrei Alapítvánnyal közö-
sen istápolt Sztánai Füzetekrôl vagy a több mint két-
száz kiállításról, amelyet a Mûvelôdés Galéria-prog-
ramunk keretében szerveztünk határainkon innen és
túl Budapesttôl Bukarestig, Nagybányától Temes-
várig. Van mit csinálnunk újabb hatvan esztendeig! 

SZABÓ ZSOLT

Páros (tempera)

AZ ELSÔ HATVAN
ESZTENDÔ
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Farkas Róbert kézdimartonosi
portája jelenlegi állapotában is
egy fafaragászati néprajzi múze-
um, a tetôcserépen és a vakolaton
kívül itt minden, még a kô is fara-
gott. A bennvaló – a gazdasági
udvar – külsô képe is a képzett, a
diplomás faragómester ízlésvilá-
gát tükrözi. Faragott gyalogka-
pun nyitunk be az udvarra, benn
faragott léckerítés, a csûr oldalán
szekérkerekek – édesapja is fara-
góember, kerekes mester volt -, já-
rom, egyéb szekéralkatrészek,
cséphadarók, lôcsök, szekérágas,
fergettyû, a ház falán is fa szerszá-
mok, háztartási régiségek. Benn a
lakásban pedig friss forgácsillat,
sokféle emléktárgy, apró kopják,
de méretesebb faragott táblák is
Háromszék címerével. A fa natúr
színe és erezete önmagában is a
mûvészi alkotás képzetét kelti.

Vendéglátónk abbahagyja a fa-
ragást, közben a gépzenét is ki-
kapcsolja. Megjegyzést is fûz eh-
hez: a kézdivásárhelyi csavargyár
kazánházában állandó zaj volt, és
a zajt zajjal ellensúlyozta, állandó-
an zenét hallgattak. 

Farkas Róbert 30 évig dolgo-
zott a csavargyárban. Amint
mondja a faragászatra is ott ka-
pott rá. Sokan faragtak. Persze

kellett ehhez a honi indíttatás is.
Kerekes mester édesapja mûhe-
lyét ma is ôrzi, benne a régi szer-
számok és eszközök, esztergapad,
sokféle és sokformájú fa anyag,
köztük feltûnôen sok különleges
formájú ág, amibôl majd villásan
elágazó virágcseréptartók készül-
nek. A faragómester télen nem ezt
a mûhelyt használja, benn, a mo-
dern berendezésû lakásban farag,
ahol minden ragyogó tisztaságú.

Szóval Farkas Róbert 1982 óta
farag, elvégezte a csernátoni nép-
fôiskola két éves faragótanfolya-
mát, ott ismerkedett meg a fafa-
ragászat motívumaival. Mintegy
félszáz kapuja strázsál a nagyvi-
lágban, székely kaput faragott
egy, a Balti tenger partján élô né-
met házaspárnak is. A történet ér-
dekessége, hogy a házaspárnak
nincs semmiféle rokoni kapcsola-
ta Háromszékkel, az asszony
nagykárolyi sváb nô, és mégis
székely szimbólumot választottak
a balti porta bejáratához, ahol a fa
tisztelete messze meghaladja a
mai székelyföldi állapotokat. Per-
sze ez nem Farkas Róbertre vo-
natkozik, hisz ô a régi becsben
tartja a fát. Székely kapuja van Bé-
késcsabán, Pécsre két kaput is fa-
ragott, persze itthon is sokfelé ál-

lított kaput, most éppen a berecki
iskolának farag két kiskaput és
egy nagyot. Meg is tekintjük a ha-
talmas gerendákat a csûrben, ahol
szellôs helyen árnyékban szárad-
nak a fatörzsek.

A faragómûvész kopjafái szá-
mát nem is tudja, ezekrôl nem ve-
zet nyilvántartást. Ezekbôl jutott
Kanadába, az Egyesült Államok-
ba, hogy csak a legtávolabbi útvo-
nalakat említsük.

Szóval, egyrészt az öröklött
mesterség is tovább él a Farkas
Róbert kézmozdulatában. Apja az
övével rokon mestersége így foly-
tatódik tovább. De, bizonyára,
közrejátszik az is a mûvész hajla-
mú férfi mesterség választásában,
hogy anyai nagybátyja, Forró An-
tal festômûvész, fôiskolai tanár
ugyancsak kézdimartonosi, de ha
a egyéb kapcsolatokat is meg-
bolygatunk, az sem kerülheti el a
figyelmünket, hogy saját portájá-
nak gyalogkapuját az a Kelemen
Dénes faragta kézdimartonosi ta-
nító korában, aki késôbb Gelen-
cén híres faragóiskolát alapított.

És azt is említsük meg, hogy a
fafaragászat a nemzeti önkifejezés
alkalma és eszköze is volt azok-
ban az idôkben, amikor nyelvün-
ket, hagyományainkat, szokásain-
kat a hatóságok nem kedvelték. A
fafaragászat nyelve, a fantaszti-
kus szépségû és gazdagságú mo-
tívumkincs a kommunikáció esz-
köze volt, jelzése annak, hogy kik
és mik vagyunk. Tulajdonképpen
ezért üldözték egykor a székely
kapukat is, bontatták le paplakok
elôl vagy a megye bejáratától.

Végsô soron azt is ki kell mon-
dani, hogy Farkas Róbert eseté-
ben a szocialista ipar összeomlása
is a kezére játszott. Harminc évi
szolgálat után mesterséget kellett
váltania, s a „minden rosszban
van valami jó is” parancsa szerint
lám azt mûveli, amit szeret, s por-
tája, mûhelye, lakásberendezése
után és családja helyzetébôl ítélve
tisztes életet él és megfelelô eg-
zisztenciát is teremtett magának.
(Felesége, gyerekei tanügyiek
Kézdivásárhelyen.)

Az erdélyi famívesség múzeuma
Mikor mindez megfogalmazó-

Egy felsô-háromszéki faragómester portáján

Farkas Róbert faragás közben
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dik bennem még nem is tudom,
hogy Farkas Róbert egy másik di-
menzióban is foglalkozik a nép-
mûvészet, a népi mesterségek to-
vább éltetésével.

A Pécsi Tudományegyetemen
kiadnak egy Tudás Menedzsment
címû periodikát. Ennek a 2006 ok-
tóberi számában Farkas Róbert
Az erdélyi famívesség címen tes-
tes tanulmány közöl. Az írás egy
készülô nagyobb tanulmány ré-
szeként jelent meg. A szerzô a
bevezetôben jellemzi a felsô-há-
romszéki famívességet, a népi
ipar kialakulásának történetét. El-
mondja, hogy a gyenge termésho-
zamú föld és a zord idôjárás miatt
kellett a gazdálkodást kiegészítô
mesterségeket is mûvelni. Oly-
annyira, hogy a Kézdimartonos-
sal szomszédos Haralyban, még a
plébános is kádárkodott, az Ozs-
dolát Moldvával összekötô utat
ma is Kádár-útnak nevezik, mert
az ottani jelentôs hordó- és cse-
ber-, más faedényigényeket a fel-
sô-háromszékiek elégítették ki, és
ezen az úton szállították a Kárpá-
tok túlsó oldalára.

Most értem meg, hogy amit én
a Farkas-portán látok a ház, a csûr
falán, a sokféle mûhelyben, az a
gyûjtô és családi örökséget ôrizve
ápoló szenvedélyen túl egy leen-
dô népi mesterségeket, a fafara-
gászatot bemutató múzeum alap-
ja is. A házigazda össze szándék-
szik gyûjteni a Kézdimartonoson
és a szomszédos falvakban még
fellelhetô tárgyakat és eszközö-
ket. Szerencsés helyzetben van: az
eddig elszigeteltségben lévô falu
néprajzi értékekben még mindig
gazdag. A most felújított aszfaltút
és a martonosi gyógyvíz, s az ott

berendezett gyógyfürdô élénkíte-
ni fogja a turizmust. A népi mes-
terségek és eszközök megbecsülé-
sének fészkévé válhat ez az archa-
ikus és kedves település.

Külön felhívnám a nyelvjárás-
kutatók figyelmét Farkas Róbert
tanulmányára. Magam is falun
születtem, apám a gépészkedést,
a fémmegmunkálást mûvelte, de
lévén az ezermesterek fajtájából
kerekes- és asztalosmunkát is vég-
zett. Most Farkas Róbert portáján
ezért is tudok ennyire gyönyör-
ködni a mesterségekhez kötôdô
szavaink szépségében. Miket is
szándékszik begyûjteni a kézdi-
martonosi faragómester, aki nem
is tudja, hogy dolgozata egy állam-
vizsga szintû mércét is megütne?

Az állattenyésztés körébôl: a
terelés, ôrzés kellékei, pásztorbo-
tok, kenderostorok, harangok,
csengettyûk, nyakszíjak, füllyu-
kasztók, furulyák, sótartók, borot-
vadobozok, a savó feldolgozás
eszközei, szarvfaragás.

Tejfeldolgozás: dézsák, fejô-
székek, sajtárok, köpülôk, puti-
nák, sajt és ordakészítô edények.

Istállókellékek: villa, kaparók,
szopógátlók, istállólámpák.

Ugorjuk át a földmûvelés kel-
lékeit és szóljunk a fafeldolgozás-
ról: fûrészek, fejszék, tézsolyák,
taligák, ékek, botok, láncok.

Farkas Róbert nemcsak leírja a
mesterségeket és a munkafolya-
matokat, hanem fejlett rajzkészsé-

gét is bizonyítandó: értelmezhetô
és szemrevaló rajzokat is készít.
Rajzai alapján például a faedény-
típusok mindenike elkészíthetô
lenne, a hordó, a kád, a fürösztô
kád, a budunka (putina) , véka és
félvéka, 3 literes ejtel, köpülô dé-
zsa, vízhordó kártya (légely), ve-
der. Ugyanez a helyzet a kádár-
szerszámokkal is: donga-vinkli,
cseberdonga, hordódonga, ontora
vágó, gyalu, kézi vonó, belsô pu-
coló, fenék, füles donga.

Szekérrajzai és ezek megneve-
zései, a kerekes mesterség tárgyai,
szerszámai és a készítmények
megnevezései a városi embert is
elbûvölik.

Farkas Róbert népi faragómes-
ter portája, lakóháza, mûhelyei, a
csûr és a melléképületek jelenlegi
állapotukban is egy néprajzi mú-
zeum benyomását keltik. Ha a
kézdimartonosiak ráéreznek arra,
hogy micsoda kincset menthetnek
meg az utókor számára és segítik
falusfelüket, aki a rusztikusabb
vidéki élet csendes szépségét vá-
lasztotta a városi zaj helyett akkor
Kézdimartonoson megteremtik
Felsô-Háromszék igen izgalmas
múzeumi fészkét.

Egy fedél alatti és szabadtéri
népi mesterségeket bemutató mú-
zeumot.

SYLVESTER LAJOS

A régi mûhely egyik sarka

Faragványok
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Elöljáróban tisztáznunk kell, hogy képzômûvész
berkekben három személy is viseli-viselte ezt a ne-
vet. Jelen írás id. Kádár Tiborról, az egykori rebellis
pedagógusról szól. Fia, ifj. Kádár Tibor szintén mû-
vész, és rajztanári pályát választott. Végül, hogy az
esetleges további zavart oszlassuk, említenünk kell a
mûvészvilág harmadik azonos nevû képzômûvé-
szét, Kádár F. Tibort is. Utóbbiak ketten Kolozsvár-
ról telepedtek át, és élnek Magyarországon.

Közel fél évszázaddal ezelôtt, 1962 szeptemberé-
ben döbbenetes hír rázta meg a hazai mûvészvilágot:
Kádár Tibor festô, grafikus, a kolozsvári képzômû-
vészeti fôiskola tanára 43. életévében tragikus körül-
mények között elhunyt. Halálának 10. évfordulóján
113 munkájából nagy sikerû retrospektív kiállítás
nyílt a kolozsvári Szépmûvészeti Múzeumban,
ugyanakkor egykori tanítványai a sajtó hasábjain
több meleg hangú méltató tanulmányban emlékez-

tek meg munkásságáról (Veress József – kiállítási ka-
talógus, 1972, Kancsura István – Korunk 1972/8, Ka-
zinczy Gábor – Utunk évkönyv, 1972 stb.) Hosszas
csend után 1999 áprilisában a Korunk Galéria termé-
ben 32 munkájából újabb emlékkiállításra került sor.

De ki is volt Kádár Tibor? Sepsibükszádi tanítói
családban született 1919. június 19-én. Elemi iskolai
tanulmányait Sepsiszentgyörgyön, a kollégiumit
Marosvásárhelyen végzi. Ugyanitt jár Ciupe Aurél
festôiskolájába, majd 1938–40 között a Bukaresti
Szépmûvészeti Akadémia diákjai között találjuk.
Négyévi budapesti fôiskoláskodás után 1944-ben
kap rajztanári oklevelet, mellyel öt évet tanárosko-
dik Csíkszeredán, Gyergyószentmiklóson, Marosvá-
sárhelyen, végül 1949-ben a Kolozsvári Magyar Mû-
vészeti Fôiskola megalakulásakor kinevezik a festé-
szeti szakra, ahol haláláig tevékenykedik. Közben
munkáival részt vesz több budapesti közös tárlaton,
számos marosvásárhelyi és kolozsvári tartományi
festészeti és grafikai seregszemlén, de bukaresti álla-
mi képzômûvészeti kiállításokon is találkozunk ne-
vével. Mûvészetét elemzô írások, munkáiról reprók
jelennek meg korabeli lapokban. Lexikálisán ez len-
ne a száraz adatsor életérôl, munkásságáról; de pró-
báljunk mélyebbre hatolni és felvillantani a mûvészt,
az alkotó embert, hogy miért olyan fantasztikus a rö-
vid mûvészpálya alatt született életmû.

Munkásságát az 1957-es év osztja két nagy stílus-
periódusra. Már kezdetekkor kitûnik zseniális rajz-
készsége, nagyvonalú grafikusi tehetsége, ugyanak-
kor útkeresô, kísérletezô természete. Virtuózan meg-

Galéria

Kádár Tibor,
a lázongó mester

Falusi férfi (szénrajz)

Kádár Tibor
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rajzolt portréi (Poór Lili, Szentimrei Jenô, Tompa
László, Bajor Andot, Tamás Gáspár, Marosi Péter,
Takács Zoltán, Osváth Zsuzsa, Trenka Éva, Palkó
Attila, Pussi János, Jakobovits Miklós stb.) mellett
számos csendélet, tájképkompozició születik egyelô-
re még a hagyományos realisztikus, néha naturalisz-
tikus megfogalmazásban, a legkülönbözôbb techni-
kákban (grafit, szén, pasztell, akvarell, tempera, gu-
ache, olaj – sokszor ezek vegyes alkalmazásával), ké-
szít metszeteket, sôt szobrászkodik is. Egyszóval az
akkori mûvészgenerációra jellemzô sokoldalú, szin-
te reneszánsz polihisztor. Megszállottan gyûjti, ta-
nulmányozza a mûvészeti tárgyakat, ikonokat, az
antik kultúrát, a primitív népek mûvészetét, min-
dent amibôl tanulni lehet.

Lobbanékony természete egyre szûkebbnek érzi
a hagyományos alkotói kereteket, kitörni vágyik, s a
lassan hozzánk is beszivárgó nyugati avantgárd mû-
vészetet magáénak vallja, lelkes szószólójává válik.
Még nem tudhatja, hogy a sors már csak kevés idôt
osztott ki számára, mégis rövid négy-öt év leforgása
alatt jut el olyan felismerésekhez, melyek teljesen új
irányba terelik mûvészetét. 1957–58-ban szinte em-
patikus kísérleteket végez, egyes haladó, avantgárd
mûvészek bôrébe bújik, hogy megismerje gondolko-
dásukat, képszerkesztési technikájukat. Kompozíci-
ók sorát készíti el Picasso, Braque, Légér, Chagall,
Rouolt „után”(!) A nyomatékosításra azért van szük-
ség, mert e munkák mindmáig másolatokként szere-
pelnek, jóllehet ezek új, egyéni kompozíciók, stílus-
és szerkesztési tanulmányok. Például a Kompozíció

Légér után kiindulópontja a nagy francia festô Nô
tükörrel címû ismert vászna. A kettônek csak a bal
felsô sarka azonos. Ebbôl a lemásolt sárga arcrészlet-
bôl és néhány körülötte lévô geometriai formastilizá-
lásból kiindulva épül fel egy új szerkezet, betartva a
továbbiakban is a szerkesztési, építési, formai és
színstruktúrát, a részlet törvényszerûségeit, szer-
kesztési logikáját. Kádárnál új kompozíció születik
Légér modorában. Felgyorsított ütemben vonulnak
végig mûvészetén az expresszionista, kubista, konst-
ruktivista és egyéb irányzatok felismerései, törvény-
szerûségei, és eljut a teljes nonfiguratív absztrahálá-
sig, ahol a mûvészi produktum teljesen új, független,
a maga törvényei szerint létezô, megalkotott tárgy
(és teszi mindezt az 1950-es években). Már nem a va-
lóság végtelen impresszióit, szubjektív látásmódját
rögzíti, hanem megszûri a külsô jelzéseket, minden
fölöslegeset elhagyva maximálisan egyszerûsít s az
értelem mércéjével mindezt újrafogalmazva, új jel-
rendszerben átépít, újraépít, objektívebb értelmet ad.
Nem a felületi benyomások, reflexek érdeklik, ha-
nem a dolgok, jelenségek mélyére hatol, azok tör-
vényszerûségéig, szerkezeti felépítéséig, logikájáig,
lebontásáig, majd újraszerkesztéséig, belsô dinami-
kájuk feltárásáig, sokszor a mozgás ábrázolásáig. A
kétdimenziós síkfelület törvényszerûségeinek kere-
tében a plasztikai, illetve grafikai megfogalmazás, a
színekkel és vonalakkal történô építkezés a maximá-
lisra egyszerûsödik. A minimálisra csökkentett hát-
teret, a síkon széles ecsetvonásokkal (sokszor slep-
per-ecsettel és egy mozdulattal) elhelyezett színszi-

Balaskóné Osváth Zsuzsa, szénrajz, 1947.

Balaskó Nándor: Kádár Tibor terrakotta portréja.
Marosvásárhely, 1947
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geteket, szinte egyvonalas grafikai vonalháló köti
össze szerkezeti egységbe, kompozíciós struktúrába.
Nagy, dekoratív színparcellák fölé, köré helyez erô-
teljes fekete vagy fehér vonalkontûrt, az elôbbit fes-
tékkel az utóbbit karcolással (az ecset mindkét végét
használja). Fokozatosan eljut a színek önállóságáig,
optikai hatások megteremtéséig, a harmónia diada-
láig. Mindezeket bátran hirdeti fôiskolai óráin is.
Valovics László mesélte, hogy az intézeti rajztanul-
mányokon, mikor mindenki hegyesre faragott ceru-
zával pepecselgette, satírozgatta, piszmogta akadé-
mista rajzát, Kádár így biztatott: „Húzd meg erôsen,
bátran azt a vonalat!”

Az ellenállás hivatalos részrôl nem sokat várat
magára. Míg elsô szakaszában munkái ott szerepel-
nek a legtöbb tartományi, sôt állami kiállításon (sok-
szor 6–8–l0 alkotás), pályája vége felé többször eluta-
sítják, kizsûrizik, a fôiskolán heves vitákba bonyoló-
dik; vagy miután elkészíti a kolozsvári Köztársaság
mozi freskóterveit, a megrendelést visszavonják.
Mindezek ellenére nem volt megalkuvó, az akadé-
mikus felfogással végleg szakított, s hirdette a meg-
újulás szükségességét, az új irányzatok hagyomá-
nyainkba történô beépítését. Az újba vetett hite, újí-
tási vágya, önkifejezési útkeresése, a valóság újfajta
láttatása, jelképek teremtése, a nézô fantáziájának
bevonása a továbbépítéshez, mindezek bizonyítják,

hogy elôfutára és prófétája volt, megérzôje, megértô-
je és mûvelôje a forradalmasító új eszméknek, ame-
lyeknek az akkori hatalom hadat üzent, lázítónak,
retrográdnak, felforgatónak bélyegezve. Az 1950-es
évek szocialista realista környezetében Kádár Tibor-
nak volt mersze átnézni a vasfüggönyön és a dekan-
dens nyugati mûvészetekben keresni a követendô
utat.

Kísérleteiben s az új megalkotásában messzire ju-
tott. „Különleges képességekkel megáldott mûvész
volt” – írták róla. Az ötvenes évek erdélyi piktúrájá-
ban rövid élete, derékba tört alkotómunkássága üs-
tökösként tûnt fel. Befejezetlenül maradt öröksége
tanítványaiban tovább élt, egy egész generációra
gyakorolt hatása, útmutatása ma már vitathatatlan
egyetemes értéket képvisel.

Személyesen nem ismertem, halálakor alig kö-
zépiskolás voltam, de mint minden fiatal, aki magá-
ban hordozza lázadó, rebellis voltát, a megkövese-
dett, túlhaladott értékrendek elvetését s új utak, új
értékek keresését, ifjú koromban én is szomjaztam és
megéltem (a magam módján) a lázas hatvanas éve-
ket. Akaratlanul is fölmerül bennem a kérdés, vajon
ô hogyan reagálta volna le a mûvészeti világcentrum
Párizsból Amerikába történô átrendezôdését, az op-
és pop-artot, Jackson Pollockot, Andy Warholékat, a
hippi-mozgalmat, a bluejeanses beat nemzedéket, a
Beatles Sárga tengeralattjáróját, Salinger Zabhe-
gyezôjét... mindazt a lázadást, amit a hatvanas évek
hoztak. Ezek elôszelét az örökifjú Kádár Tibor már
megérezte, s tanítványait ôszinte hittel és barátság-
gal felkészítette az új utakra.

Késôbb, feleségem mellett a Balaskó mûvészcsa-
ládban gyakran felelevenítették Kádár Tibor emlé-
két. Anyósommal, az annak idején hajadon Osváth
Zsuzsával még egy ártatlan idillje is szövôdött a ma-
rosvásárhelyi festôiskolában, s Tibor többször leraj-
zolta. Apósom, Balaskó Nándor szobrászmûvész,
mint barátot és egyetemi tanárkollégát, megmintázta
portréját.

A Sétatér közelében fekvô családi otthont nemrég
számolta fel Katika, a mester Németországban élô le-
ánya, a család utolsó Kolozsváron élô tagjának, édes-
anyjának, Kádár Olga tanárnônek halálakor. Katika
ezután látogatott meg, magával hozva édesapja több
vázlatfüzetét és igen értékes mûvészettörténeti do-
kumentumokat. Ezeket forgatva bennem is emlékek
törtek fel. 1999 áprilisában, a már régen halott mes-
ter születésének 80. évfordulóján, 22 éves csend
után, emlékkiállítást rendeztünk a család támogatá-
sával a Korunk Galériában. Képeinek egy része ek-
kor a város mûvészeti múzeumának raktárában pi-
hent (és pihen ma is), néhány darab családi otthonok
falait díszítette, a hagyaték többi része egy padlástér-
ben porosodott. Ez utóbbiak lettek kiállítva. Emlék-
szem egy a falnak támasztott hosszú és meredek lét-
rára. Ezen kellett a padlásról leegyensúlyozni a
nagyméretû, súlyos, üveggel fedett képeket. Saját
autómmal szállítottam otthonomba a 32 munkát,
majd egy hónapot dolgoztam rendbetételükön. Le-
tisztítva, restaurálva, újrarámázva, szórólapot-pla-
kátot készítve állítottuk ki ôket. Végül közvetítésem-
mel a család biztos helyre juttatta ezeket megôrzésre
az utókor számára.

ORBÁN ISTVÁN

Parasztasszony portréja
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Ünnepeltünk jubileumi kiállításának bizarr volt
az eleje. A mûvész hitvesének portréját viselô vá-
szon ugyanis elhagyta a falat, és hatalmas robajt
okozva rámástól zuhant a földre. A szeg meg a kam-
pó azonban a helyén maradt. Vajon miért? – értetlen-
kedtek a munkacsoport készülôdésbe belefáradt tag-
jai. És bár a képhullást mint rendellenes jelenséget
egyikük sem kísérelte meg objektív okokra visszave-
zetni, akadt annyi józanság bennük, hogy baljóslat-
nak se tekintsék. Így, ha késéssel is, de megnyílt a
bánságiak által már nagyon régóta, immár több évti-
zede várt retrospektív tárlat. 

A százhúsz éve született és száz éve debütált,
egykoron Modiglianinak barátjává, Picassónak és
Tagorénak beszélgetôtársává vált Szuhanek Oszkár
válogatott munkái novemberben a Temesvári Szép-
mûvészeti Múzeumban voltak megtekinthetôk. A
kiállítás kurátora Miklósik Ilona mûvészettörténész
volt.

Tanújelek
Az eseményt megelôzô hosszas és kimerítô szer-

vezés dacára a közel 50 alkotást bemutató válogatás
sajnos nem nyújtott teljes betekintést az 1887-ben Ta-
másdon (Temes megye) született Szuhanek Oszkár
munkásságába, és kisemberi gyarlóságok, félelmek
miatt nem tudta végigkísérni a mûvész több mint fél
évszázados pályáját. Ezen árnyoldalak abból fakad-
tak, hogy a képíró vásznainak, szénrajzainak zöme
hazai s külföldi magángyûjteményekben található, a
tulajdonosok pedig vagy ismeretlenek, vagy lehetet-
len velük felvenni a kapcsolatot, vagy nem adják
kölcsön mûtárgyaikat. Az ügyintézés buktatói s a
rosszmájú fontoskodók szerencsére nem túl népes
táborának serénykedése ellenére a kiállításba beke-
rült festmények, grafikák kiváló tanújelei voltak an-
nak, hogy a szürrealizmus, konstruktivizmus és a
többi modern irányzat csábításának ellenállva a mes-
ter mindvégig fiatalos szellemben dolgozott. A jól is-
mert mûvek mellett a látogatók számos újra felfede-
zett, eddig intim környezetben ôrzött alkotásra is rá-
csodálkozhattak.

Szemmel láthatóan (egyesek) arra is, hogy a régi
temesváriak által ünnepként megélt novemberi dél-
utánra megjelent egy színes és fekete-fehér repro-
dukciókkal gazdagon illusztrált román nyelvû kata-
lógus, amely ugyan nem mentes az elírásoktól meg a
nyomdai, korrektúrai bakiktól, de rendelkezik egy
album végi angol kivonattal.

Hangulatok
Szuhanek Oszkár több szempontból is különleges

színfoltot képviselt a múlt századi hazai személyisé-
gek palettáján. Noha szakmai elismerések övezték,
és külföldi szerepvállalásai, jelenései alkalmával szá-
mos méltatásban részesült, nem állt be a tömegter-
melôk futószalagja mögé. Bravúrja is ebben rejlik: a
mindennapi élet apró-cseprô epizódjainak megle-
hetôsen statikus tablóját páratlan higgadtsággal, lé-
lektani árnyaltsággal ábrázolta, keze alatt még a
markánsabb vagy elmosódottabb vonással jellemzett
modellek is teljes emberekké kerekedtek. Festészete

pillanatról pillanatra hiteles, rajztudása virtuóz, ám
félô, hogy folytatva e sort hamar kifogynák a jelzôk-
bôl, önismétlésbe tévednék.

Melegséget árasztó dekoratív stílusát, amely a
nagyvárosi élet mozgalmasságát, valamint az akko-
riban divatos mediterrán fürdôhelyek hangulatát
egyaránt közvetíti, részben az elsô világháború ka-
tarzisának és a húszas évek expresszív festészetének
a hatására alakította ki. Mert Szuhanek Oszkár mun-
kái leginkább könnyedségükkel, gördülékenységük-
kel lepnek meg, kifejezésmódja idegen a görcsös for-
makereséstôl. Nyelvezetének nincsen olyan eleme,
amely ne hajlana következetesen, magától értetô-
dôen a lendületesen, élvezhetôen elôadott cselek-
ményhez, a kontextusából kiragadott pillanathoz.
Az ô esetében nincsen szükség varázsgömbre ahhoz,
hogy jeleneteinek szereplôi, mozzanatai megidéztes-
senek. Érdekes még gondolati hangoltsága, hisz ké-
pein szeretni való társaság gyûlt össze, jómódúak és
kevésbé jómódúak, a társadalomba beilleszkedettek
és az emberi együttélés normáit zsigerbôl felrúgó
polgárok. 

Univerzum
A hozzá hasonló érzelmû képzômûvészektôl el-

különülve Szuhanek Oszkár nem választotta sem a

Szászhúsz év magány
Szuhanek Oszkár kettôs jubileuma

Endre Károly
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történeti, sem az életképfestô hivatást. Mûvészeté-
nek fô témája a szûkebb családi s baráti környezet, a
lakhelyeit körülvevô parkok, folyók, dombok, a sze-
líd, üde tájtól nyert ifjúkori élmények, a város,
amelyben élt, munkálkodott, a polisz ódon épületei,
belsô udvarai. Képzelôerejét, alkotó kedvét a termé-
szet csendjének áhítatos, bensôséges mûvészi átélése
indította meg leginkább. Életmûve így alapjában vé-
ve tájmûvészet, realizmusa azonban másfajta, mint
nagy kortársaié: a természetben nem a tragikus el-
lentmondások szimbolikus, esetleg valóságos kifeje-
zését kutatta, nem keresett benne vigaszt és feloldó-
dást, hanem ô tényleg képes volt a gyönyörökrôl, a
harmóniáról beszélni. Ecsetje nyomán a bûnös uni-
verzum paradicsomi tisztaságát nyerte vissza, és
boldogságos, költôi valósággá nemesedett. Egy
olyan korban történt mindez, amelyben sok írónk és
alkotónk meghasonlott önmagával, lassanként el-
hallgatott, kreatív ereje felôrlôdött. 

Szuhanek Oszkár mûvészete egy olyan festôi vi-
lág megvalósítása tehát, amely közel áll a valóság-
hoz, abból táplálkozik, a szépség és a szabadság je-
gyeit viseli magán, bájos és kellemes, hangulatát a
humánum formálja, uralkodó princípiuma pedig az
élet felpörgetett vidámsága.

Önazonosság
A sokat ígérô francia fôváros számára nem a

gyors siker, a mûvészet útján való meggazdagodás
csábító szigete volt, hanem az a reményteli föld-
nyelv, ahol levetkôztethette az otthoni kötöttségeket,
és belekóstolhatott a bohémvilág könnyelmû, feszte-
len életmódjába. De mivel utóbbit neveltetése követ-
keztében nem tartotta illendônek, hanem vallotta in-
kább haszontalannak, a konvencióktól elszakadni,
velük vitába szállni pedig nem kívánt, úgy határo-
zott, egyéni hangján fog megszólalni. A fejlôdés az ô
iránymutató mûveit igazolta.

Párizsban több évig tartózkodott, ám ezen esz-
tendôk karrierjében abszolút egyenes vonalúak: cél-
tudatos, következetes önneveléssel teltek el. Az eb-
ben a korszakban fogant festményei méltó eredmé-
nyei ottlétének. Általánosságban érvényes rá, hogy
bár képzésében rangos mesterek, így Balló Ede, He-
gedûs László, Ferenczy Károly, Jean-Paul Laurens
vettek részt, példaképei nem igazán befolyásolták,
sôt, sajátos, artisztikus ábrázolásmódja, választékos
koloritja, a meghitt hangulatok tolmácsolására s a
festôi, természetes hatásokra való készsége, törekvé-
se már budapesti tanulóéveiben kibontakozott. A
majmolás nem volt kenyere, mestereitôl csupán a
technikára, a komponálás mibenlétére, milyenségére
vonatkozó ésszerû útmutatásokat fogadott el. E gya-
korlatának ékes bizonyítékai a családjának tagjairól
festett arcképek, amelyeknek mindenike a realista
felfogás megkapó szépségû eredménye. Nagy gon-
dot fordított a rajzra, karaktereinek plasztikus for-
mát adott. Bár beható lélekábrázolásra nem gondol-
hatott, a ruhák színei, az alakok tartása és arcvonásai
bôven áradó lírai érzelmeket közölnek. 

Kiválóvá teszi még, hogy a leghétköznapibb táj
leghétköznapibb részleteiben is felfedezte a nagysze-
rût, a költôi szépségût, a festôi motívumnak valót.
Képein a figurák (ha vannak) a természettel egyazon
légkörben, egyetlen akkordban kapcsolódnak össze:
a gyengéden megfestett fák, dombok, hegyek az em-
beri tartalmak, kedélyállapotok nagyszerû vissz-
hangjává válnak. Ember és natúra így nála nemcsak
hangulatilag, hanem a jelképek jelentôségét illetôen
is egyet jelent: Isten teremtményei nem csupán színt
hordozó tényezôk.  

Szuhanek Oszkár munkáit persze nem csupán
felfogásának egyöntetûsége, színgazdagsága teszi
rendkívüli értékké, hanem az atmoszferikus megje-
lenítés modernsége is. A fény felfokozott intenzitása
s a képek koloritjában, néhol párás tónusában való
döntô jelenléte ôt a francia impresszionisták rokoná-
vá teszi. S bár egyes megoldásait nézve közel azonos
velük, festészete nem tekinthetô teljes mértékben
impresszionistának, mivel a hasonlóságot mutató
vonások mellett a két csoportba (az övébe és a franci-
ákéba) osztott mûalkotásokat alapvetô vonások, mû-
vi fogások különböztetik meg egymástól. 

Mindenesetre Szuhanek opuszai valóságos szín-
vázlatok, amelyeken festésmódjának bámulatos biz-
tonsága, színadásának tisztán csengô, újszerû össz-
hangja s a felületek kiképzésének választékossága
figyelhetô meg. Mûvészetében az élet csodáit szívó-
san igenlô fiatalos optimizmus, a lét ünnepélyes köl-
tészete, a felszabadultság és a lélek békéje nyilvánul
meg.

Elegancia
Temesvárra való visszatérésekor, de fôként a má-

sodik világháború utáni válságos hónapokban szinte
mindent elölrôl kellett kezdenie. A keresés, a nélkü-
lözés korszaka volt ez számára. El kellett telnie egy

Hoffmanné
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kis idônek, amíg végre lendülettel, a megvalósulás,
kiteljesedés bizalmával telve rugaszkodhatott neki
az évek óta magában érlelt témák megfestésének. 

Szuhanek Oszkár hazatérve is, a kommunizmus-
ban is tényekrôl beszélt, az igazság kimondása pedig
tudásának megfelelôen módosult, egyszerûsödött,
nagyszerûsödött. Ez az istenáldotta tehetség, a vele
való sáfárkodás volt a feltétele sikereinek, párizsi el-
ismertségének. 

Fauve-nak lenni itt nem lehetett, ezért meg kellett
találni a továbblépés, túlélés optimális formáit. És ô
megtalálta: olyan igénnyel festette, rajzolta meg min-
denik képét, mintha az lenne az utolsó, legalábbis a
tökéletességre törô eszmény kísértésében. És bár a
munkák annyira magas izzásúak, hogy bármelyikkel
újra kezdhette volna a kifejezést, nem tekinthetôk
egyazon egység szétesô darabjainak. A felfogásmód
természetesen azonos bennük, amiként az a hajlam
és eltökéltség is, amely a valóság reprodukálása he-
lyett az önelvû vizualitás megteremtése felé terelte.
Ezek említésével azonban még nem zárható le a
számba vétel. Mûvészetének hajlékonysága, változa-
tossága sosem jelentett állhatatlanságot, bizonyta-
lanságot, nem vont maga után látványos irányvál-
tást, és életmûvének a harmóniáját sem törte meg. Ez
a következetesség, egyensúlyozás tette ôt a 20. szá-
zadi bánsági képzômûvészet kimagasló mesterévé. 

A festôi módiktól korán ellökte magát, hogy már
húsz évesen, fiziológiai ártatlanságában, makulátlan
elképzeléseitôl vezetve kiforrott mûveket alkosson.
A múlt század elsô negyedében szuggesztív portrék,
aktok és városképek kerültek ki az ecsetje alól: ezek
mindenikében már benne volt a rátalálás pezsdítô,
szinte a szemlélôt is felperzselô élvezete. Például a
Pont-Neuf-öt, a Szajnát és a Notre Dame-ot illusztrá-
lók, mert telített színeinek világító fokozataival már
ekkor képes volt egységes képi textúrát teremteni.
Technikájának könnyedsége, amely az ecset mozga-
tásának hol kalligrafikus futtatásában, hol párhuza-
mos vonások halmozásában vagy a színek foltokká
lapításában érvényesült, már kiérlelt, spontán, a lé-
legzetvétel ritmusának eredetiségével ható festôi
metódusra vall. Szinte hihetetlen, hogy nagybecsû
alkotásai közül többet is egészen fiatalon véglegesí-
tett, ám az érettség legmagasabb fokán állva. 

Portréi egyszerûen elegánsak, mesterkéletlenek.
E megállapítás aktjaira is jellemzô, amelyeknek tér-
ben való elhelyezése, anatómiája nem pusztán opti-
kai törvényszerûségeknek, rajtuk keresztül pedig
egy belsô hitelességnek felel meg, hanem valamiféle
szépségideálnak, a hagyományos értelemben vett
esztétikusságnak. Ebben a megfelelésben benne van
a párizsi fauve-ok, a budapesti impresszionisták és a
német expresszionisták térértelmezése, de jó adag
szuverenitással, hisz munkáinak e sokféle hatás
egyéni zamatot adott. Szuhanek nem torzít, nem ka-
rikíroz, mezítelen testjei kecsesek, rajzait nem jellem-
zi a laza áttetszôség, festményeit a tarkabarka foltok
káprázata. Többnyire átlagosnak minôsíthetô réteg-
ben rakja fel a festéket, alkotói invenciója pedig nem
merészkedik el odáig, hogy túlzásokba ragadja, s
egy adott ponton munkáit furcsává, meghökkentôvé
tegye. 

Életteliség
Belemerítkezése a grafikák univerzumába épp-

úgy gyakorlati, mint elméleti, ráadásul semmiképp
sem esetleges kitérô, elvégre személyében egy intel-
lektuálisan is elmélyedô, olvasott, a francia enciklo-

pedisták eszméit már fiatalon magába szívó alkotó-
személyiség mutatkozott meg. A 20-as, 30-as évek-
ben az aktábrázolás amúgy is a favorizált témák kö-
zé tartozott, és belesimult a radikális festôk érdek-
lôdési körébe. Matisse nyomába lépve kortársai még
aktos csoportképekkel is megpróbálkoztak (a kísér-
letezésnél többre azonban nem jutottak e téren). Ô
viszont azzal, hogy a grafikai problémák gyújtó-
pontjává tette, tényleg kiemelkedett a rajzoló tömeg-
bôl. Aktképei önállósult vizuális világok, amelyek-
ben az élet szubsztanciáját megtestesítô hölgyekben
és az ôket kiegészítô férfiakban mintha a kozmosz
energiái keringenének.

A ruhátlanul pózolók galériáját szépen kiegészí-
tik késôbbi portréi az elbûvölô feleségrôl, a szófoga-
dó leányról, a felelôsségteljes fiúról, a csábos mú-
zsákról, a megértô barátokról és önmagáról. E fotó-
szerû festményei teljesen betöltik a képmezôt, és
olyanféle szívélyes jellemábrázolássá válnak, hogy
általuk a megjelenített lény testi tulajdonságai, lelki
rezdülései is kivetítôdnek a vászonra. 

Az ösztönösségnek, az életteliség felszikráztatá-
sának Szuhanek Oszkár a hozzá legközelebb álló ro-
konok, helyszínek megfestésekor engedi át magát
teljes felszabadultságban. Friss színei ilyenkor erô-
teljesen ragyognak fel a flamand fogantatású, ko-
molyságot, bensôségességet sugalló homogén háttér
elôtt, a test térbeli megformálása s a modellt körül-
vevô táj azonban egyszerûen hiányzik a kompozíció-
ból (amely emiatt nem is nevezhetô kompozíciónak).
Ha a körvonalak nem individualizálnák a formákat,
munkái akkor sem veszítenének sokat valós értékük-
bôl.

Portré
Mivel a mûvészi kiteljesedés fokozatainak felvá-

zolásakor többnyire évszámok között csapongva ha-
ladtam e zárófejezet felé, Szuhanek Oszkár eddig
kissé nélkülözött életrajzi adatait ezúttal szedem
kronologikus rendbe, nem mellôzve azonban a meg-
értést, befogadást segítô, ezért szinte kötelezô rövid
elemzéseket. Érdemes ugyanis eltûnôdni azon, hogy
a kor vezetô alkotóinak és íróinak társaságából,
Amadeo Modogliani, Fernand Léger, Alfred Wieg-

Velencei kikötô
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mann, Charles de Tholey, Anatole France, Rabind-
ranath Tagore s Max Jacob köreibôl az elsô világhá-
borút követô nagy területrendezések, és az ebbôl fa-
kadó fejetlenségek, kuszaságok ellenére Szuhanek a
mûvészeti élet terén akkor még eléggé hangsúlyta-
lan Temesváron telepedett le. 

„Pusztai rejtôzködése” karrierjét érdemben még-
sem érintette: elhatározásai mellett kitartó, követke-
zetes ember lévén ugyanis nem engedte meg, hogy a
20. századi Kárpát-medencei fordulat és a vele járó
metamorfózis negatívan érintse. Új lakhelyén hamar
társakra lelt. Elsô nekifutásra a párizsi Julian Akadé-
mián tanult Ferenczy Józseffel, valamint Krausz Al-
berttel összefogva a Kandia csokoládégyár egyik
csarnokában állította ki munkáit. Azért egy ipari
hangárban, mert a Béga-parti kis Bécsben híján vol-
tak az ennél szakmailag optimálisabb lehetôségek-
nek. Székhelygondjaikon sajnos a kezdeményezésé-
re megalakult bánsági képzômûvészeti szövetség
sem könnyített, hisz galéria a Bánság fôvárosában
ezután sem létesült. A soron következô együttes tár-
latukat a belvárosi Lloyd-palota dísztermében nyi-
tották meg a temesvári piktorok. Az eseményen
Szuhanek Oszkár a Velencében és Németországban
készült képeit állította ki.

Ünnepeltünk egyébiránt nagy utazó volt, a terep-
munka, a plain-air festészet lelkes híve. A budapesti
Magyar Képzômûvészeti Fôiskolára, Balló Ede osz-
tályába, s Hegedûs László pártfogásába 1906-ban,
Temesvár polgármesteri hivatalának az ösztöndíjá-
val került. Ebbôl a korszakból valók az akadémiai
stílusban készült szénrajzai. Kivételes adottságaira
azonban már gimnazista korában felfigyeltek a taná-
rai: nem csupán a rajzórákon remekelt, hanem a
nyelveket is feltûnô gyorsasággal sajátította el. A
magyar mellett anyanyelvi szinten beszélte a néme-
tet, a románt, a franciát, de tudott olaszul is. Angolul
néhány barátja kedvéért tanult meg, spanyolul pedig

idôs korában, csupán azért, hogy eredetiben olvas-
hassa Cervantes mûveit. Amúgy valósággal falta a
könyveket, fôleg a francia racionalisták elveit hirde-
tôket (Voltaire volt az egyik kedvence), és ez lénye-
gesen meghatározta egyéniségét. Embertársaihoz jó-
hiszemû kíváncsisággal közeledett, portréfestôvé el-
hivatottságból vált, és azt vallotta, hogy a világ egy
csodálatos teremtmény. 

Budapestrôl Párizsba vezetett az útja, a Julian
Akadémiára. Bôven termô, sikeres korszaka volt ez
Szuhanek Oszkárnak, hisz négy év diákoskodás
után már szabadúszóként bérelhetett magának mû-
helyt a francia fôvárosban, aztán Velencében és Fi-
renzében tehette meg ugyanezt. Bejárta Olaszorszá-
got, a földközi-tengeri szigeteket, eljutott Líbiába,
Tunéziába, Dalmáciába. 1912-ben beiratkozott a ró-
mai Medici Akadémiára, és tagja lett a helyi német
festôk szövetségének. Ezen civil szervezet összejöve-
telein ismerte meg egyik múzsáját, Meta Hilpert fes-
tônôt. Ihletet adó hölgyet mellesleg nem volt nehéz
találnia: rossz nyelvek szerint nemcsak a nôk imád-
ták ôt, ô is imádta a nôket. Mégis, 1927-ben egész
életre szóló házasságot kötött a gyönyörû Irene
Fischllel, akitôl két gyermeke született: György és
Yvonne.

A 30-as években megélénkült temesvári mûvé-
szeti életben Aurel Ciupe, Andreas és Franz Ferch,
Ion Isac, Romul Ladea, Corneliu Liuba, Iulius Pod-
lipny, Bottlik Tibor, Gallas Ferdinánd, Kristóf-
Krausz Albert, Lenhardt Emil, Varga Albert mellett
találjuk, akár azt is állíthatnánk: központi figura-
ként, összefogó kapocsként. Rengeteg egyéni és cso-
portos kiállításon vesz részt, egyebek mellett a buda-
pesti és bánsági szalonokon. Édesapja halála, a csa-
lád temesvári, Fröbel (volt Resica, ma Iuliu Maniu)
utcai üvegkereskedésének bezárása azonban várat-
lan és áthidalhatatlan anyagi nehézségeket gördített
elébe. 

Temesvári mûhelyét rövid bukaresti kitérô után
rendezte be, a Magyar Hitel Bank tornyában, a Jenô
herceg téren (ma Szabadság). Majd a Szörénységben,
Temesfôn, Ferencfalván, Boksánbányán, Szászkabá-
nyán festett, mert úgy érezte, tájképfestéskor jelen
kell lennie a természetben, emlékeire nem hagyat-
kozhat.

Újabb pofonok a kommunizmusban érték: mivel
a rendszer megfojtotta addigi legfontosabb megren-
delô rétegét, a polgárságot, annyira leszegényedett,
hogy talpon maradásáért ismerôseire szorult. Bizal-
masainak támogatását élvezve egy ideig visszavo-
nultan, Temesszékáson dolgozott. Ebben az idôszak-
ban készíti el Arday Aladár nagyváradi református
püspök képmását. 

1972 májusában távozott az élôk sorából. Arcvo-
násait ma már csak Gallas Ferdinánd bronz mell-
szobra, Kóra-Korber Nándor karikatúrája s Varga
Albert munkája ôrzi materiálisan Temesváron, no
meg azok a helybeliek, akiknek még volt alkalmuk
látni ôt munka közben a város utcáin, terein, régi vá-
gású, vérbeli festôként, sokat látott, sokat megélt fes-
tôállványa mögül köszöntve tiszteletteljes mosollyal
kedves ismerôseit, a várost.

Így, ennyire nyilvánosan, ennyire nyilvánvaló el-
hivatottságból születtek meg szeretettel teli, szeret-
nivaló képei, amelyek lelkiségük által annyira kon-
centrált erejûek, hogy valósággal beleégnek a nézô-
be.

GURZÓ K. ENIKÔ

Temesvári belsô udvar



Erdélyben három (férfi) szerzetesrend tevékeny-
sége fontos az iskolai oktató-nevelômunka szemügy-
re vételekor. Ezek: a ferencrend két ága, az obszer-
vánsok és a minoriták – elôbbi legjelentôsebb iskolá-
ja a csíksomlyói, utóbbié a kantai –, a jezsuiták –, va-
lamint a jezsuiták 1773-as feloszlatását követôen a
kolozsvári tanintézetbe került piaristák. E szerzetes-
rendek erdélyi megjelenésérôl, iskolaalapításukról
számolok be röviden, majd iskolai tevékenységüket,
elsôsorban neveléselméletüket, kiemelten pedig er-
délyi iskoláikban is alkalmazott nevelési rendszerü-
ket mutatom be. 

A ferencrend (obszerváns és konventuális
ferencesek) Erdélyben

Assisi Szent Ferenc alapítása egy, a szegénységet
kiemelt módon megélô közösségre vonatkozott. A
szegénység evangéliumi tanácsának megtartása volt
erôs megkülönböztetô jegye abban a korban, amikor
az egyházban is szembeötlô módon dívott a tehetô-
sek soraiban a pompa szeretete. A szegénység meg-
élésének módját, fokozatait, mértékét illetôen azon-
ban már a rendalapító életében elkezdôdtek a viták,
ahogyan ez szinte szokásos a karizmatikus egyénisé-
gek és a nyomukban következô intézményesülési fo-
lyamatok történetében. 

Az obszerváns ferences és a tôle 1517-ben külön-
vált konventuális, más néven minorita egyaránt te-
vékeny-szemlélôdô rendnek vallja magát a konstitú-
ció értelmében: „Kontemplatív életünk bensôsége-
sen kapcsolódik tevékeny apostoli szolgálatunkhoz.
A minoriták életüket testvéri közösségekben élik,
konventualitásban, s ez a megkülönböztetô jegyük.
Szent Ferenc maga ezt rendelte: A kisebb testvérek
dolgozzanak, ássanak, kapáljanak, kaszáljanak,
hordjanak követ, vizet, hajtsák a lovakat, öszvéreket,
a tudósok meg tanítsanak, a papok prédikáljanak,
végezzék az istentiszteletet, szóval ki-ki a testvérek
közül a maga módján és tehetsége szerint használjon
az embereknek és segítsék ôket tisztességes vállalko-
zásaikban és azután szolgálataik jutalmául pénzt ne,
hanem csak az életük fenntartására szükséges cse-
kély élelmet és ruházatot fogadjanak el” (Assisi
Szent Ferenc, II. Regula, c. 5. Opuscoli 174, 108). 

Az alapító rendeléseinek értelmezése megosztot-
ta a rendet. A két ág hosszas, századokon át tartó vi-
ták után a 16. században vált el végleg egymástól, s
külön rendként élt tovább: Ordo Fratrum Minorem
néven szerepel a ma ferencrendnek nevezett, s Ordo
Minorum S. Francisci Conventualium néven a ma
minoritákként ismert rend.

A ma minoritának nevezett, a konventuális feren-
cesekbôl önállósodott rend a mai megjelenésében a

reformációt követô katolikus megújulás során tele-
pedett le Erdélyben: a ferencrend kettéoszlása után a
17. század végén, a katolikus restauráció térhódítá-
sával jelentek meg újra Erdélyben, ôrséget alakítva,
amely a Szent Erzsébetrôl nevezett minorita provin-
cia része. A 16. században Erdélyben a reformáció
nehéz helyzetet teremtett a katolikus vallás követôi-
nek, köztük a szerzetesrendeknek. „1556. évvel az
erdélyi ferencrend történetében egy kort le is zárhat-
nánk, mert ezután az erdélyi ferencrendiek élete
majdnem egy jó félszázadig csak a végvonagláshoz
hasonló” – olvassuk a ferences krónikában. Erdély-
ben a ferenceseket kivéve minden pap eltûnt, mind a
világiak, mind a más szerzetesrendekbôl valók, a fe-
rencesek is csak töredékesen képviselhették a katoli-
kus vallást, a Székelyföldre, ott is a csíksomlyói ko-
lostorba szorítva. Innen kellett nagy területeket ellát-
niuk. Báthory István ugyan 1579-ben jezsuitákat hí-
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vott, a bizonytalan helyzet azonban hamar kitiltá-
sukhoz vezetett, s hiába pártolta Báthory Zsigmond
fejedelem 1589-ben több ferences behozatalát, nem
történt intézkedés ez irányban. A gyulafehérvári or-
szággyûlés 1591-ben valószínûleg a fejedelem jóaka-
rata miatt sem emelt kifogást a csíksomlyói kolostor
léte, rendtagok ott tartózkodása ellen, s a kolostor
megerôsödött helyzetére utal, hogy Báthory Endre
bíboros Csíkot az erdélyi katolicizmus központjává
akarta tenni, a katolikus püspök nélküli Erdélyben
Csíksomlyón akart volna ferencrendi püspököt. (Vö.
Veszely Károly, Erdélyi egyháztörténelmi adatok.
Kolozsvár 1860, I. 302.) „Báthory Endre 1591-ben a
pápához folyamodott, hogy annak támogatását meg-
szerezze. Kérte, hogy az egész országban szétszórtan
élô katolikusok gondozására a ferencrendiek közül
valakit püspöki címmel ruházzon fel, aki Csíkban
lakjék” – írja Marton József, lásd: Az erdélyi (gyula-
fehérvári) egyházmegye története. Gyulafehérvár
1993. 64. A valóra nem vált gondolat ellenére tény,
hogy a protestánsok a ferenceseket tûrték meg egye-
düli hivatalosan mûködô katolikus papokként. A
csíksomlyói kolostor 1661-ben a tatár betörés követ-
keztében elpusztult. A nehéz idôk multával a 17.
század hatvanas éveiben Gyergyószárhegyen sike-
rült kolostort alapítani, 1666-tól Kájoni János lett a
mikházi kolostor elöljárója, s ezzel ott is új élet, új
lendület kezdôdött.

A ferencesek az enyhülés bekövetkeztével a lelki-
pásztori munka mellett tanítással is foglalkoztak
Szárhegyen és Mikházán, valamint Esztelneken. Ez
utóbbi helyen Nyújtód elvesztése után kezdôdött a
lelkipásztori munka Nagy Mózes gelencei plébános
kezdeményezésére, 1684-ben kezdtek házat építeni,
amely 1721-ben emelkedett a kolostor rangjára. Az
esztelneki iskolára Nagy Mózes plébános tette az

elsô alapítványt, s ezt a költészettanig fejlesztették,
majd a hely félreesô volta miatt Kantára telepítették.
Itt 1751-ben Sztoyka Zsigmond püspök indította újra
a minoriták vezetésével az iskolát. Veszely Károly je-
gyezte fel, hogy Háromszéken ekkor (a 17. század
közepén) Nagy Mózes plébános egyedül végezte a
papi teendôket Esztelnektôl Zágonig. A papok és ta-
nítók képzésére szánt iskolát elôször szülôfalujába,
Esztelnekre telepítette, innen 1696-ban kedvezôbb
helyre, a Kézdivásárhelyhez közelebb esô Kantába
költöztette át. A nagyon viharos erdélyi helyzet kö-
vetkezményeit látta ugyanis ez a buzgó, külföldön
tanult, a Dunántúlon 12 évet pasztorációban dolgo-
zó, majd szülôföldjére hazatért világi pap. Otthon
egyrészt a protestáns rendek uralták ezt az ország-
részt, emiatt a katolikusok többrendbélileg hátrányt
szenvedtek, ennek egyik legnyilvánvalóbb jele volt
az a tény, hogy püspökük nem lehetett, ebben az
idôben a szintén háromszéki Szebelébi Bertalan töl-
tötte be az általános helynöki, vicarius generalisi
tisztet. De a helynök nem rendelkezett olyan jogha-
tósággal és tekintéllyel, mint egy püspök, többek
közt papot sem szentelhetett. Szebelébi ugyan buz-
gón végezte, amit csak végezhetett, járta a plébániá-
kat, vizitációkat tartva, ez a tevékenysége azonban
csak bizonyos javulást hozhatott. Ugyanakkor a szé-
kely papság nôs papokból állt, ez a helyzet azzal sem
enyhült, hogy a botrányok miatt ezek nagy része tá-
vozott, mert a katolikus vidék, jelesül pont a három-
széki úgynevezett Szentföld is szinte egészében pap
nélkül maradt. Nagy Mózes terve: papnevelô intéze-
tet létrehozni. Esztelneken szeretett volna iskolát
alapítani, s mivel a csíksomlyói obszerváns ference-
sek munkájáról jó véleménnyel volt, ôket szerette
volna megnyerni erre. Ám a protestáns rendektôl
való félelem a somlyói barátokat visszatartotta ettôl
a lépéstôl. Korábban az obszervánsok próbálkoztak
misszió leple alatt a háromszéki megtelepedéssel,
1638-ban Nyújtódon, majd egy évtizeddel késôbb
Esztelnekre telepedve, mindezt Nagy Mózes segéd-
letével olyan értelemben, hogy a paphiányra hivat-
kozva az ô segédlelkészeként szerepelt a somlyói ba-
rát. Ám 1678. május 23-án a tervvel csöppet sem
egyetértô protestánsok feljelentették. Szebelébi viká-
rius sem kívánt ujjat húzni a vezetôkkel. Ezek az
okok vezették Nagy Mózest arra, hogy, az iskolát
mindenképp indítani akarván, a ferences rend másik
ágához, a konventuálisokhoz forduljon. 

A magyarországi s az erdélyi minoriták számára
1665 jelentôs dátum, mindeddig ugyanis a magyar
földön levô rendtagok száma nem volt túlságosan
nagy ahhoz, hogy saját provinciálisuk lehessen, s Ró-
ma nevezett ki elöljárót számukra, ekkor azonban egy
római minorita, Reggiani Iván került a vezetésbe, s a
kor szokása ellenére Magyarországra is költözött. Ez
a lépés fejlôdést és virágzást hozott a magyar rendtar-
tomány tagjai számában s a provincia életében. 

Erre az idôre tehetô Erdély szentté avatás elôtt ál-
ló nagyjának, Kelemen Didáknak a mûködése, aki-
nek tevékenysége szintén nagyban hozzájárult a mi-
noriták tevékenységének kibôvítéséhez, maga Kele-
men Didák az esztelneki, minorita vezetés alatt álló
iskolában tanult és nevelkedett, innen indult a rend s
a katolikus megújulás szolgálatára. 

Nagy Mózes plébános Seminarium Clericorum
Regularum címen emeltette szülôfalujában az erede-

Csendélet, 1959
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ti épületet a templom keleti oldalán, s tanítókat a
moldvai minoritáktól toborzott: olasz minorita szer-
zetesek voltak misszióban Moldvában, innen hívott
Nagy plébános a kezdetben Esztelneken saját birto-
kán indított iskola vezetésére szerzeteseket. Az olasz
tartományfônök két szerzetesét engedte át, Guarini
Bonaventurát és Lutioli József Miklóst. Az iskola
megnyitása elôtt 1680-ban Nagy Mózes plébános az
elôbbit Rómába küldte XI. Ince pápa jóváhagyását
kérni. A pápa emellett anyagilag is támogatta 40,
majd 60 scudival. Az iskolaalapításra Szelepcsényi
György esztergomi érsek és Sebestyén András vá-
lasztott erdélyi püspök is beleegyezését adta 1681-
ben. A két minorita szerzetes mellett világi tanárok
is tanítottak, a csíkcsomortáni Csomortányi Imre, az
altorjai Nemes Szabó Mihály, Litteráti Tamás és a
berecki Kovács Miklós. Ez az iskola a rendház átköl-
tözésével, meg azért is, mert Esztelnek az útból félre
esett, 1696-ban átkerült a Kézdivásárhelyhez közel
esô Kantára. Az ekkor hivatalban levô Szebelébi Ber-
talan vikárius kezdetben bolondságnak titulálta
Nagy Mózes kezdeményezését, de idôvel a nagy ér-
deklôdést és az eredményeket látva már másképp
nyilatkozott. Marton József számol be arról, hogy a
jobbágyok gyerekei viszonylag magas létszámban
képviseltették magukat Nagy Mózes iskolájában:
Esztelneken ugyanis 90–100 gyermek volt az átlag,
míg Csíksomlyón 60–70, Nagyenyeden 23–24. 

1679. december 5-én kelt adománylevél (amely
Nagy plébános számára a plébánia közelében egy
telket adományoz) nyomán lehet az iskola alapítást
és indítást idôben elhelyezni. Az iskola iránt az ér-
deklôdés nagy volt, a létszám hamar növekedett, s
1693-ban emiatt nagyobb helyre volt szükség. Úgy
határoztak, hogy a Kézdivásárhelyhez közeli Kantán
tágasabb hely kínálkozik az iskola bôvítésére, ezért
oda átköltöztek. Idôközben az erdélyi fejedelemség a
magyar korona alá visszakerült, ami az erdélyi kato-
likusok számára helyzetük változását jelentette. Ezt
kihasználva az obszerváns ferencesek, akik nem
örültek a konventuális jelenlétnek Háromszéken,
Esztelneken házat emeltek, építését 1684-ben kezd-
ték, s Nagy Mózes testvére, Nagy János vezetésével
megtelepültek, 1690-ben ottlétükrôl tudunk. Bene-
dek Fidél rendtörténetében idézi, hogy 1690. október
1-jén szentelték az új házat, melynek felirata: „Haec
domus aedificata est patrocinante adm. Reverendo
Domino Bartholomeo Szebeleb Vic. Transsylvaniae.
Anno 1690. die 1. Octobris.”

A 18. századi virágzó történet része, hogy az ad-
dig ôrségként szereplô obszerváns ferences ágat er-
délyi rendtartományi rangra emelte 1729-ben, a Mi-
lánóban tartott rendi általános káptalan. Az ôrség a
kedvezô körülmények közt gyorsan gyarapodott,
ekkorra 14 rendházzal rendelkezett, ebbôl 6 formális
kolostor, 8 kisebb rezidenciális ház, 137 rendtagot
számlált a ferencrend, 78 felszentelt pap, 28 klerikus
tanuló és 31 testvér alkotta.

Az obszerváns ferences ág 1706-ban Székelyud-
varhelyen telepedett le újra, s a jezsuiták mellett a ta-
nításban is részt vettek. A 18. században sikerült Dé-
vát, Szászvárost, Szászsebest mint katolikus plébáni-
át visszaállítani, mindenütt ferencesek vállaltak sze-
repet benne. Ezt követôen Vajdahunyadon teleped-
tek meg, 1712-ben Désen, majd a Mikházáról kike-
rült Weiner Konrád Désrôl sorra járta a környéket,

Széken, Désaknán prédikálva. A 18. században sike-
rült Segesvárra eljutniuk, Szebenben is ismét letele-
pedniük. Itt a rend bölcseletet hallgató növendékei
tanultak. Kolozsvárra is sikerült visszajutni, s új he-
lyen, az Óvárban helyet kapni, s a minden másiknál
nagyobb kolostorba osztották aztán a rendi növen-
dékek egy részét.

A rendi nevelés az obszerváns ferenceseknél a 18.
században ért el magas fokot, ekkor az újoncházak
Csíksomlyón, Szárhegyen, Esztelneken, Mikházán,
Medgyesen, Vajdahunyadon voltak, hittudomány-
nyal és bölcselettel foglalkoztak a fontos kézimunka
mellett, s a rend történetének megismerésére is nagy
gondot fordítottak, valamint az orgonálás, a gregori-
án ének s a szertartások elsajátítására. Emellett a né-
met nyelvet tanulták. Egy 1723-as beosztás szerint a
nevelôintézetekben korán keltek, korán feküdtek,
11-kor ebédeltek, este 6-kor vacsoráztak. Erkölcstant
Esztelneken, dogmatikát Szebenben, bölcseletet
Csíksomlyón tanultak, 1729–1753 közt a Studium ge-
nerale és Jus Canonicum Kolozsváron volt három
lectorral.

Az obszerváns ferences rend a kifejezett rendi
képzés mellett a gyermekek és ifjak iskolázása terén
is szerepet vállalt, Székelyudvarhelyen a jezsuiták
mellett, majd azok kiûzetésével tôlük átvéve a stafé-
tát, úttörô munkát folytatott a katolikus iskolázás te-
rén. A 17. században indult szervezettebb, tudatos
formában a ferences oktatás. Körülbelül egy idôben
három kolostori iskolát említenek: a csíksomlyóit, a
mikházit és a szárhegyit. A középiskolás tanmenet
kialakítását az 1661-es tatárbetörés meghiúsította.

Csendélet (Picasso utáni másolat)



16

Kezdetben a tanulók számát sem tudjuk, a feljegyzé-
sek, ha készültek is, megsemmisültek. 1690-ben
Csíksomlyón 171, 1694-ben 200 tanuló tanult. 1698-
ban, miután 1694-ben még egyszer, utoljára feléget-
ték a tatárok, Csíksomlyón a grammatika és szinta-
xis osztályokban 100 tanulót találunk, a poézis osz-
tályt nem lehetett beállítani. A 18. században indult
virágzásnak a csíki iskola. 1699-ben a régi épület
szûknek bizonyult a megnövekedett létszám miatt,
így megnagyobbították, s a szegény diákok számára
szemináriumot állítottak fel. 1718-ban felállították
végre a poétikai osztályt, sôt, a retorikait is. 1730-ban
állították fel a Mária Társulatot, a tanulóifjúságot a
Szûzanya oltalma alá helyezve. 1733-ban fából épí-
tettek egy új iskolát a retorika és poézis osztályok
számára a régitôl keletre, itt helyezték el a jobb
szárny földszintjén az elemi iskolát, az emeleti ré-
szen az alapítványos növendékek hálótermét, a
középsô részen kapott helyet a színházterem, a bal
szárny földszintjén az alapítványos ifjak tanterme,
az emeleten a poétika és retorika tanterme. 1735-ben
kiegészítették a Mária Társulat költségén a színház
bal szárnyát, földszintjét imateremnek, emeletét tan-
teremnek használták.

A 18. századi virágzás végére az Osztrák–Magyar
Monarchia élére került II József uralkodása nyomán
került pont. Mária Terézia fiának nevéhez fûzôdik
az az egyházpolitikai irány, amelyet a szerzetes tör-
ténetírók aztán érthetô türelmetlenséggel bélyegez-
nek meg. Benedek Fidél rendtörténetében ezt írja:
„Maga a császár, II. József (1780–1782) személyesen
volt okozója a rendtartományt ért nagy romlásnak.
Nem engedte megkoronáztatni magát […] titokban
szabadkômûves volt, Voltaire-nek és Rousseau-nak
titkos barátja volt és az egyházellenes, szabadelvû fi-
lozófia követôje. Pszichikai fogyatékosságokban is
szenvedett. Magát a vallást mint olyat közvetlenül
nem támadta meg, hanem csak közvetve, az egyház
és a szerzetesrendek ellen hozott önkényes rendelke-
zéseivel. Birodalmában az egyház kormányzását a
saját kezébe vette és a legkisebb részletekbe is be-
avatkozott korlátozó rendelkezéseivel. A Szentszék-
kel megtiltott mindenféle kapcsolatot és kizárta Ró-
ma befolyását minden egyházat érintô ügybôl. Min-
den férfi és nôi szemlélôdô szerzetesrendet eltörölt,
hasonlóképp minden vallásos, hitbuzgalmi társula-
tot, egyesületet feloszlatott.” Bár a jozefinista egy-
házpolitika még Mária Terézia idejében elindult, hi-
szen a korszak racionalizmusa filozófiai szinten ezt
készítette elô, s ez a gyakorlati élet olyan szintjeiig
elhatolt, hogy maguk az uralkodó szellemiránytól
megérintett fôpapok, különösen pedig az uralkodók
nemzeti egyházat szerettek volna. Ennek fontos ré-
sze, hogy a császár a legfôbb fórum, aki fölött nem
áll az országon kívüli idegen tekintély, mint a pápa,
s aki egyedül csak Istennek felel. II József 1765-ben
német–római császár, 1780-ban Ausztria egyedural-
kodója, s a koronaországok, Csehország, Magyaror-
szág fölötti uralkodó lett. Rendeletei gyors egymás-
utánban követték egymást. Elôször a pápai bullák
kihirdetését kötötte császári engedélyhez (1767),
majd ezt a püspöki rendeletekre is kiterjesztette,
megtiltotta a püspököknek és a szerzetesrendek elöl-
járóinak a Rómával való kapcsolattartást, a házassá-
got polgári szerzôdésnek nyilvánította, feloszlatta a
szemlélôdô szerzetesrendeket (140 magyar kolostor

szûnt meg ezáltal, 134 férfi és 6 nôi, ezekben 1484
férfi, 190 nôi szerzetessel). A ferencesek, mivel taní-
tással is foglalkoztak, megmaradtak: ez Magyaror-
szágon 81 kolostort jelentett. A rendeletek közt II Jó-
zsef aprólékosan szabályozta az istentiszteleti ren-
det, de mindezek közt legérzékenyebben érintette az
egyházi élet megszervezését a püspöki szemináriu-
mok bezárása. A szerzetesrendek növendékeit
együtt a világi papságra készülôkkel képezték a püs-
pöki szemináriumok helyén felállított központi sze-
mináriumokban. Ez a szerzetesi utánpótlás nevelését
szinte teljesen ellehetetlenítette még a megmaradt
rendek esetében is, fellazította a fegyelmet, meg-
szüntette a sajátos közösségi életformát, utat nyitott
az eredeti elképzelés szerinti szegénységgel szem-
ben a birtoklásnak szerzetesek esetében is. Erdély-
ben a szerzetesnövendékek és a világi papságra
készülôk közös képzése Rudnay Sándor püspök
(1815–1819) idejében kezdôdött, Rudnay ugyanis ál-
talános szerzetesi szemináriumot alapított a gyulafe-
hérvári várbeli bulgarita kolostorban. Ferencrendi
novíciusok 1819-ben jöttek elôször ide. Itt kapták a
rendi kiképzést, a teológiai stúdiumokat az egyház-
megyés kispapsággal együtt a Megtestesült Bölc-
sességrôl nevezett, 1753-ban alapított szeminárium-
ban folytatták. Ezt a gyakorlatot az 1822-es egyház-
megyei zsinat megerôsítette, s e gyakorlat 1848-ig
folytatódott.

A 19. században a korábban legyengült obsz-
erváns ferences rendtartományt sikerült megrefor-
málni és helyreállítani, ebben természetesen a külsô
körülmények enyhülését megelôzôen belejátszott
maguknak a ferences szerzeteseknek egyfajta belsô
önreformálódása, egy olyan folyamat elindulása,
amely még a külsô sorsfordulatot megelôzôen el-
kezdte a szigorú életet, az alapító szelleméhez és ta-
nításához való visszatérés szorgalmazását. László
Polikárppal (†1910) indult ez a folyamat, amely majd
Csiszér Elek (†1942) reformjával teljesedett a század
legvégére.

A 19. századi viszontagságok közepette a feren-
crend a fegyelem megtartását tartotta fô céljának, hi-
szen a jozefinista rendeletek következtében például
éppen saját utánpótlását a világi papság felkészítésé-
re kijelölt központi, közös szemináriumokban kellett
nevelnie. A belsô reformok végrehajtása után tudott
a rend ismét fejlôdni, a 20. század elejérôl való az az
adat, miszerint a kifejezetten rendi kiképzés négy lé-
pésben négy helyszínen történt: a kisszemináriumi a
székelyudvarhelyi Szerafikumban, a noviciátus
Medgyesen, a filozófiai képzés Csíksomlyón s a teo-
lógiai Vajdahunyadon. 

A minoriták, a ferences család konventuális ága
Erdélyben az impériumváltozás nyomán szervezô-
dött külön rendtartománnyá, az aradi ház lett a köz-
pont, a moldvai provincia Szent József védnöksége
alatt mûködött. Összesen hat házzal rendelkeztek,
négy plébániát vezettek. Aradon nyomdát mûköd-
tettek, Vasárnap címen szépirodalmi, mûvészeti és
kritikai folyóiratot adtak ki, amely irodalmi vonalon
is meghatározó jellegû lett az erdélyi sajtó területén.
A minoritáknál a rendi képzés a 20. század elején két
lépcsôben történt, noviciátus Marosvásárhelyen, teo-
lógiai képzés Nagybányán.

BODÓ MÁRTA
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Néhány évvel ezelôtt, azt a feladatott kaptam
Gazda Istvántól, a Magyar Tudománytörténeti Inté-
zet igazgatójától, hogy Benedek István orvostörté-
nész bibliográfiájának elkészítéséhez próbáljam meg
kideríteni, hogy a Cimborában található Öcsike nad-
selû gondolatai cím alatt szereplô sorozatból – ame-
lyet teljességében Benedek Eleknek tulajdonítottak –,
melyek lehetnek Benedek István egészen korai írá-
sai? Tudvalevô, hogy a Cimborában Nagyapó, Elek
nagyapó és más álnevek alatt – úgy, mint más lapok-
ban is – Benedek Elek írásai jelentek meg, ám ennek
a lapnak a szerkesztésébe besegített fia Benedek
Marcell is, és írások jelentek meg a fent említett álne-
vek alatt, nemcsak tôle, de fiától, azaz Benedek Elek
unokájától, az akkoriban még gyermek Benedek Ist-
vántól, – azaz „Öcsikétôl” – is.

Be kell vallanom, ezek megválaszolásával még
mindig tartozom és valószínû teljes bizonyossággal
a sorozat legtöbb darabjáról nem is állapítható meg
kizárólagosan, hogy a három Benedek közül melyik
annak a szerzôje. Ugyanakkor betekintést nyertem
Benedek Elek világába, s kedvet ahhoz, hogy elme-
rüljek és elmerüljünk a Benedek Elek-i életmûben.

Szerencsénkre a kutatáshoz csatlakozott A. Szála
Erzsébet, a Nyugat-Magyarországi Egyetem soproni
Benedek Elek Pedagógiai Fôiskolai Karának akkori
dékánja. Segítségükkel és támogatásukkal, Benedek
Elek publicisztikáiból eddig két – a magyar iroda-
lomtörténet számára is új – kötetet (Az ismeretlen
Benedek Elek. Kötetben eddig nem közölt, 1881 és
1892 között írt publicisztikáiból. Az írásokat össze-
gyûjtötte, és jegyzetekkel kiegészítette: Perjámosi
Sándor. Szerk. és az elôszót írta: A. Szála Erzsébet.
Sajtó alá rendezte: Gazda István. Sopron–Piliscsaba,
2006. Nyugat-Magyarországi Egyetem – Magyar Tu-
dománytörténeti Intézet. 192 l.; és: Az ismeretlen Be-
nedek Elek. Második gyûjtés. Kötetben eddig nem
közölt, 1892 és 1910 között írt publicisztikáiból. Az
írásokat összegyûjtötte, és jegyzetekkel kiegészítette:
Perjámosi Sándor. Szerk. és az elôszót írta: A. Szála
Erzsébet. Sajtó alá rendezte: Gazda István. Sopron–
Piliscsaba, 2007. Nyugat-Magyarországi Egyetem –
Magyar Tudománytörténeti Intézet. 212 l.) tudtunk
kiadni. Az elmúlt negyven-ötven évben – a Balogh
Edgár szerkesztette válogatások óta (Halljátok em-
berek? Politikai írások és irodalmi bírálatok. Össze-
áll., elôszóval és jegyzetekkel ellátta: Balogh Edgár.
Bukarest, 1957. Állami Irodalmi Mûvészeti Kiadó.
296 l. és: A százesztendôs jövendômondó. Karcola-
tok, elbeszélések. Cikkek. Összeállította, elôszóval és
jegyzetekkel ellátta: Balogh Edgár. Bukarest, 1967.
Irodalmi Könyvkiadó 326 l. A két kötet tartalmilag
nagyobbrészt fedi egymást.) – hasonlóra nem volt
példa, és jelenleg is több új, irodalomtörténetileg is
kuriózumnak nevezhetô kötet szerkesztése folyik.

Amikor az életmû feltárásának neki kezdtünk,
már akkor is tudtuk, hogy Benedek Elek több volt,
mint meseíró. Ám minket is meglepett az a sokszí-
nûség, az az óriási tudás és az a társadalmat nevelni
és felemelni akarás, és az az erkölcsi magasság, to-
vábbá nemzetféltése, ami írásaiban megjelent. 

Az új gyûjtések jelentôsen túlmutatnak az eddig
kialakult Benedek Elek képen és túlmutatnak azon a
kicsit szocialista típusú beállításon is, amit Balogh
Edgár válogatásai próbáltak sugallni. Nem kétséges,
hogy szükség volt azokra a kötetekre, ami az ô válo-
gatásában jelentek meg, hiszen ez volt az utókor elsô
jelentôsebb kísérlete arra, hogy Benedek Eleket ki-
emeljék a gyönyörû, ám nagyon is beskatulyázó
gyermek- és ifjúsági író szerepkörébôl. Ugyanakkor
kétségtelen Balogh Edgár szocializmus iránti elköte-
lezettsége, és ez a válogatásain keresztül megkerül-
hetetlenül megmutatkozik, mintegy beillesztve Be-
nedek Eleket egy másik, a szocializmus, a baloldali-
ság skatulyájába. 

Benedek Elek írásainak zömét megismerve nem
kétséges, hogy magas fokú szociális érzékenységrôl,
türelemrôl tett tanúbizonyságot, ám ez nem jelenti
azt, hogy a szocializmus hálóját nyugodtan ráhúz-
hatnánk. Ô maga sem szocializmus párti. Igaz
ugyan, hogy üdvözli, amikor Achim András szocia-
lista színekben elsôként kerül be képviselônek a ma-
gyar parlamentbe (B. E.: Achim András. Nemzeti Is-
kola 12(1905)19. máj. 13. 1–2. l), de az is, hogy Bras-
sói Lapok hasábjain nyolc év után a Tanácsköztársa-
ságról már azt írja, hogy: „Egyszerre csak elém ágas-
kodnak e számjegyek: 1919. III. 21. Ha nem csaló-
dom e nap reggelén csapott közénk Pesten a menny-
dörgôs mennykô a – kommunizmus képében” (A
pármai Certosa, avagy: Hol a passzus? 33(1927)141.
jún. 26. 11–12. l.)

Az elmúlt másfél évben kiadott két újabb kötet új

Benedek Elek életmûvének feltárásához

Karvay Mór festménye
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színt visz a Benedek Elek-i képbe. A publicisztikái-
ból, tárcáiból, néprajzi jellegû, továbbá tanügyi és
politikai írásaiból, megemlékezéseibôl, stb. készült
válogatások, melyeknek legnagyobb része ez idáig
csak a korabeli lapok hasábjain jelentek meg és tulaj-
donképpen az ismeretlenség homályába burkolóz-
tak új dimenziót nyitottak meg abban a világban,
amely Benedek Elek sokszínû munkásságát próbálja
bemutatni. 

A hagyományban mese- és ifjúsági íróként ismert
Benedek Elek, már élete során adott ki olyan tárca-
és elbeszélés-gyûjteményeket összefüggô sorozato-
kat, sôt „erkölcsi beszédeket” is, amelyek felnôtt ol-
vasóinak szólt. Egyik legismertebb regényén (Hu-
szár Anna. Regény. Budapest, 1893. Magyar Hírlap
kiadása. 190 l. – 1908-ban már a harmadik kiadását
érte meg és lefordították többek között német nyelv-
re is) túl, többek közt ismert és sok kiadást ért meg
az az erkölcsi tartalmú írása, amelyet fiának, Jankó-
nak írt (Testamentum és hat levél. Budapest, 1893).
A kötet 1927-ben már a hetedik kiadását érte meg;
legutóbb 2006-ban jelent meg. Lefordították és meg-
jelent német nyelven is 1899-ben. Mindez azt jelenti,
hogy saját korában sem csak, mint gyermekeknek író
volt ismert…

*
Benedek Elek írói világának bemutatásához elen-

gedhetetlenül szükségessé vált egy, az ô irodalmi
munkásságát bemutató bibliográfia készítése, mely a
hagyományosan csak az önálló mûveivel foglalkozó
bibliográfiákon túlmutatóan publicisztikáit, napi- és

hetilapokban közzétett írásainak feltárását is célba
veszi, s ezen is túlmenôen a lehetôségekhez képest
összegyûjti a mûveirôl szóló ismertetéseket és a róla
szóló írásokat.

Ez a munka idestova két éve folyik a Magyar Tu-
dománytörténeti Intézet keretei közt. Eddigi kutatá-
saink jelenleg még csak részeredményekkel szolgál-
nak, s bár teljességre törekszünk, de már most látha-
tó, hogy azt elérni sohasem fogjuk tudni, nagyobb
részben a kézjeggyel el nem látott írásainak felte-
hetôen nagy száma miatt. Bibliográfusok közmondá-
sa itt érvényre talál, miszerint: bibliográfiát nem le-
het befejezni, csak abbahagyni. 

Mostanáig több ezer névvel ellátott publikációt
tártam fel és az általa kiadott könyvek és önálló ki-
adványok száma is bôven meghaladja az eddigi ösz-
szesítésekben szereplô kicsit több mint másfélszáz
feletti számot, úgy hogy közben az egyes kiadások
újabb kiadásait és kiadásváltozatait is megpróbáltam
feltárni. 

Az önálló kiadványok számát feltárni és összesí-
teni nem könnyû feladat, mivel szinte minden na-
gyobb könyvtár szolgál olyan Benedek Elek kötettel,
illetve új-kiadásváltozatokkal, amelyek más könyv-
tárban nem lelhetôek fel. Ráadásul a katalóguscédu-
lák leírásai is hagynak némi kívánnivalót maguk
után, nem is beszélve arról a tényrôl, hogy a hibás,
rossz kiadási évvel, rossz kiadó vagy nyomdajelzés-
sel, pontatlan címírással leírt kötetekrôl, néha azt is
nehéz kideríteni, hogy valójában hányadik kiadásról
is van szó. A már említett Testamentum és hat levél

Kádár Tibor: Kati leányom. (szénrajz, 28,5x41,5 xm, 1959)
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például már a kiadásának évében valójában kettô
(de lehet, hogy több!) kiadást is megért. Az biztos,
hogy ez a kötet egy éven belül legalább három ki-
adást ért meg, de éppen e kötet kiadásainak a száma
annyira bizonytalan, hogy a 2006-os kiadásánál a ki-
adó csak azt merte biztonsággal a kötetbe jegyezni,
hogy az 1927-es hetedik kiadás alapján készült, de
szinte biztos, hogy már 1927-ben sem tudták ponto-
san, hogy a kötet hanyadik kiadását érte meg. Egé-
szen biztos, hogy túl volt a hetediken!

Vannak kötetek, amelyek újabb kiadásváltozatai-
ról csak a nyomdajelzés változása enged következ-
tetni, ám némely esetben még az sem, csak a címlap
betûtípusának változása sejteti, hogy újabb kiadás-
ról, avagy újranyomásról van szó, ami persze újabb
nyomozást igényelhet. Mindez azt jelenti, hogy egy
készülô Benedek Elek bibliográfia könyvészeti részé-
nek leírása csakis és kizárólag az autopszia módsze-
rével írhatóak le. Azonban ebben az esetben leírásra
kerül az egyes kötetek tartalma is. Így meglátható,
hogy az újabb kiadások az évek vagy évtizedek alatt
milyen változásokon estek át. Példának okáért a ma-
ga korában népszerû és több generációt kiszolgáló,
új kiadásra nagyobb részében ma is érdemes Apa
mesél címû kötet elôször 1888-ban jelent meg – meg-
jegyzendô: kiadási év nélkül –, majd az azt követô
három újabb kiadás, mindig javított kiadásként je-
lent meg, mígnem a hatodik kiadás Benedek Elek ha-
lála után másfél évtizeddel késôbb fia – akinek a kö-
tet eredetileg készült – Benedek Marcell szerkeszté-
sében; aki mint írja: „A bôvített hatodik kiadásba be-
lékerültek a Nagyapó mesefája címû könyvnek ideil-

lô versei, kis meséi, apró jelenetei. Új rajzok készül-
tek hozzá” (Benedek Marcell: Elôszó. In Apa mesél.
Mesék és versek. Jó gyermekek számára írta Bene-
dek Elek. [Sajtó alá rendezte: Benedek Marcell.] Ró-
na Emy rajzaival. Budapest, [1943] Új Idôk Irodalmi
Intézet. 4. l.) Azaz, egy alaposan kibôvített kötetrôl
beszélhetünk ugyanazon cím alatt.

A kézbevétel útján történô, tartalomfeltárással ki-
egészített leírások más dolgokra is fényt derítenek.
Némely esetben felvilágosítást kapunk arról, hogy
Benedek Elek mûveinek át- illetve feldolgozásairól
van szó, s bár tartalmilag még van köze az eredeti
szöveghez, a valóságban, sok esetben alaposan át-
dolgozott, az eredetire alig hasonlító szövegekrôl
van szó. Az még a jobbik, ha a mai nyelvhez alakítot-
ták a szöveget, de néha olyan torzulásokon – ha nem
nagyobbakon – mentek keresztül, mint Andersen
vagy a Grimm testvérek meséi. Másrészt mint arra
még Benedek István hívta fel Gazda István figyel-
mét: az 1990-es évek elsô felében szép számmal je-
lentek meg olyan Benedek Eleknek tulajdonított, az
ô nevével fémjelzett kötetek, amelyek nem Benedek
Elek írásai! Mögöttes érdekként valószínû ez utóbbi-
ak esetében az állhat, hogy a mindenki által ismert
mesemondó nevével könnyebb eladni a gyermekek-
nek szánt köteteket, hiszen a szülôk, mint egy már-
kajelzésben, korlátlanul megbíznak ebben a névben.
Ez természetesen Benedek Eleknek a magyar mese-
irodalomban betöltött rangját jelenti, ugyanakkor fé-
lô, hogy egy-egy színvonalon aluli mû, mind a gye-
rek, mind a szülô kedvét elveszi a valódi mesék, a
valódi Benedek Elek-i világ megismerésétôl. A ké-
szülô bibliográfia segítséget kíván nyújtani ezek ki-
szûréséhez is.

A tartalmi leírások hozzájárulnak ahhoz is, hogy
megfejthetô legyen, Benedek Eleknek eddig, mely
írásai jelentek meg kötetben s így a publicisztikáinak
feltárása során megnevezhetôvé válnak azok az írá-
sai, amelyek önálló kiadásban még nem jelentek
meg. Mivel a korabeli napi- és hetilapok jelentôs ré-
sze alapos minôségromláson ment keresztül és egyre
nehezebben hozzáférhetôk, esetleg alig fellelhetôk,
ezáltal kijelölhetôvé válnak az utókor számára fele-
désbe merült és az így mindenképpen megmenten-
dô írások, s ezzel Benedek Elek irodalmi mûködése
és arcképe is a valósághoz közelebb vihetô. 

Ezzel azonban átléptünk Benedek Elek publicisz-
tikái feltárásának sok problémát felvetô kérdéseihez.
A problémák alapvetôen két nagyobb csoportra
oszthatók. Az egyik: mely lapokban adta közre és
azon túl még hol jelentek meg Benedek Elek írásai,
illetve hol jelentek meg a másod- és harmad közlé-
sek? Másrészt milyen névváltozatok és álnevek alatt
jelentek meg írásai? 

Nagyobbrészt ismertek azok a lapok, amelyeket
Benedek Elek alapított, illetve, azok, amelyeknek
szerkesztôje, fôszerkesztôje volt. Így megemlíthetô
az: Ország-Világ, Az Én Újságom, Magyar Nép,
Nemzeti Iskola, Magyar Kritika, Magyarság, Magyar
Világ, Jó Pajtás, Vasárnap, Vasárnapi Újság, Cimbo-
ra stb. Ugyanakkor alig ismertek azok a lapok, ame-
lyeknek munkatársa, fômunkatársa volt, s ezekrôl az
életrajzok és a róla szóló monográfiák is alig tesznek
említést. Még kevésbé ismert azon lapoknak a szá-
ma, ahol kisebb-nagyobb rendszerességgel vagy
csak egy-két alkalommal jelentek meg írásai, bár hi-
vatalosan nem tartozott a lap kötelékébe. 

Kádár Olga (olaj, vászon, 68x55 cm, 1957)
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Ismert, hogy pályája kezdetén a Budapesti Hírlap
munkatársa volt s eben az idôben volt a Hetek társa-
ságának tagja is. Ez volt a fiatal újságírónak az írói-
és fôleg újságírói iskolája; bár néhány írása után, már
szinte észre sem vehetô hogy pályája kezdetén levô
újságíróról van szó. Már ekkor figyelemreméltó az
irodalmi stílusa, illetve, az, hogy elég korán el kezd
játszadozni a különbözô álnevekkel és azok változa-
tainak lehetôségével.  

Alig ismert, hogy az 1890-es évek elején, jó né-
hány éven keresztül jelennek meg írásai a Horváth
Gyula szerkesztésében megjelenô Magyar Hírlapban
s egy idôben itt a Tanügy címû rovat szerkesztését is
reá bízzák. Feltehetôen ekkor merül föl benne egy a
hivatalos kormánytól független, a magyar tanítóság-
nak készülô politikai és tanügyi hetilap terve. Ez lett
hamarosan a Nemzeti Iskola, ami annak ellenére vált
sikeressé, hogy a kormány tanügyi lapja – a Néptaní-
tók Lapja – folyamatosan ellenpropagandát fejtett ki
e lap ellen és az iskolák azt hivatalosan nem is járat-
hatták. Itt kell megjegyezni, hogy a Magyar Hírlap-
nak ugyanaz a kiadója, mint az Ország-Világnak s a
két lap között elég szoros az együttmûködés. Az
Ország-Világ az egyik karácsonyi számában a Ma-
gyar Hírlap szerkesztôségét mutatja be!

Csak részben tudok egyetérteni Hegedûs Imre Já-
nos azon állításával, miszerint a lapindításának
szubjektív oka az volt, hogy: „1893 tavaszán lap nél-
kül maradt, (t. i. addig az Ország-Világ szerkesztôje
volt) márpedig elképzelhetetlen volt számára az az
állapot, hogy ô nem teregetheti kertelés nélkül or-
szág-világ közvéleménye elé háborgásait, töprengé-
seit, tiltakozását, kritikáját” (Benedek Elek monográ-
fia. Csíkszereda, 2006. Pallas-Akadémia. 69. l.) –
ugyanis ebben az idôben a gyermeklapokon túl nagy
számban jelentek meg írásai a Magyar Hírlap és a
Fôvárosi Lapok hasábjain, utóbbiban számos alka-
lommal elsô oldalon vezércikkei, ahol a társadalmi
igazságérzetét bántó „háborgásait” bôségesen volt
alkalma kifejezésre juttatni.

Hegedûs Imre János Benedek Elek monográfiájá-
ban azt mondja: „A folyóirat történetét részletesen
megírta Balogh Edgár a Halljátok emberek? publi-
cisztikai gyûjtemény elôszavában, s a legjobb íráso-
kat közölte itt” (59. l.) Azonban, ha valaki elolvassa a
fent említett elôszót, s emellett hajlandó venni a fá-
radságot és végignézi a lapot, igencsak meglepô fel-
fedezésre juthat. Eleve nagy bátorságnak tartom egy
lap szerkesztôjének és egy kiemelkedô írónak élet-
mûvét bemutató kötet idevonatkozó részét és idô-
szakát egy olyan válogatásra alapozni, melyrôl maga
a szerzô is tudja, hogy korrekcióra szorul s hogy „a
külsô és belsô cenzúra miatt kimaradt néhány rész-
let, s ugyancsak emiatt szorul apró korrekcióra né-
hány megállapítás”. Balogh Edgár összeállítása igen-
csak egyoldalú képet fest Benedek Elekrôl. Itt kell
megemlíteni azt is, hogy Bajkó Mátyás úgy írta meg
Benedek Elek tanügyi publicisztikáiról szóló érteke-
zését (Benedek Elek tanügyi publicisztikája. Pedagó-
giai Szemle 8(1958)6. 553–567. l.), hogy a Magyar
Hírlap tanügyi rovatáról és benne Benedek Elekrôl
még csak említést sem tesz, pedig általa igencsak
fontos kérdések kerültek itt napirendre. Ezek az
elôzmények nélkül elképzelhetetlennek tartom a
Nemzeti Iskola létrejöttét…

Meglepô, hogy egyik szerzô sem figyelt fel arra,
hogy a lap és hozzá fûzôdôen benne Benedek Elek

története sem ér végett laptól való búcsúzójával (Be-
nedek Elek – Földes Géza: Barátainkhoz. Nemzeti Is-
kola 9(1902)50. (dec. 13.) 1. l.). Ugyan a lap idôlege-
sen tényleg megszûnik, s helyét 1902 decembere és
1903 áprilisa között az általa alapított Magyar Világ
veszi át – aminek szintén fôszerkesztôje volt –, ám e
lap megszûnte után a Nemzeti Iskola újraindul – fo-
lyamatos évfolyamszámozással. A változás az, hogy
míg korábban a Nemzeti Iskola szerkesztôje Bene-
dek Elek és fômunkatársa Földes Géza volt, ez a két
poszt a továbbiakban megcserélôdött, s Benedek
Elek egészen 1907 októberéig, – amikor is a laptól
végleg megválik (Benedek Elek: Levél Földes Gézá-
hoz. Nemzeti Iskola 14(1907)41. (okt. 12) 1–2. l.) és
Apponyi Albert felkérésére elvállalja a Néptanítók
Lapja szerkesztését – a lapnak fômunkatársa maradt
és jelentek itt meg folyamatosan írásai. Megjegyzen-
dô, hogy a Nemzeti Iskola végül huszonhat évfolya-
mot élt meg, s csak 1919-ben szûnt meg.

A fent említett néhány példa kutatási hiányossá-
gokra, ellenôrizetlenül átvett félinformációkra, fi-
gyelmetlenségekre hívják fel figyelmünket, amihez
hasonlókkal bôségesen találkozhatunk a Benedek
Elekrôl szóló és vele kapcsolatos értekezések egy ré-
szében. Továbbá igazolják szükségszerûségét egy
készülô bibliográfiának, amivel minimálisra csök-
kenthetjük a hasonló hibák lehetôségét s lehetôséget
adnak egy korrekt, részletes monográfia és más fel-
táró vagy bemutató jellegû mûvek elkészítéséhez.

*
Benedek Eleknek az általa szerkesztett lapokon

túl számos írása jelent meg különbözô lapok hasáb-
jain. Így huzamosabb idôn keresztül adott közre ki-
sebb-nagyobb rendszerességgel a már említett lapo-
kon túl a Fôvárosi Lapok, Pesti Hírlap, Pesti Napló,
Nemzet, Nagyváradi Napló, Szabadság, Magyar Lá-
nyok, Keleti Újság, Brassói Lapok, különféle székely-
földi lapok, mint pl.: Székely-Udvarhely, Székely-
föld, Udvarhelyi Híradó stb. lapok hasábjain, de
idôközönként jelentek meg írásai Magyarország, sôt
Európa határain túl is, mint például az Amerikai
Magyar Népszava vagy éppen az Amerikai Magyar
Reformátusok Lapja oldalain. Már ezek az újságok is
mutatják, hogy hatalmas anyaggal állunk szemben
és se szeri, se száma azoknak a kisebb-nagyobb la-
poknak, ahol az írásai – néha csak egy-kettô, máshol
akár tucatnyi, vagy akár több is – megjelentek, nem
is beszélve a másod- és harmad közlésekrôl. Ez utób-
bi esetben, azt vehetô észre, hogy számos Benedek
Elekkel (is) kapcsolatos tanulmány jó néhány hivat-
kozása ezekre a másodközlésekre hivatkozik, felte-
hetôleg azért is, mert sok esetben nem is olyan köny-
nyû megállapítani, hogy az adott cikknek, írásnak
van-e korábbi elôzménye. 

Eddig saját gyûjtéseimre alapozva és Urbán Lász-
ló irodalomtörténész kéziratos gyûjtését felhasznál-
va, több mint százharminc (!) lapról van tudomá-
sunk, amelyekben Benedek Eleknek különféle írásai
jelentek meg még az élete folyamán, s amelyekbôl
legalább egy, de általában már több írását ismerjük.

A 19. század utolsó harmadában és a 20. század
elején, a vidéken és falvakban élô emberek házába
még ritkán jártak rendszeresen napi- vagy hetilapok.
A társadalom nagyobb részének és fôképpen az e te-
rületen élô emberek többségének az olvasást a nap-
tárak és kalendáriumok jelentették. Benedek Elek
fölismerte ennek jelentôségét s életének derekán ô
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vált az egyik legismertebb kalendáriumszerkesztô-
vé. Egy idôben az Athenaeum szinte minden naptá-
ra az ô szerkesztésében jelent meg s volt olyan év,
amikor közel tucatnyi naptárat és kalendáriumot je-
lentetett meg s ezek mellett még jó néhányban jelen-
tek meg írásai. A századforduló környéki évtizedek-
nek jelentôs naptár- és kalendáriumirodalmának fel-
tárása még várat magára, pedig szinte elképzelhetet-
len micsoda irodalmi és egyéb kincsek bújtak meg
itt. Ahány jelesebb író, újságíró volt a korban szinte
mindenkinek jelentek meg írásai ezekben az egy
éven keresztül rendszeresen forgatott kiadványok-
ban. Szép számmal jelentek meg írásai ezekben Be-
nedek Eleknek is; továbbá ide sorolhatjuk az antoló-
giákat s az egyes lapok különbözô ünnepi alkalmak-
ból (karácsony, Millennium stb.) megjelentetett albu-
mait is. Többek közt egy ilyen típusú munkában je-
lentek meg Benedek Eleknek három éven keresztül
több oldalas éves verses (!) összefoglalói, melyben az
adott év politikai és társadalmi történéseit foglalta
össze, és amelyrôl eddig ugyancsak nem sok említés
történt a szakirodalomban.

*
A mûvei feltárásának, másik sok fejtörést okozó

sarkalatos kérdése, hogy milyen álneveken jelentek
meg mûvei? Az önálló mûvei esetében viszonylag
egyszerû a kérdés, bár itt is elôfordul, hogy nem a
saját nevén adott közre mûvet, mint például amikor
a millennium évében Pártatlan néven adta közre ver-
seskötetét (Pártatlan: Áldozatlángok az új ezredév
hajnalán. [Budapest,] 1896. [Szerzô.] 47 l.), vagy az
1920-as évekbôl ismert néhány alkalommal, amikor
egyszerûen csak Elek apó néven került forgalomba
egy-egy kötete.

Az idôszaki kiadványok esetében sokkal nehe-
zebb a helyzet. Néhány lexikon címszó, biográfia, ál-
névlexikon ugyan hoz valamennyi álnevet, de ko-
ránt sem eleget. Alapvetôen ismert Benedek Elek ál-
neveknek nevezhetôek az ô névvariációi: B. E.; b.e.;
be; B-k E-k; B-k; B. illetve a: Székely Huszár; Székely
huszár; Góbé, Kópé, Zeke, -k. és élete második felé-
ben az Elek apó és Elek nagyapó. Ez utóbbiakból
már könnyen levezethetô, hogy a Sz-ly H-r; Sz. H.;
SzH; G-é; K-é; E-ó; E ó. illetve, a Huszár Benedek és a
Zeke Benedek álnevek is ôt takarják. 

Gyakori és könnyen érthetô kézjegye: b. és –b. –
ugyanakkor ennek ismertetését is el szokták hagyni,
illetve gyakori kézjegynek bizonyult a K.; és az E. is,
de ezekre nagyon oda kell figyelni, nem lehet válo-
gatás nélkül neki tulajdonítani, mivel többen is éltek
ezekkel az aláírásokkal, sokszor ugyan annál a lap-
nál és ugyan abban az idôben.

Kevésbé ismert, hogy az Elek apót megelôzte az
Elek apa, mint kézjegy.

Már a kutatás elején rá kellett jönni, hogy Bene-
dek Elek nagyon is szeretett játszadozni a különféle
álnevekkel. Ezek között több olyan is van, ami más –
korábbi – álnevekre visszavezetve viszonylag köny-
nyen megfejthetô és reflektál az írása tartalmára,
ilyen többek közt a Bús Székely és a Rokkant huszár.
Sok egyszer, rövid ideig, vagy ritkán használatos ál-
nevet is használt, ami részben a cikk utalásaiból, tar-
talmáról és stílusából vezethetô vissza Benedek
Elekre, például: Egy olvasó; A fordító; Fotografus;
Gyor siro; Senki; Székely; A szerk.; A szerkesztô;
Szókimondó; A tárczairó; Vándor; Veto. Ezek sok
esetben a kutató számára csak akkor tûnnek ki, ha

ténylegesen kézbe veszi a periodikákat, s azokat té-
telesen végignézi, végiglapozza, s így betekintést
nyer az újság és íróinak világába, észrevéve az egy-
mással feleselô, egymásra reflektáló vagy éppen a
sorozat jellegû írásokat is. E nélkül nem is lehetne
azonosítani sok esetben az írások szerzôit, s még így
is sok marad azonosítatlanul, mivel egyes lapoknál,
vagy különbözô rovatoknál nem volt divat kéz-
jeggyel ellátni a cikket. Ez sajnos sok esetben pont a
vezércikkeknél lenne nagyon fontos. Benedek Elek
egyik saját lapjánál, a Magyar Nép esetében illetve a
Magyarság hasábjain is sokszor ez volt tapasztalha-
tó, pedig biztosra vehetô, hogy a kézjegy nélküli ve-
zércikkek egy része itt neki tulajdonítható.

Fejtörést okozó álnév volt a Griff és az Igazmon-
dó, de hosszas keresgéléssel bebizonyosodott, hogy
bizonyos helyeken ezek az álnevek is ôt takarják. Az
egyik egy sorozatjellegû folytatás alatt, a másik
fôleg, egyes, a kor társadalmát bíráló erkölcsi tartal-
mú „levelei” alatt.

*
Mindezek már most elôrevetítik a készülô bibli-

ográfia és a jelen kutatás hasznosságát, remélve,
hogy hozzásegíthetjük a kutatókat és a Benedek Elek
életmû után érdeklôdôket, hogy a mézes-mázos
gyermekeknek író, sokszor ôt is gyermeteg lelkû
nagyapónak tartó közfelfogásból kiragadjuk, s meg-
adjuk az ôt megilletô helyét is az irodalomtörténet-
ben, hiszen ô nemcsak meseíró volt, de politikus,
nemzetét féltô újságíró, irodalomszervezô, népéért
dolgozni és tenni akaró munkás…

PERJÁMOSI SÁNDOR

Kádár Tibor: Édesanyám (linómetszet, 13x11 cm, 1947)
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2007. szeptember 29-én került sor Szilágysom-
lyón a Báthory István Magyar Tannyelvû Általános
Iskola névadó ünnepségére. Nem véletlen a név
megválasztása, ugyanis Báthory István Szilágysom-
lyón született 1533. szept. 27-én. 1571-ben Erdély fe-
jedelmévé választották, majd 1581-ben Lengyelor-
szág királyává. Fejedelemsége idején Erdélyben több
iskolát alapított. Szülôvárosában is az ô nevéhez fû-
zôdik az elsô iskola megalapítása. Ilyen elôzmények
után Báthory István nevének felvétele nagy felelôs-
séggel jár. Jelenti a nemzeti és keresztényi értékek
iránti elkötelezettséget is. Ez a gondolat vezérelte az
RMDSZ vezetôinek több évtizedes küzdelmét (Kötô
József államtitkár, Vida Gyula parlamenti képviselô,
Seres Dénes szenátor), hogy Szilágysomlyón létre-
hozzák az önálló magyar tannyelvû általános isko-
lát. Ezt a kezdeményezést támogatta a helyi önkor-
mányzat, és nem kevésbé jelenlegi parlamenti képvi-
seletünk is Fekete Szabó András szenátor személyé-
ben.

Az új intézmény a város központjában levô régi
zárda épületében talált otthonra. Ez az egyemeletes
iskolaépület 1905–1948 között, az egyházi iskolák ál-
lamosításáig a Szt. Ferenc-rendi apácák vezetése
alatt álló Szent Erzsébet Leánynevelô Intézet, azaz a
római katolikus polgári leányiskola birtokában volt.

Egy 1898–99-es iskolaévrôl szóló igazgatói jelen-
tésben arról értesülhetünk, hogy Szilágysomlyón az
1898–99-es iskolaévvel kezdôdôen állami felsô le-
ányiskolának felállítását határozta el a városi képvi-
selôtestület. Elsô osztálya az 1898–99-es iskolaévvel
nyílt meg 31 tanulóval. Kezdetben a felsô leányisko-
lát az állami elemi iskola épületében helyezték el,
1899. év ôszén a szilágysomlyói római katolikus le-
ányifjúság oktatását és nevelését a Szt. Ferenc leá-
nyai vették át Paulus M. Regalata és Hilz M. Britta
nôvérek személyében. Úttörô munkájuk szerény kö-
rülmények között kezdôdött. 1905-ben a szûknek bi-
zonyult leányiskolának új épületre volt szüksége.
Ekkor egy új iskola építésének lehetôsége nyílt meg.
A nagyváradi római katolikus egyházmegye anyagi
hozzájárulásával meg is valósult. Az új épületben a
népiskola mellett a polgári iskola is elhelyezést
nyert. A népiskola átlagos létszáma 180, a polgárié
pedig 120 volt. A polgári iskola az elemi iskola négy
osztályára épült, amelyben ugyancsak négyosztályú,
középfokú oktatásban részesültek a tanulók. A nép-
iskolában 4, a polgáriban 7 szakképzett szerzetesnô
tanított. A modern nyelvek, zenetanítás, a kézimun-
ka elsajátítása sok tanítványt vonzott. 1931 óta álla-
milag engedélyezett magán zenei iskola is mûködött
átlag évi 60 növendékkel Sinzinger M. Kozma nôvér
vezetésével.

1942-ben a más vallásúak százaléka a polgáriban
41,08% volt. A kü1önbözô vallású tanulók együtt ne-
velése elôkészítette a növendékeket a felekezeti bé-
kességre. Egy vegyes vallású országban e nélkül
nem lehet nyugodtan élni, mely kölcsönös megbe-
csülésre, tiszteletre épült. A szerzetesnôk arra töre-
kedtek, hogy áldozatkész, fegyelmezett, dolgos ifjú-
ságot neveljenek hazának.

Vallásfelekezet szerint a tanulók többsége római
katolikus volt, de szép számmal voltak reformátu-
sok, néhány görögkatolikus, ortodox és zsidó vallá-
súak is. Hetente egyszer a különbözô felekezetekhez
tartozó lelkészek bejöhettek az intézetbe hittanórát
tartani. Vasárnaponként kötelezô volt az istentiszte-
leteken való részvétel. A tanulók felekezeti megosz-
tottságából arra következtethetünk, hogy a többség-
ben magyar nemzetiségû tanulókon kívül románok,
svábok, örmények, zsidók, sôt a helyi kávéházi mu-
zsikus cigányok leányaiból állt össze a zárdista tanu-
lók népes tábora. A tisztelendô nôvérek sem feleke-
zeti, sem nemzetiségi szempontból nem tettek kü-
lönbséget a tanulók között. Egyetlen szempont volt:
a teljesítmény!

Az 1948-as tanügyi reform államosította az egy-
házi iskolákat. Iskolánk átalakult gazdasági-közigaz-
gatási-mûszaki vegyes iskolává, ahol érettségi diplo-
mát szerezhettünk.

A szilágysomlyói Báthory István
Magyar Tannyelvû Általános Iskola

névadó ünnepségének margójára

Pussi Mária (szénrajz, 48,5 x 33 cm, 1959)
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Az apácák szétszéledtek. Voltak, akik könyvelô-
ként helyezkedtek el vagy kórházakban ápolónô-
ként, tisztviselôként, volt aki hazatért Németország-
ba, Ausztriába. Az idôsebbek egyházi szeretetottho-
nokban találtak menedéket. Egyedül a Regensburg-
ból származó lelkes zenetanárnô Sinzinger M. Koz-
ma nôvér maradt Szilágysomlyón, a régi egyházi
épületben, s haláláig tanította különbözô hangszere-
ken népes számú tanítványait. Az 1940-es évek vé-
gén tanítványai között többen voltak, akik a kolozs-
vári Zeneakadémián végeztek: Birtalan József, a kül-
földön is elismert zeneszerzô, karvezetô, népdalku-
tató, Papp Dániel fôiskolai zongoratanár, Szívós Má-
ria, a nagyváradi Állami Filharmónia elismert hege-
dûse, Veress László, a Kolozsvári Állami Magyar
Opera tehetséges tenoristája stb.

1942–1951 között jómagam is ennek az iskolának
voltam a tanulója. Arra az idôszakra, amikor a zárda
növendéke voltam, sok hálával és szeretettel gondo-
lok vissza. Néhány kiemelkedô képességû tanár
szerzetesnô sugárzó egyénisége egész életemen át
végigkísért.

Mintaképeim voltak oktató-nevelô munkámban.
Dr. Rysser M. Rigoméra nôvér kitûnôen képzett föld-
rajz-történelemtanár volt. Doktori értekezésének té-
mája a Szentföld volt, melyet gyûrûs filmen nekünk is
levetített (a kor legmodernebb didaktikai eszközén).
Minden lehetôséget kihasznált, hogy általános mû-
veltségünket gyarapítsa és elmélyítse. Ha történelem-
bôl a barokk korról tanultunk, bemutatta a barokk stí-
lusú palotákat és templomokat, Rafaello, Michelange-
lo, Leonardo da Vinci festményeinek reprodukcióit.
is. Emberközelbe tudta hozni a különbözô földrészek
lakóit, szokásait, növény- és állatvilágát színes albu-
maiban. Minden órája élményt jelentett.

Hasonlóképpen a magyartanár Osvald M. Teréz
nôvér, ha pl. Balassi Bálintról tanultunk, megemlítette
kortársát, a nagy angol drámaírót, Shakespeare-t is.
Tôle hallattunk elôször Rómeó és Júliáról, Hamletrôl
stb. önképzôkörön még részleteket is olvastunk fel a
tragédiákból szerepekre osztva. Tôle tudtuk meg,
hogy a Coriolanus címû tragédiát Petôfi, a Lear ki-
rályt pedig Arany János fordította le elôször angolból
magyarra. Ha Petôfirôl tanultunk felhívta figyelmün-
ket a nagy német költôóriásra, Goethére is, aki kortár-
sa volt. Ezek az aprónak tûnô figyelemfelkeltések tet-
tek érzékennyé bennünket a magasabb kulturális ér-
tékek befogadására, irodalom, képzômûvészet, zene
stb. terén. Kitárult elôttünk a világ. A másság elfoga-

dásának elsô leckéi voltak ezek az órák.
Regensburgból érkezett Szilágysomlyóra a múlt

század elsô felében Sinzinger M. Kozma nôvér, a ki-
váló képességû zenetanár és karvezetô. Híres leány-
kórusának én is tagja voltam hat éven át. A Kodály
népdalfeldolgozások mellett Haydn, Händel, Mo-
zart, Beethoven, Schubert stb. mûveket tanított be
négy szólamban, melyeket elôadtunk fôleg ünnepé-
lyes alkalmakkor a helyi római katolikus templom-
ban és a városi Kultúrházban (melynek az alapítása
is az ô nevéhez fûzôdik) magyar, német és volt olyan
mû, hogy latin nyelven is.

Életre szélé hasznos ismereteket sajátítottunk el a
különbözô köri tevékenységeken is. A tervszerû, fo-
lyamatos ismeretszerzés, készségfejlesztô gyakorlati
munka önállóságra nevelt. Az Önképzôkör tagjai a
polgári iskola III–IV. osztályos növendékei lehettek,
elnöke Osvald M. Teréz nôvér volt. A köri tevékeny-
ségeken nem csak az irodalom órán tanultakat egé-
szítettük ki, hanem önálló mûvek alkotására is ösz-
tönöztek, melyeket a hallgatóság is megvitatott.
Ezek voltak a tollforgatás elsô próbálkozásai, melyek
életre szóló tulajdonságokat fejlesztettek ki bennünk.
Hozzásegítettek saját képességeink megismeréséhez,
fejlesztették önbizalmunkat. Teréz nôvér megértô
szeretettel bírálta meg sánta mûveinket, és irodalmi
szemelvényekbôl idézett példákkal vezetett rá igé-
nyes, jó megoldásokra. Ezzel a módszerrel észrevét-
lenül sajátíttatta el velünk a helyes kritikai szellemet.
Majd a kereskedelmi középiskolában 1946–48-ig
még több lehetôség nyílt ismereteink elmélyítésére.
A kreatív gondolkodásra nevelés iskolapéldája lehet
ma is ez a módszer. A kézimunka kör a jó ízlés, kéz-
ügyesség-fejlesztés kiváló mûhelye volt. A külön-
bözô hímzéstechnikák mellett megtanítottak gyapjú-
ból zoknit, kesztyût, szvettert kötni, melynek nagy
hasznát vettük ínséges életünkben.

Az osztályfônöki órák felejthetetlenek. Az osz-
tályfônöknô az óra elôtti szünetben mindig felírt a
táblára egy megszívlelendô gondolatot, melyet kö-
zösen megvitattunk, és az osztályfôi füzetbe beírtuk.
Pl. Ha nem illik, ne tedd! Ha nem igaz, ne mondd!
Szeresd és tiszteld az embert, mert értéket hordoz!
Életünk alaptörvénye a Tízparancsolat legyen! stb.

Csaknem minden témára találtak az irodalomban
negatív, pozitív példát, melyet a legszebben olvasó
tanulókkal olvastattak fel. A helyes vagy helytelen
viselkedést dramatizált formában mutattuk be. A
nevelôi órák oldott hangulata, tanulsága örökre be-
vésôdött emlékezetünkbe, s egy életen át útmuta-
tónk volt.

Az apácák sikeres oktató-nevelô munkája kétség-
telen alapos tudásuknak, következetességüknek,
szorgalmuknak köszönhetô. Minden tevékenysé-
gükben éreztük az emelkedettséget. Olyan örökérvé-
nyû erkölcsi törvényeket véstek tudatunkba, melyek
minden idôben eligazítottak bennünket útvesztôkkel
tele világunkban. Tudatosították bennünk, hogy a
tudás, a mûveltség és a hit volt és marad minden
idôben a megtartó érônk.

A felújított iskola (vízvezeték, központi fûtés, a leg-
korszerûbb didaktikai eszközökkel felszerelt laborató-
rium), a szakmailag jól felkészült tantestület, a ráter-
mett Vida Anna igazgatónô vezetésével biztosíték ar-
ra, hogy a tanulók 8 év alatt alapos tudást szereznek.

BOÉR KLÁRA

Hölgyek (tempera, 1960)



Siflis Zoltán alapfoglalkozása filmrendezô. De 16-
15 éve a közélet is foglalkoztatja. A Vajdasági Ma-
gyar Demokratikus Közösség alapító tagja. Külön-
bözô kulturális tárcákat is vezetett, jelenleg a Ma-
gyar Nemzeti Tanács parlamentjének kultuszminisz-
tere Szerbiában. De szívéhez legközelebb ma is a
filmkészítés áll. Elsôsorban szociográfiai dokumen-
tumfilmeket forgat. Elsônek nyúlt ahhoz a fontos té-
mához, ami a vajdasági magyarságot évtizedeken
keresztül foglalkoztatta. Az 1944–45-ös Tito parti-
zánjai által megejtett vérengzésrôl, amit a Vajdaság-
ban lakó magyarság ellen követtek el. Ezután soro-
zatban készültek azok a dokumentumfilmek, me-
lyek azokat a megaláztatásokat, traumákat tükröz-
ték, amiket a magyar lakosság szenvedett el.

Ma már 35 teljes estét betöltô dokumentumfilmje
van, valamint számtalan rövid filmje. Ezeket a filme-
ket a mai napig a Magyar Televízió mutatja be. A
helyzetre az is jellemzô, hogy ezeket a dokumen-
tumfilmeket a vajdasági televízió a mai napig nem
mutatta be. Azért, mert ezek politikai filmek, és
olyan kérdéseket vetnek fel, melyekkel a mai szerb
társadalom köztudata nagyon nehezen tud megbir-
kózni.

1995-tôl, amikor a magyarországi televíziók ki-
sebbségi mûsorai beindultak, beindult a Duna Tele-
vízió is, Siflis Zoltán munkatársaival és mûhelyével,
a kisebbség problémáival foglalkozó mûsorok mun-
katársa lett.

Ennyibôl is láthatjuk, hogy Siflis Zoltán ráérzett
arra a sávra, amely tulajdonképpen a kisebbségben
élôk önazonosság tudatának megtartását, ápolását
jelenti.

– Mennyire van szüksége a kisebbségben élô ma-
gyarságnak arra, hogy minél jobban megismerje sa-
ját múltját, a saját lehetôségeinek a variációit?

– Ha figyelembe vesszük az elmúlt fél évszázad
politikai rendszereit, amelyek a kisebbségek számá-
ra valójában egy sajátos béklyó, egyfajta történelmi,
ideológia és szellemi torzítás volt. De a rendszervál-
tásoknak köszönhetôen elôállt egy más politikai lég-
kör. Az értelmiségnek az a feladata, hogy nemzeté-
nek feltárja azokat a valós politikai és gazdasági at-
rocitásokat, melyeket, mint kisebbség el kellett szen-
vednie. Ezeket igen is, fel kell tárni, mert akár bevall-
ják, akár nem, ezt családonként is megszenvedték a
nemzeti kisebbségben élôk. A filmmûvészetnek, sa-
játos eszközeivel is, beszélni kell róluk. Ezzel is segí-
ti a generációk jövôbe nézésének szándékait, a való
történések hátterét, és azoknak következményeit is-
mertetni. Ezáltal létrehoz egy egészséges tudati lelki
állapotot, amely segítséget jelent a szenvedôknek, a
megalázottaknak a múlt feldolgozásában.

– Éppen a dokumentumfilmek azok, amelyek, az
elfojtott, eltitkolt traumákat megnyitják, megmutat-
ják, átélhetôvé teszik, és több generációt is elgondol-

kodtatnak. Nem azért, hogy a többség és a kisebbség
között újabb éket verjen, és konfliktust gerjesszen. A
jó dokumentumfilmnek feladata, hogy a közösség-
nek az azonosság tudatát elôsegítse. 

– Számukra példa volt a Balázs Béla Stúdióban
készült dokumentumfilmek. Elôször tártak fel olyan
jelenségeket, melyben a másként gondolkodók eltá-
volítása, ellehetetlenné tevése volt a filmek tárgya.
Ezek a filmek egy egészen más gondolkodású kö-
zönséget kezdtek kialakítani. Az emberek rádöbben-
tek arra, hogy vannak bátor alkotók, akik fel tudják
vállalni az úgynevezett tabu témákat. Ezek a filmek
elindítottak egy folyamatot, egy tipikus szemléletet.
Ennek következtében a dokumentumfilmek hozzájá-
rultak a szemléletváltoztatáshoz. Már tíz évvel aze-
lôtt, mielôtt megtörtént volna a társadalmi változás.
Ezzel hozzájárultak az elhallgatott súlyos társadalmi
problémák feltárásához. Nálunk fele is ezek a folya-
matok zajlottak le, mi filmesek voltunk azok, akik a
társadalmi problémákat elmondtuk. Alkalmi kis kö-
zösségeknek bemutatva, szerettünk volna újabb vi-
tát nyitni a sorsunkról. A Tito–Sztálin vitát, a beszol-
gáltatások okozta nehézségeket, a paraszti réteg el-
sorvasztásának következményeit. Olyan filmek ké-
szültek, melyeket az akkori televízióadók nem köz-
vetítettek, de a téma az emberek számára fontos volt.
Kiderült, hogy a vajdasági magyarok közössége is
rádöbbent arra, hogy milyen igazságtalanságok vol-
tak. 

Amikor egy film körül kialakul egy vita, felvetô-
dik az is, hogy az ábrázolt helyzetet, hogyan lehet
orvosolni. Ezt a 7-8 évet tartom tényleg nagyon érté-
kesnek az én filmes életemben. Mikor a közösség
igazság érzetét megnyitottuk, és elindult egy olyan
folyamat, ami aztán oda vezetett, hogy a közösség
kezdett mind bátrabban szólni, azaz felvállalt politi-
kai szinten is olyan gondolkodást, melynek gyökerei
már korábban megvoltak. Hiszen a többségben egy
permanens félelem létezett a kisebbségekkel szem-
ben. Ma már másképpen tudunk ez ellen küzdeni.
Volt egy idôszak, amikor a dokumentumfilm erre
nagyon jó volt és be is töltötte ezt a szerepet. Sajnos
mind Magyarországon, mind nálunk beállt egy vál-
ság. De most is állíthatom, az utcán hevernek a meg-
rázóbbnál, megrázóbb témák, melyek iránt érdemes
filmes érdeklôdéssel közeledni, gazdagítván a moz-
góképes tanulmányokat. Sajnos az utóbbi években
ezen e téren egy megtorpanás állott be. A médiák
szabadok lettek és igazi tabu témák már nincsenek.
Azaz most is vannak tabu témák, mert óriási a hír-
dömping. A megtörténtekrôl gyorsan eljutnak a hí-
rek a televízióba és a következô hír már el is, mossa
azt, ami hír volt elôbb. De mégis vannak tabuk, amik
jobban el vannak rejtve a nézôk elôl, mint eddig. A
ma ifjúsága inkább a szórakozást, a könnyed ismert-
terjesztést vállalja fel és az igazi tabuk nem érdeklik24

Játékszín

Siflis Zoltán tükre
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az alkotókat. 
– A valódi mûvész sokkal érzékenyebben tud rá-

érezni azokra a valódi problémákra, amik tényleg
foglalkoztatják közösségüket. ôk azok, akik filmrôl
lévén szó, képben tudják megfogalmazni a társadal-
mi és gazdasági erôvonalakat, melyek tulajdonkép-
pen egy bizonyos népcsoportnak az életét meghatá-
rozzák. Ezeknek az alkotóknak egy része határon tú-
li filmes. Ezt a nemes szándékot, bizonyos politikai
körök, egy bizonyos országban, akiknek elméletileg
nem is kellene közömbösnek lennie az iránt, hogy
körülöttük tulajdonképpen mi történik, hogyan tud-
ják megfelelô módon kezelni? A filmkészítéshez
pénz kell. Ezt a kisebbségben élô mûvészek hogyan
tudják megteremteni? 

– Az utóbbi idôben Vajdaságban semmilyen támo-
gatás nem volt. A 90-es években beindult egy rosszul
értelmezett hazafias jellegû folyamat. A nemzeti ki-
sebbségek felé zárultak a csapok. Az anyaországi vál-
tozások hatnak oda, hogy megfogalmazódik az,
hogy a határon túlira is rá lehet figyelni. A Vajdaság
autonómiáját megszüntették. Volt olyan idôszak,
amikor a kamerát az utcára kivinni nem lehetett. Fo-
kozott cenzúrát alkalmaztak. A támogatás is elma-
radt. Ekkor lép fel az anyaország új kultúra politiká-
ja. Onnét jött az anyagi támogatás. El egészen addig,
hogy a producereink is anyaországiak. Nálunk az a
sajátos helyzet állott elô, hogy bizonyítani kellett az
anyaország felé is. Addig csak a saját országunk felé
kellett bizonyítanunk. Miután a pénz az anyaország-
ból jött, nekünk az anyaországaikkal is meg kellett
küzdenünk. Azok ízlését kellett kiszolgálnunk. Be-
jött egy sajátos helyzet, kevesebb lett a pénz a ma-
gyar filmes világban. Ma fél év alatt el kell költeni a
pénzt. A filmek támogatása is beszûkült. 

Ezekben a napokban sikerült elérni magyar kez-
deményezésre, hogy egy újabb, mondhatni stimulá-
ló pénzösszeg kerül be a dokumentumfilmesek vilá-
gába. A Duna Televízió egy újabb együttmûködés
szerzôdést írt alá, amelynek értelmében, megpróbál-
nak a mai kor magyar társadalmi valóságát feltáró
dokumentumfilmekre pályázatot kiírni. Számukra
ez egy újabb lehetôség. Az elôttünk álló perspektíva
kezd derengeni, és úgy érzem, erre van lehetôség. 

A másik nagy probléma, hogy nekünk nincs
lehetôségünk, az utóbbi idôben a közszolgálati tele-
víziók alig kapnak pénzt arra, hogy jó mûsor idôben
levetítsék a filmjeinket. 

– Említette, hogy „dögivel vannak érdekes jó té-

mák”. Közelebbrôl mikre gondol?
– A mai napig nem készült alapos dokumentum-

film arról az állapotról, amit a háborús helyzet vál-
tott ki. Nagyon sok fiatalnak egyik pillanatról a má-
sikra kellett döntenie, hogy marad a szülôföldjén a
családja mellett, a vagyonával. Menteni kellett az
életét, ami nagyon gyakran szétszakította a családo-
kat. Ennek következtében egy sajátos kétlakiság,
egyfajta hontalanság jött lére. Délvidéken igen jómó-
dú emberek voltak, iparosok, vállalkozók. Ezek rög-
tön menekültek Magyarországra, vagy külföldre.
Ezek a sorsok nincsenek feltárva. 

Nem tudjuk mi lett azoknak a sorsa, akik ilyen
formán akár félelembôl, akár egzisztenciális okokból
kifolyólag elköltöztek külföldre, vagy Magyaror-
szágra. 

A háború után a kisebbség sajátos módon szembe-
sült azzal, hogy teljesen idegenek birtokába, tulajdo-
nába, kezébe kerülnek azok a vállalatok, amelyek az
elmúlt évtizedben a munkaerejûket lekötötték. A poli-
tika hihetetlenül kevés vajdasági magyarnak tette
lehetôvé azt, hogy a termelô eszközöket megvegye.
Az igazságosnak feltüntetett politika játékszabályok
mellett a magyarok nem tudtak privatizálódni. 

A filmesek azt sem elemezték ki, hogy a politika
szervezeteink eredményességei, hogyan változnak.
Közelrôl figyelve a politikai életet, miért van az,
hogy hol közel vagyunk hol, eltávolodunk az egyé-
nektôl. Megbeszéltetni a közösséget, mit tart ered-
ménynek és mi az, ami nekik nem tetszik. Fontos
lenne a közösség kitárulkozása, mit tart jónak, miért,
mi az, amit nem fogad el. Mit hogyan tennének. Az
eredmények, amit a pártok elértek, a közösség szem-
pontjából is eredmények? Lát bennük perspektívát? 

– A határon túl mûködô különbözô magyar fil-
mes csoportok számára mit jelentene az, ha Erdély-
ben beindulna a napi 24 órás tévéadás?

– Jelenleg azt tapasztalom, hogy azokban a televí-
ziós adásokban, melyek magyar közösségek segítsé-
gével létrejöttek, nem nagyon kapnak helyet a doku-
mentumfilmek. Nem létezik a dokumentumfilmek
szerkesztôsége. Lemennek a hírek és kész. A 24 órás
adás üzemeltetése sok pénzbe kerül. Ennyit nincs ki
adjon. Meghatározó, mivel töltenék meg a progra-
mot. Arról sincs adatunk, ha kritikus dokumentum-
film készülne a politikai pártokról, érdekvédelmi
szervezetekrôl, azok hogyan reagálnának. Arra lehet
számítani, hogy elôbb vagy utóbb rájön a közösség
arra, hogy nincs nemzeti irodalom, ha nem jutnak el
hozzá a könyvek. 

Nem beszélhetünk erdélyi, vajdasági vagy felvi-
déki, filmkultúráról, ha ezeket nem láthatja a nagy-
közönség. A magyar televízióknál is az a nagy prob-
lémája, hogy a szórakoztató mûsorok teljesen átve-
szik a fô mûsoridôt, és amikor az értelmiség nehezen
vagy egyáltalán nem követheti, lehetetlen idôben el-
vétve mûsorra tûznek dokumentumfilmeket is. Ta-
lán a Duna Televízió lenne az, amely nagyon fontos
küldetésének eleget téve, teljesíthetné ezt a feladatot.
Minden a pénztôl függ, amit a politikum határoz
meg. Mert ôket is állandóan szorítják a hazai nézett-
ségi feltételek. Holott az eredeti szándék alapján
nem nekik jött létre. Ezért kellene jobban oda figyel-
jenek a határon túli régiók alkotó mûhelyeire. Így
elképzelhetô lehetne az Erdélyben beinduló 24 órás
adásidôvel mûködô Nemzeti Televízió, Marosvásár-
helyen.

Örmény templom (linómetszet, 16x24 xm, 1947)
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A Kolozsvári Magyar Opera legújabb produkció-
ja beillik abba a mûvészi vonulatba, melynek kiépí-
tésén majdnem két évtizede a ház vezetôsége tuda-
tosan, tevékenykedik. A mostani bemutató: Gyön-
gyösi Levente A gólyakalifa címû operája, melynek
szövegkönyvét, Babits Mihály regénye nyomán
Balla Zsófia írta. A kolozsvári elôadás, kigondolója
és rendezôje Selmeczi György zeneszerzô-karmes-
ter. Díszlet: Lôrincz Gyula, Jelmez: Szakács Ágnes.
Mozgás: Kozma Attila. Báb, maszk: Venczel Attila,
Karigazgató: Kulcsár Szabolcs. 

Babits emblematikus kisregényébôl (152 oldal)
született a szövegkönyv. Mind a zeneszerzô, mind a
libretista ráéreztek arra, hogy az idô felértékelte a re-
gény mondanivalóját, amely Sigmund Freud, Fried-
rich Nietzsche elméleteire építkezik. Az intellektuá-
lis önkereséstôl, a legszélesebb rétegekig eljut az az
eszmetörténetû jelentôségû gondolat, hogy mind-
nyájan kettôs énnel élünk. A regényben ez intellek-
tuális problémává növi ki magát.  A Kolozsvári Ma-
gyar Operában elôadott A gólyakalifa címû alkotás
ennek a gondolatnak bámulatosan artisztikus kife-
jezôdése, amit az elôadás plakátja is jól hangsúlyoz. 

Babits Mihály kisregényét olvasva, nehezen kép-
zelhetô el színpadi mûként. Az akció, a dráma olyan
mély rétegekben zajlik, melyet a színházi idióma
rendszer alapján megjeleníteni nagy kihívást jelent.
Balla Zsófiának, mint libretistának az volt a dolga,
hogy egy színházi nyelvet találjon a tényleg rendkí-
vül összetett gondolatsornak. 

A zeneszerzô Gyöngyösi Levente 27 évesen látott
neki a komponálásnak. A fiatalsága nem akadályozta
meg abban, hogy az egyébként nagyon nehéz mûben
adottságait zseniálisan bizonyítsa. A sajtótájékoztatón
Selmeczi György elmondta: a szerzô bravúrosan, tud-
ja a szakmát. Kompozíciós bravúr, ahogy ô ezt össze-
rakja. A fiatalság merészségével házasít össze barokk
típusú anyagokat és dzsesszes típusú anyagokat. A
hallgató megtalálja harmonikus együttlétben a ba-
rokk operának azokat a bravúros áriáit, betétszámait,
amelyeket legutoljára Händelnél lehetett élvezni.
Amit követ egy pesti lokálnak az a zenei világa, ami
hallatlanul szórakoztató és rendkívül sugallatos szín-
házi értelemben. Tehát van egy stiláris mûfaji bravúr,
ami a szerzônek sikerül. Ennek következtében a zenei
szöveg izgalmassá válik. A dallam anyaga nagyon
erôsen kötôdik az operai tradícióhoz. Hagyományos
operai dallamokat hallunk. Ami nagyon mélyen
kötôdik a tradícióhoz. A hangszerelés azért kitûnô,
mert a vokális megvalósulást nem teszi lehetetlenné.
Mindenütt helyet hagy az énekhangnak. Mindenütt
megteremti azt a transzparenciát, amin keresztül át
tud jönni az énekhang. 

Az opera vállalkozásának rendkívülisége talán
abban áll, hogy hihetetlen munkával, köszönhetôen
a társulat rendkívüli felkészültségének, sikerült
megközelíteni a színházi anyagot. Az összeszokott
kollektíva, csodálatra méltó koncentrációval dolgo-
zott a siker érdekében. A mozgásnál Kozma Attila
megtalálta azt, ami az elôadó mûvészeknek a leg-

elônyösebb. A zenei felkészülést Incze G. Katalin,
Nagy Ibolya, Kolcsár Péter biztosította. A darabot
nem csak Selmeczi György, hanem Horváth József
vezényli, aki a szerzônek osztálytársa volt. 

Az elôadás képi, zenei intellektuális értelemben
rendkívül igényes. Az alapanyag diktálja azt, hogy
ez nagyon bonyolult elôadás, amely az elôadóktól
megfelelô hozzáállást kér. Nem a népszerûség gyors
kikényszerítése volt a fôcél. Hiszen arra ott van az
opera ragyogó repertoárja, operából operettbôl. Arra
lehetnek büszkék, hogy nem tettek kompromisszu-
mot, se látványban, se a zenei megszólaltatásban.
Még akkor sem, amikor esetleg érzékelték, ezt meg
azt lehetne talán könnyebb mûfajban megoldani. A
rendezô arra büszke, hogy az opera vezetôségével, a
mûvészek belegyezésével, végig tudott vinni egy kö-
zös gondolkodási folyamatot egy tematikáról. 

Balla Zsófia a sajtótájékoztatón elmondta Gyön-
gyösi Levente nagyon fiatalon fogott ehhez a mun-
kához. Egyszerre volt ez részben diploma munkája,
más részben ez a munka egy budapesti operapályá-
zatra készült, melyen második díjat nyert. A libret-
tón másfél évig dolgozott, nem volt sok ideje, de az a
másfél év egy nagy ajándék számára. A nagy kihí-
vást az jelenti, hogy Babits Mihály különösen érde-
kes regénye nem igazán drámai megközelítésû. Ar-
ról szól, hogy egy gazdag polgár, Tábory Elemér
rosszakat álmodik. Azt álmodja, hogy törvénytelen
gyerek, lelenc és asztalos inas. Ez az álom egyre job-
ban gyötri. Elhatalmasodik rajta, a nappalait átszíne-
zi. Ismerôs arcokat vél látni a másik énjébôl. Ennek

Gólyakalifa
Egy ember, akiben két én van

Jakobovits Miklós portréja (szénrajz, 48x38 cm, 1958)
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az álmodásnak, gondolkodásnak, belsô monológok-
nak a rendjét kellett színpadilag megteremtenie.
Tábory Elemér meg sem próbál önmaga elôl mene-
külni. A szerelembe, utazásokba. Ellenben mindent
megtesz azért, hogy belsô énjét túlharsogja. A belsô
én az asztalos inas. Babits felfogásában is bizonyos
társadalmi konvenciónak felel meg. Babits egy kicsit
az emberben levô idegenre, vadra, az intellektuális-
sal szemben az ösztön életre utal. Van benne valami
megvetés az alacsonyabb társadalmi osztály, vagy
az elfojtott tudatalattival szemben. A librettóban
Balla Zsófia azt szerette volna kihangsúlyozni, hogy
a bennünk lévô másik én nem föltétlenül alacso-
nyabb rendû. Igyekezett emberibbé, élet közelibbé
varázsolni, az inas alakját. Mind a két világnak meg-
vannak a maga vonzó és szakító elemei. Az inas me-
nekülése a mûhelybôl azt jelenti, az álombeli énnek
is meg van a maga története. Az opera folyamán két
helyen találkoznak. Az egyik az a pillanat, amelyben
Tábory Elemér diáktársaival az érettségit ünnepli
egy majálison. A szökött inas ugyanabba a parkba
téved, ahol a bagdadi bábszínháznak az elôadását
nézik meg. A bagdadi bábszínház nem szerepel a
Babitsi mûben, azért, mert a szerzô mûvében el-
mondhatja ennek a mesének a történetét, amely
egyébként Wilhelm Hauff német elbeszélô, regény-
író mûve A gólyakalifa története címet viseli, és népi
elemekbôl építkezik. Balla Zsófia a mese egy bizo-
nyos részét használja fel, mellyel meg tudta világíta-
ni a gólyakalifa értelmét. Ami változást, átalakulást
jelent. Csak a varázsszót nem szabad elfelejteni. Ami
könnyen megeshet, ha az átváltozott lény elneveti
magát. A nevetés megtörtént, és ennek következté-
ben örökké gólyák lesznek az átváltozottak. A gólya-
kalifa utalás Babits regényében azt jelenti, hogy va-
rázsszavakra van szükségünk, mert nem mindig
tudjuk, ki a másik énünk, mi volt a másik életünk-
ben. A librettóban Balla Zsófia a férfit, saját magával,
saját énképével egyesíti, mely azt a pillanatot jelöli,
amikor a kis dizôzzel találkozik, és kibontakozik az
elsô szerelem. Tábory Elemér ezt a pillanatot undor-
ral és bûntudattal éli meg. Az inas felszabadulással,
szépségként, boldogulásként éli meg a szerelmet.
Mert ôt a jobbik énjére emlékezteti. A szerelem az,
ami a két lényt összeforrasztja. Innen kibontakozik a
történet az ideális szerelem, a földi szerelem, és min-
denféle színpadi bonyodalmak közepette a két em-
ber válságba kerül, és végül Tábory Elemér nem bír-
ja tovább és öngyilkos lesz. Ami a két szereplô halá-
lát is jelenti.  

Babits regénye emblematikus, amit talán nem írt
volna, meg, ha nem Fogarason tanít. Ez benne van A
gólyakalifában. Az a felfedezés, hogy nem csak egy
énük van, hanem több. Ezt a gondolatot a zene ma-
gasztossá és varázslatossá emeli. A librettóban fel-
használtak középkori diákéneket, különbözô verse-
ket. Rendkívül szerencsés volt a záró kórusban Babits
Mihály nagyon híres stanzája a Ne mondj le semmirôl
zárja az elôadást. Ez a csúcspontja a mûnek.

A Kolozsvári Magyar Opera messze meghaladva
önmagát, hatalmas erkölcsi befektetéssel, példamu-
tató mûvészi alázattal, kitartással, feszített próbaso-
rozattal aranyoldalt írt az operaház történelmének
könyvébe. Bemutatta a kor egyik figyelemre méltó
magyar operáját, melyet a Kolozsvárról elszárma-
zott, Magyarországon kibontakozott Gyöngyösi Le-
vente írt meg.

Az elôadás bizonyítja: anyagiak kellenek ahhoz,
hogy az operairodalom bármelyik elôadását az in-
tézmény nevéhez méltóan be tudják mutatni. A mos-
tani bemutató különlegessége, hogy a zeneszerzô,
szövegkönyvíró, mindketten kolozsváriak, jelen le-
hetnek a mû második bemutatóján. Az elsô Buda-
pesten volt. 

A kolozsvári bemutató leglényegesebb eleme a
közös munka. Bíztak abban, hogy a szokásosnál el-
mélyültebb munka meghozza gyümölcsét, a profi
hozzáállás szintén. 

A gyôzelem a társulaté. Beérôben van egy új tár-
sulat. Elôttünk játszódik le a generációváltás a Ko-
lozsvári Magyar Operában. Mégpedig úgy, hogy
nem traumák sora játszódik le, ahogy ez általában
lenni szokott más házaknál, amikor a generációvál-
tás megtépáz mindent, repertoárt is. Kolozsváron az
a szerencse, hogy ott állnak a fiatalok, nagyon tehet-
séges emberek, várván a lehetôségre, megmutatni,
mit tudnak. Beérik egy új társulat, melyre érdemes
figyelni. 

Gyöngyösi Leventétôl kérdeztem meg: a kolozs-
vári bemutató hányadik a sorrendben? 

– Volt egy Budapesti bemutató, tehát ez a második. 
– Ennek alapján van önnek  némi összehasonlítási

alapja. Arra kérném, ne legyen udvarias a Kolozsvá-
ri Magyar Operával kapcsolatban. Sorolja fel azokat
az elemeket, melyekrôl úgy érzi: a kolozsvári
elôadásban jobban sikerül kiemelni és közelebb ke-
rülni ahhoz a zenei mondanivalóhoz, amelyben Ön
ezt megfogalmazta?

– Nagy örömmel teszek eleget ennek a csapdá-
nak, melyet ön állít nekem.  Tudok egypár olyan ele-
met mondani, nem megfeledkezve a társulatról,
amely elképzeletlenül komoly munkát fektetett ebbe
az elôadásba. A zenekartól egészen az ügyelôig,
mindenkinek nagyon hálás vagyok. Amint a köszön-
tô beszédemben elmondom, meg vagyok rendülve,
mert érzôdik az irántam való szeretet. De hadd
emeljem ki az Etelkát éneklô fiatal hölgyet, Kele Bri-
gittát és az inast éneklô fiatalembert, Sándor Árpá-
dot. A második inast, Székely Zselykét, aki szenzáci-
ós nadrágszerepet alakított. A zenekart Selmeczi
György vezényletével, és mindenek elôtt a rende-
zést, ami szintén Selmeczi György nevéhez fûzôdik.

– A kolozsvári közönség mennyire érett erre az
elôadásra. Mennyire értette az elôadást? 

– Egy kicsit tartottam tôle, hogy nem lesz-e ide-
gen ez a zenei nyelv a közönségnek. Nagyon örülök
annak, hogy ez nem így történt. 

– Ez megerôsíti Önt abban a szándékában, hogy a
megkezdett úton tovább menjen? 

– Tudnia kell, ez egy nagyon régi darab már,
1999-ben keletkezett. Azóta más dolgokat, máskép-
pen csinálok. A stílusra is mondhatjuk, talán egy ki-
csit kevésbé eklektikus, mint ez a darab. Abban el-
lenben tényleg megerôsít, hogy az opera világa éle-
temben nekem mindig szívszerelmem volt. Annak
köszönhetôen, hogy ebben a házban nôttem fel. Fia-
tal koromban nagyon sok operát láttam. Azokkal a
mûvészekkel, akiket, most személyesen is megis-
merkedhettem, és természetesen ma is énekeltek.
Szeretnék minél több operát írni, mert az operát tar-
tom az összes zenés mûfaj között az elsônek. Szá-
momra mindenképpen, és talán objektíven nézve is. 

– A következô nagy lélegzetû mûve mirôl fog
szólni? 
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– Március 18-án lesz a Budapesti Mátyás temp-
lomban a Lukács passió címû darabom bemutatója.
A passióról tudjuk, hogy az majdnem opera. Ebben a
passióban minden olyan operai lehetôséget igyekez-
tem belevinni, amit eddig az operáról tudok. Ha
minden jól megy, akkor Ludas Matyit fogom életre
kelteni. A szövegkönyvet Szôcs Géza írja. Vele már
eddig is többször voltam munkakapcsolatban. Utána
régi szerelmemhez térnék vissza, a Bulgakov által
megírt Mester és Margaritára. 

A mostani kolozsvári tartózkodásomnak köszön-
hetôen úgy érzem, a város visszafogadta hajdani Le-
ventéjét.

„Én egy hosszútávfutó vagyok”
– Beszélgetés Balázs Attilával –

Balázs Attila a Marosvásárhelyi Színmûvészeti
Akadémia Szentgyörgyi István tagozatának elvégzé-
se után 1994-ben a Temesvári Csíky Gergely Állami
Magyar Színházhoz került. 

Fergeteges pályakezdés: 1994 – nevezés az
UNITER pályakezdô díjra a Gyton szerepéért a Saty-

riconban, a zsûri különdíja Fiatal Színészek Feszti-
válján Szebenben, a Tom Paine címû elôadásért, a
Magyar Kulturális Minisztérium különdíja a Hatá-
ron túli Magyar Színházak kisvárdai fesztiválján a
Tom Paine címû elôadásért, a Színmûvészeti Akadé-
miák legjobb elôadásáért járó díj a Tom Paine és
Tartuffe elôadásokért, Az év legjobb elôadása díj a
Satyricon elôadásért. UNITER díj. 

Pályafutása alatt eddig több mint egy tucat díjat
vehetett át. A teljesség igénye nélkül: 

2000 – Pálya (szakasz)díj, Critikai lapok, a Színi-
kritikusok díja átadása alkalmából. 

2001 – a Határon Túli Magyar Színházak XII
Fesztiváljának színészi különdíja. 

2002 – Jászai Mari-díj. 
2004 – színészi alakítás díj a Határon Túli Magyar

Színházak XVII Fesztiválján Kleizermann Mihály
szerepéért Parti Nagy Lajos Ibusár címû husz-
erettjében.

Amikor ez a beszélgetés készült Kolozsváron, az
Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválján, Ba-
lázs Attila öt napja volt a Temesvári Csíki Gergely
Állami Magyar Színház hivatalosan kinevezett igaz-
gatója. Ezzel is temesvári színház történelmet írt,
mert elsô esetben van az intézménynek menedzs-
ment végzettségû igazgatója. Ugyanis: Egy évvel
ezelôtt 2006-ban, a Temesvári Képzômûvészeti
Egyetem Európai Kulturális Menedzsment szakán
magiszteri fokozatot nyert. 

– Melyek voltak azok a belsô indító okok, amik
arra sarkallták, hogy megpályázza ezt a nagyon sok
felelôsséggel járó, hálátlan posztot? 

–A feladat szép oldala az, ami engem arra sarkalt,
hogy érdemes lenne ezt megpróbálnom. Arra gon-
doltam, hogy sikeres pályázat esetén a bennem fel-
gyûlt tudást a színmûvészet, a képzômûvészet, az
építészet, az irodalom terén, kamatoztatni tudom.
Azok a biztató eredmények is sarkaltak, melyeket az
általam menedzselt kis együttesünkkel tapasztaltam.
Egy versenyképes pályázat megírásához, szükség
van egy adott felkészültségre. 

– Lelkiismeretesen, sok fontos részletet kifejtô pá-
lyázata elkészült ennek tükrében, hogy látja, melyek
a legsürgôsebb tennivalók? 

–A temesvári színház helyzete nem könnyû. Mi a
végeken vagyunk, ahol nincs tömb magyarság, ami
természetessé tenné a színház iránti igényt. Temes-
váron a hajdani múlt emlékei igénylik a színházi éle-
tet. Azért, hogy mi fennmaradjunk minden nap meg
kell küzdjünk. A valóság az, hogy a polgármesteri
hivatal minden lehetséges támogatást megad. Erre
nem panaszkodhatunk. Nekünk naponta azért kell,
küzdjünk, hogy a közönségünknek tudjunk valamit
nyújtani. 

Azoknak a mûvészeknek, akik ott dolgoznak, il-
letve az eljövendôkben hozzánk kerülhetnek legyen
lehetôségük olyan szerepek eljátszására, melyeket
tehetségük következtében megérdemelnek. Tudják
megmutatni valós értékeiket. 

Nekem legfontosabb az elôadás. A színház az
elôadásért van, és az elôadásról szól. Nekem az alko-
tó körülményeket kell megteremtenem a színészek
számára, hogy jól érezzék magukat abban a közeg-
ben, melyben vannak. Szeretném a kezdeményezé-
seket külön díjazni. Olyan díjakat alapítunk, melyek-
kel serkentjük a teljesítményeket. Az állandó hang-
képzés már beindult. Ehhez fog társulni a folyama-

A kalapos fiucska (szénrajz, 45x31 cm, 1953)
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tos mozgásképzés. Azért, hogy az emberek formá-
ban legyenek. Bárki jön, bármit kér, meg tudjuk állni
a helyünket. 

– A repertoár?
– Nekünk meg kell küzdenünk rohanó életünk

következtében fennálló csábításokkal, de a televízió-
val is. A színház nem halhat meg, ha több mint öt-
ezer éve létezik. Azóta folyamatos válságban van,
melynek állandó változása is köszönhetô. Ez a válto-
zás, az elôre vivôje a színházi életnek. Ami felhasz-
nálja azokat a lehetôségeket, melyeket a civilizáció
felkínál. Gondolok itt a fényeffektusokra, a hangef-
fektusokra. Ehhez megfelelô épület is kell. A közeljö-
vôben a temesvári színház épületét fel kell újítani,
mert olyan állapotban van. Jelenleg a nézôteret min-
den elôadás elôtt föl kell építeni. A polgármesteri hi-
vatal látván milyen nehézségekkel küszködünk,
megszavazta anyagiakkal járó bizalmát. Ha minden
igaz, akkor jövôben neki tudunk fogni, a lerobbant
épület rendbetételéhez, mondhatni újra építéséhez.
Majd következik a színpad korszerû felszerelése. Ez-
után az öltözôk, kelléktár, ruhatár. Nekem, mint új-
donsült igazgatónak ezek mind feladataim közé tar-
toznak. Amikor ezt megoldottam, jöhet az új reper-
toár. Új darab, és az a közönség, amely a színházban
jól érzi magát, hiszen a színházi elôadás társadalmi
esemény is kell legyen. Mi egy bizonyos árut állí-
tunk elô, melyre a közönség, kell vevô legyen. Az
eszközök arra is megvannak, hogy nyelvi akadálya
ne legyen annak, hogy a produkciónkat látogassák.

Nekünk a nézôket, közönséget, hallgatóságot kell
vonzanunk az elôadásainkra. A legtöbb nézô szimat-
ra jön be a színházba, ahol történik valami, ami ôt is,
érdekelheti. 

Igazgatásom elsô bemutatója egy zenés darab
lesz, melyre a nézôk szívesen jönnek be. Ezt követi
egy klasszikus, a maga hely, idô és cselekmény egy-
ségével. Van egy stúdiónk, ahol a kísérletezésnek is
helyet adunk. Mi is repertoár színház vagyunk, mert
a különbözô rétegek elvárásait figyelembe kell ven-
nünk. A kortárs drámairodalom izgalmas világa sem
áll tôlünk távol. 

A másik fontos célkitûzésem a csapat. Egy olyan
csapat, mely képes mindenre tûzön-vízen. Amely a
kudarcokba is mer belemenni azért, mert velem
együtt képes a jövôbe látni. Próbáljuk ki, mert lehet,
ez a próbálkozás egy jó új út felé visz. Együtt lehet jól
dolgozni. Szerintem csak autoritással nem lehet végig
vinni mindent. Ebbe belebukom. Én bízom az embe-
rekben. Hiszek bennük. Hiszek abban, hogy vannak
emberek, akik egyes dolgokhoz jobban értenek, mint
én. És nyitott vagyok minden jó, a célt szolgáló gon-
dolat elôtt. Ezért van szükség a csapatra. 

Most úgy néz ki, alakulóban van egy csapat.
Amelyben a véleményem szerint megvannak azok
az adottságok, hogy a politikai és gazdasági lehe-
tôségeket kellôképpen kihasználva olyan elôadá-
sokat produkáljunk, mely a piacgazdaság közepette
is felhívja magára a figyelmet. Egy értékeket termelô
intézménynek megvannak a maga társadalmi és
gazdasági hozamai. Ezekkel a város vezetôsége is
számolhat és értékelheti.

Ezt ki használhatja a maga politikai kampányá-
ban. Ami nekem jó, az neki is jó lehet. Ebben kell
egyet értenünk közösen. A színház kollektív játék,
csapattal lehet nyerni. Nem én fedezem fel a színhá-
zat, fel van az fedezve. Vannak olyan színházi meg-

oldások, melyek már a múltban is bizonyították
hasznosságuk. Folyamatosan ott kell lenni, ahol pe-
zseg, forr a színházi élet. 

Én a bensômben hosszútávfutó vagyok. Azt tu-
dom, hosszútávon kell bírni hosszan, ha kell lassan a
megpróbáltatást. Tudom, mi a tempóváltás. Tudom,
mi a finis, és tisztában vagyok azzal, mi a holtpont.
Ezeket mind saját tapasztalatomból tudom, mert
nem egyszer lefutottam a maratoni távot is. Ezek
számomra hasznosak a munka folyamán. Adott pil-
lanatban felmérni, hogy én, illetve a csapat, mire va-
gyunk képesek, és mit kell tennünk a továbbjutásért.
Ne képzeljünk többet magunkról, mint amik va-
gyunk. De ne is adjuk alább, mint ami szeretnénk
lenni. Mindennap elôbbre menni. A célba érkezés az
nem jelenti az út végét, hanem egy újabb útnak a
megtervezését és elkezdését.

– Ez az útszakasz nem lesz könnyû. Embert és
mûvészt próbáló napok következnek. Az átgondol-
tan megírt pályázatból érezni lehet, hogy egy fiatal,
de emberi és mûvészi ambícióval rendelkezô egyéni-
ség, köszönhetôen a körülményeknek, tenni akar,
nem csak egyedül, a csapattal is, amely körülveszi.
Nem akar mást, mint színházat, benne olyan pro-
dukciókat, melyek a ma nézôjéhez szóljanak. Kor-
szerû színházi nyelven. Nem kis feladat Ehhez a
szándékhoz kíván hosszútávfutást

CSOMAFÁY FERENC

Ifjúság (vegyes technika, 70x50 cm, 1961)
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Ott ült elôttem a padban végig a gimnázium
elsô négy évében. Idôsebb volt mint jómagam, majd-
nem két esztendôvel, amolyan zömök vállas fekete
kis mokányberci, legalább kétszer olyan erôs, mint
amit testre mutatott. Nagy Lacinak hívták. Nem volt
lángész, elég gyakran kellett súgnom, a németre pe-
dig sehogy sem forgott a nyelve. Nem is azért jött
gimnáziumba, hogy sokat tanuljon. Akkori fogalma-
ink szerint módos gazda volt az apja, lehetett úgy
6–7 hold földje. Abból talán kettô a Küküllô mellett.
Jó réti föld. Testvére is volt vagy három úgy lehet.
Büszke nyakas ember volt az apja, azért adta a fiát
tanulni, de nem akart papot csináltatni belôle sem
„ügyvédöt”. Laci kimaradt a negyedik után, és lett
belôle gazdálkodó. Gondolkozó, szakkönyveket ol-
vasgató, szaktanfolyamokra járogató, nyitott szemû
hallgatag paraszt. Azért haragudott, ha parasztnak
nevezték, s magamagát inkább nevezte földmûves-
nek vagy földésznek.

Jött a család, jöttek a gyerekek, négyen. Jött a
szokványos virradattól vakulásig, piacolás, ökörhíz-
lalás, jöttek a hold földek: 10–12–16–17 kataszteri
hold, azaz kereken 10 hektár.

Engem a sors messze sodort, de néha találkoz-
tunk nyaranta, és amikor kezet fogtunk, megállapí-
tottam, hogy olyan kemény kérges a keze, mintha
azon járna. Szót váltottunk, örvendeztünk, elvál-
tunk. Jött a háború, jött az utójáték, tízéves távollét
után jöttünk össze.

– Te onnan jössz úgy-é, tôlük? Már nyíltan ki-
mondom, te tán nem löttél gazembör – onnan kelet-
rôl. Mondd meg szívedre, de ôszintén, milyen ott a
világ? Tudod errefelé sok mindent beszélnek.

Mondtam neki, hogy sétáljunk egy kicsit arrébb,
ahol nincs más a közelben, addig mondom el, hogy
élnek. El akartam passzolni a választ. Nem lehetett
átejteni, újra kérdezte, mi lehet a reménység?

– Idehallgass – mondtam, jól figyelj reám. Három
dolgot jegyezz meg magadnak, ha élni akarsz: egy, a
szádat jól fogd bé, kettô, amit kérnek tôled, szépsze-
rivel add oda, mert ha nem, úgyis elveszik, és még
meg is vernek. Három: az angolokat pedig ne várd,
mert soha ide nem jönnek.

Az esztendôk íveltek, évtizedekké sorakoztak, vi-
harok jöttek, néha kis napsütés. Ötvenéves érettségi
találkozóra Laci is eljött. Ugyan nem érettségizett ve-
lünk de eljött egypár forgácsot dobni a régi barátság
pislákoló tábortüzére. Beszélgettünk idôjárásról, re-
umáról, régi tanárokról, egykori iskolatársakról. 

– Mi lett Sándorral, a Bonka fiával? (Sándor mel-
lettem ült, ugyanolyan veretû volt, mint Laci, de arc-
ra szebb és az esze is jobban járt. Kollektivizálás után
a háztájiban tengeri malacot tartott, abból pénzelt,
mert a kórházak jól fizették).

– Sándor meghalt. Valami baja volt a tüdejével.
Tudod, amikor nem akart belépni, erôsen megver-
ték. Sokáig feküdt, úgy lehet abból maradt vissza va-
lami.

– Nem az apját verték meg? Konok ember volt.
Mikor hazajöttem a fogságból behívott magához,
kérdezett: nekem csak egy dolgot mondjál csak
egyet, de igazat mondj. Amíg oda voltál, majdnem
négy évet, a fogad kolbászban vásott-e? Mondtam
neki, hogy nemigen, inkább csak halat kaptunk. No
– azt mondja – akkor nekem az a világ nem kell. Ke-

mény volt az öreg, kitûnô gazda, mind tenyészbiká-
kat nevelt, abból pénzelt. Úgy mondják, Mezôhegye-
sen volt huszár, aztán ott úgy beletanult, hogy a leg-
jobb tanult szakemberek is kikérték a véleményét.
Mi lett az öreggel?

– Mi lett volna? Nem tudod? Agyonverték. Be-
hívták, három napig odavolt. Aláíratták, hogy nem
bántották. Hazajött, orvost hívtak, azt mondta, belsô
vérzés, de a szánkat tartsuk. Még aznap meghalt.

– Hát Pataki Laji? Hányszor eldöngetett! De ô is
jó gazda volt. Vele mi van, él-e, hal-e?

- Laji él, vígan van. Az unokáit abajgatja, vannak
vagy nyolcan. Nem tudott eljönni, pedig hívtam. Tu-
dod, neki akkor mind a két lábát eltörték. Sokáig volt
beteg, utána mindig sántált. Most is azért nem jöhe-
tett, mert erôsen fájlalja a járást.

– Hát Herceg Kálmán? De jókedvû, vidám fiú
volt. Szép vegyeskereskedésük volt a piacon, úgy tu-
dom, kereskedô lett, megúszta a háborút.

– Meg nem úszta, hanem nyugatra került, onnan
hazajött. Átvette az apja boltját, aki hirtelen meghalt,
azt kínozta egy darabig. Kérték, hogy adja át a bol-
tot, de ô ragaszkodott hozzá. Mondták, hogy legyen
szövetkezetes. Ragaszkodott a boltjához. Behívták
három napra. Aláírta, hogy nem bántották. Harmad-
nap temettük.

– Fodor Bélus? Pompás alkatú gyönyörû fiú,
egyetlen gyerek. Volt vagy húsz hold földjük!

– Él, otthon van Andrásfalván. Tiszt lett belôle,
súlyosan sebesült. Véletlenül maradt életben. Min-
denüket elvették, de írnok lett a kollektívben, neki is
van úgy lehet három unokája, de lehet több is.

– Egyelôre hagyjuk a többieket, de beszélj ma-
gadról. Hogy vagy öregfiú, mint viszed öreg napjai-
dat?

– Jere bé ide hozzánk, megiszunk egy kupa bort,
azt beszélgetünk nyugodtan.

Bementünk, leültünk. Elkezdte:
– Te István! Pofozz meg! Gyere, pofozz meg jól!
– Mi lelt, emberfia, mi lelt, beteg vagy?
– Pofozz meg te. Hogy én milyen sült marha va-

gyok! Emlékszel-e, hogy amikor hazajöttél a fogság-
ból, mit mondtál neköm?

– Emlékszem úgy nagyjából, mert többeknek is
elmondtam ugyanazt.

– Mondtad, hogy a számat fogjam meg. Hát én
azt mondtam magamban, né itt van ez az én bará-
tom, itt az egész környék tudja milyen becsületes ô is
meg az egész családja, aztán ez is megbolondult.
Nem hittem, pofáztam. Kaptam is érte nem is egy
sort.

Másodjára mondtad, hogy amit kérnek, adjam
oda szépen, mert ha nem, úgyis elveszik, még meg is
vernek. Gondoltam magamban, no csak azt próbál-
ják meg, mert fogom a fészit! Hát aztán erre nagyon
ráfáztam. Tudod, amikor szorítottak a belépéssel, és
megtudtuk mi lett Bonkával, én vettem a batyut és
eltûntem. Elmöntem ide a hegybe egy kicsi román
faluba, ott voltak jóembereim és nem is kollektivizál-
tak. Az asszonynak meghagytam, mondja elmön-
tem, nem tudja hova. Túl a vízen volt egy darab föl-
dünk annak a végiben egy bokor. Oda hozta ki min-
den héten a tisztát, és ami ennivalót tudott. Ôt nem
bántották. Két hónapot húztam ki, akkor a vihar
elmönt. Én hazajöttem. Mindenemöt elvötték. Tu-
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dod, talán még nem is a földet sajnáltam annyira, ha-
nem a két gyönyörû tehenemöt, meg a lovakat.
Olyan két lovat te, István te, gyere pofozz meg. Ki-
mentem a csûrbe és úgy sírtam, mint a kicsi gyerek. 

No te Isten, adtad, vetted. Bémöntem a kollektív-
be, adjanak munkát. Elébem teszik a belépési nyilat-
kozatot, írjam alá. Én ugyan nem írok alá semmit.
Mindenemet elvettétek, adjatok munkát! – Lesz
munka ha aláírsz. – Nem írok alá semmit! – Ha nem,
máris mehetsz haza.

Hazamentem. Éjjel felköltöttek, elvittek. Bántani
nem bántottak, elítélni nem ítéltek el, csak ingyen ta-
licskáztam a földet Békáson a vízerômûnél három
évet. Nem mondom, annál rosszabbul volt már dol-
gom, és hogy ígérték, ha jól megy, hamar elereszte-
nek, hát nyomtuk.

Mire hazakerültem, a feleségem aláírt. Azt mond-
ták, ha aláír, hamarabb hazaeresztenek. Bémentem,
adtak munkát. Te emlékszel, a víz mellett volt az a
kicsi jó föld. Azon hajdanában kertészkedtünk. A
bolgártól még legénykoromban ellestem, aztán csi-
náltam én is bolgárkereket, biza jól hozott, abból let-
tek a holdak. No, betettek a kertészetbe, mindig a ne-
hezébe. Tavasztól ôszig, öntözni; mindig éjjel. Nem
lett volna baj, mert bírtam, tudod-e, csak egy kicsit
megreumásodtam, de az semmi. Hanem a fônököm-
mel sehogy sem jöttem ki. Egy utolsó suszter volt,
azt megtették brigádosnak. Annak én mondhattam,
hogy borulatban kell öntözni, hogy szemetelô esô-
ben kell öntözni, hogy nem szabad túlöntözni, be-
szélhettem bármit, ô jobban tudta, mert – aszongya –
olvasta, hogy most „új barázdát szánt az eke”. No
ezt lenyeltem volna. Hanem a pontozással baj volt.
Jól kerestem volna, hanem a felét-harmadát mindig
ráírták a brigádos sógorára, Domira, biztos ismerted,
arra a részeges disznóra, akit ide osztottak be a kert-
be, de egy héten ha kétszer béjött, az sok volt, s úgy
dolgozott, hogy köptél, ha láttad. Hát én ezt egyszer
meguntam. Elküldtem az egész társaságot a francba,
otthagytam ôket, beállottam a lengyárba kapusnak.
Felvettek, te. Igaz, megkentem, adtam egy malacot,
lehetett 140–150 kg. De megérte. Attól kezdve úr let-
tem. Én lettem az, aki pénzért aluszik. Hát így lett
aztán ezer pénz nyugdíjam. De pofozz meg te! Hogy
miért nem hallgattam reád. Most volna több mint
2500.

De vártam az angolokat. Úgy volt, hogy akárme-
lyik nap jönnek. Egyszer Bonka Sándor is megunta,
azt mondta, hadd azokat a fenébe, eddig gyalog is
ideértek volna. De nem hittem, hogy nem jönnek el.

– Tudod Laci, volt nekem egy rövid esetem az an-
golokkal. Tova 44 márciusában ott voltam légvédel-
mi a fôváros mellett. Egy éjjel jön egy fôhadnagy, írá-
sos parancsot hoz, tiszt tisztnek, bizalmas! A nyugat-
tal fegyverszünet készül, küldenek 17 hadosztályt,
több ezred ejtôernyôst. A gépekre tilos tüzelni, mi-
helyt megkezdôdik a leszállás, átállunk. Ez volt rövi-
den. A fôhadnagy elment. Másnap gyönyörû szép
idôben lopjuk a napot, egyszer csak riadó. Tûzké-
szültség! Jönnek a gépek! Jöttek. Három gép jött. Ér-
ted? Három. Így, mint a három ujjam. Beállítjuk a
gépágyúkat, várunk, a távmérô mér, tûzparancs
nincs. Szabó szakaszvezetô megszólal: „Zászlós úr,
miért nem lövünk?” Én: Mert messze vannak! Szabó
(Tücsök): 3000 m az nincs messze! Én: Ha mondtam,
messze vannak! Szabó (Tücsök): az ágyúsok miért
nem lônek? Azoknak nem lehetnek messze! Én (a
nagy demokrata): Befogja a száját, vagy én fogjam
be? Ennyi. A három gép elment. Ezt a csekélységet a
háború után a hadsereg-parancsnokság egyszerûen

letagadta. Mind a kettô. Mármost tudhatod, hogy
két harcvonal fölött jól be az ország közepébe alacso-
nyan nem jöhet be repülô, ha nem engedik, mert ké-
zi fegyverekkel is lelövik. Az angolok be akartak ug-
ratni, hogy csak vérezzen el a szerbek mellett még ez
a nép, az ô jól felfogott érdekükben. Hát azért mond-
tam, hogy ne várd, most se várd. Nem jönnek, ujju-
kat sem mozdítják érted.

Na de a fiaid? Azoknak nem kell föld?
– A jó isten megôrizzen! Tanultak, mesterembe-

rek. A lányom a lengyárban dolgozik, az unokáim,
öten vannak egyelôre, itt hederegnek, de ôket sem
engedem a föld közelibe.

–Te Laci! Most más szelek fújnak. Nem lenne
kedved földet kivenni?

– Idehallgass Istán. Annyi föld se kell nekem,
amire reápisiljek (engedelmet). Aki elvette, az lássa.
Keljen mindennap hajnalban, rohanjon etetni, itatni,
mezôre; folyjon az ô gallérjába a víz, ha esik, verje az
ô szénáját, verje a jég el a határát, és hazudják el a
biztosítását, húzzák ki a feje alól a párnáját adóba,
vigye az állatját a száj- és körömfájás, a sertésdöge, a
baromfikolera, fagyjon ki a vetése, és ha elmegy hi-
vatalos ügyét rendezni, köpjék le, hogy büdös pa-
raszt. Nekem ebbôl elegem volt. De tudok jobbat!
Emlékszel, mikor fiatalon konfirmáltunk, milyen
boldogak voltunk?

– Emlékszem, hogyne. Ütô esperes úr kiváló szó-
nok volt!

– Gyere nézd meg, új templomot építettünk, na-
gyobbat. Reáhúztuk a régire, és amikor kész volt, le-
bontottuk és kihordtuk a kicsit. Mind a mi korosztá-
lyaink építették.

Valóban megnéztük. Néztem Laci kemény cson-
tos arcát, töretlen termetét, acél akaratát.

– Te Laci. Mondtam, hogy más szelek fújnak.
Nem divat a templom, nem kell az isten. Sem annak,
akit a tenyerén hord, sem annak, akit büntetésbôl te-
remtett.

– Az lehet István, tudom én, mire gondolsz. No-
hát mi sem vagyunk szemforgató viráglelkek. Ha-
nem a törvény, az törvény. Már a mi törvényünk,
amit betartunk és betartatunk. A papot az állam fize-
ti ugyan, de mi se hagyjuk magára. Az újszülöttet
megkereszteljük, az ifjú pár megesküszik, a holtakat
elsiratjuk, elprédikáljuk, szentelt földbe temetjük.
Nálunk még nem divat, hogy esküszünk a fûzfánál,
elválunk a nyárfánál és az útszélén… (szeretkezünk)
mint a kutyák. Akinek kutyaerkölcsök kellenek,
menjen a városba, mert ott vannak azok, akik ben-
nünket kutyába se vesznek, s akiknek holtjaink csak
dögnek számítanak.

– Te Laci! Most is beszélsz!
– Eleget éltem. Gyere hallgassuk meg Miskát, a

papot! Azt is épp eléggé eldöngette a világtörténe-
lem.

Mentünk a találkozóra, ahova eljött kitûnô bará-
tom L. Mihály (ô volt egész gimnáziumi éveink alatt
az osztály elsô), és a történész lánya, akivel arról vi-
tatkoztunk, hogy kerültek eraviszkuszok Pannóniá-
ba és kik voltak a jukagirok, a szabirok. Te jóságos is-
ten! Milyen ambícióval, szorgalommal dolgoztam
évtizedeket a mezôgazdasági szövetkezetek megala-
kításáért, megszervezéséért, felvirágoztatásukért! És
mi lett a vége!

Igaz is! Majd elfelejtettem: írásban kellett jelente-
ni, hogy mirôl beszélgettünk a találkozón.

PAP ISTVÁN
*Részlet a szerzô Brüsszeli levelek címû önéletírásából.


