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Örömmel csatlakozunk az Erdélyi Magyar Köz-
mûvelôdési Egyesület alább közzé tett felhívásához,
amelyet az áprilisi születésnapjához (12.) legközelebb
esô szombaton a hagyományos évi közgyûlésen fog-
nak hivatalosan is bejelenteni a tagságnak és társult
szervezeteknek. 

Felhívás
„Az ész erô, s így az ész boldogság.”

Széchenyi István: Hitel

„De igazság szerint hullunk ki
A kegyetlen óriás rostán
Kedvét nem töltvén az idônek.”

Ady Endre: Az idô rostájában

„A saját sorsunkat magunk kovácsoljuk, az élettôl csak
annyi kegyre számíthatunk, amennyit tôle makacs kitartás-
sal, megbonthatatlan összefogással, céltudatos és komoly
munkával kikényszerítünk.”

Márton Áron

2008-tól az Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egye-
sület (EMKE) belsô kezdeményezésre április 12-ét az
Erdélyi Magyar Közmûvelôdés Napjává nyilvánítja. 

Ezen az ünnepi alkalmon, melyet nagy múltú köz-
intézményünk megalapítása napjára rögzítettünk,
rendezvényeink szervezésekor a mûveltség közkincs-
csé tételének gondolatát tartjuk szem elôtt – amint a
fenti mottóból is kiolvasható – Széchenyi szellemé-
ben. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk a kul-
túra doméniumában is új fejezetet nyitott, fontosnak
és szükségszerûnek látszik tehát, hogy e téren is ver-
senyképesek legyünk.

Az EMKE elsôdleges feladata mindig is a „közér-
telmesség” fejlesztése volt, most is kötelessége felvál-
lalni az új körülmények kihívásait. A közmûvelôdés-
ben dolgozó intézmények és szervezetek régen felis-
mert érdeke, hogy magas színvonalú munkát végez-
zenek.

2008-tól az EMKE országos tavaszi közgyûlését
mindig az ehhez a dátumhoz közeli szombaton fogja
rendszeresen megtartani.

Azt szeretnénk, hogy a hazai magyar mûvelôdési
intézményeink, szervezeteink valamint az EMKE
társszervezetei minél több rendezvénnyel tegyék em-
lékezetessé ezt a napot, azért, hogy ez a sajátságos és
specifikusan erdélyi ünnepi alkalom méltó helyet
kapjon a köztudatban.

Az EMKE Országos Elnöksége

A Mûvelôdés szerkesztôsége, lévén a lapot a köz-
mûvelôdés fórumának tekintettük s tekintjük, a maga
szerény lehetôségeivel a jövôben is igyekezni fog
minden rendelkezésére álló eszközzel szolgálni ezt a
nemes eszmét. Javasolni fogjuk a közgyûlésnek, hogy
például a jövô esztendôt tegyük emlékezetessé úgy is,
mint Kazinczy Emlékévet, lévén a nagy nyelvújító,
író, mûvelôdésszervezô 250 éve látta meg a napvilá-
got az Érmelléken. Ebbôl az alkalomból például sze-
retnôk a fiatalabb nemzedék, mondjuk a középiskolás
korosztály figyelmét Kazinczy Ferenc és a nyelvújítás

kora felé fordítani. Ennek érdekében a Kazinczy Tár-
saság és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság ma-
gyartanári tagozata kezdeményezését támogatva
csatlakozzunk a Kazinczy-emléktúra szervezéséhez,
melynek során az általa látogatott helységeket járnák
végig az erre vállalkozó és kellôen felkészült fiatalok.
Mégpedig oly módon, hogy a szülôhelyrôl, Érsem-
lyéntôl elindul egy gyerek a legközelebbi emlékhely-
re, ott csatlakozik hozzá egy ottani diák, s ketten men-
nek tovább, majd hárman, és így tovább.

A diákok felkészítéshez és kiválasztásához a ma-
gyar szakos helyi tanárok segítségét kérnôk. Természe-
tesen tudjuk, hogy a kisebb helységekben nincs közép-
iskola, tehát az odavaló, a követelményeknek megfele-
lô fiatalok kiválasztásában az emlékhelyek magyarta-
nárainak, tanítóinak, helyi mûvelôdésszervezôinek is
fontos szerepük lenne. Aminthogy számítunk a helyi
önkormányzatok, polgármesterek, egyházközségek tá-
mogatására is, fôleg azokon a településeken, amelyek a
Kazinczy emlékhelyek közé tartoznak, s ahol valami-
lyen emlékjelet is lehetne állítani. Ôket is felkérnôk, ve-
gyenek részt ebben a programban. 

A magyarországi, felföldi és kárpátalji szervezôk a
programot 2007 májusában hirdetik meg. November-
ben kiadványt jelentethetnénk meg, amely a részvevô
emlékhelyek rövid ismertetését, Kazinczyhoz való
kötôdését, ennek helyi ôrzését – emléktábla, szobor,
hagyományápolás – és ha lehet, akkor már a helysé-
get a túrán képviselô diákok, a támogató szervezetek,
intézmények, önkormányzatok képviselôinek nevét
tennôk közzé.

Tudtunkkal idehaza sehol sem ôrzi még emléktáb-
la az író helyi kapcsolatának emlékét, ez az alkalom
kiváló lenne ennek pótlására. Dédácson volt egy obe-
liszk, amirôl Jókai erdélyi tudósításában megemléke-
zik, ennek mai sorsáról nincsen hírünk.

Kazinczy emlékirataiból tudjuk, hogy 1816-os er-
délyi körútját élete legszebb emlékei között tartotta
számon, melyhez foghatónak csak a házasságkötését,
mézesheteit találta. A teljesség igénye nélkül csak em-
lékezetbôl felsorolva a számba jöhetô helyszínek (egy
virtuális útvonallal): Érsemlyén–Nagyvárad–Kóly
(Kágya)–Szalárd–Margitta–Nagykároly–Hadad–Ipp–
Kraszna–Zsibó–Kolozsvár–Torda–Alsószentmihály–
Bogát–Radnót–Marosugra–Marosvásárhely–Segesvár
–Románandrásfalva–Medgyes–Nagyszeben–Nagye-
nyed–Gyulafehérvár–Marosnémeti–Branyicska–Tor-
dos–Dédács–Vajdahunyad–Lugos. Megannyi jeles
helyszín, a kor híres embereinek lakóhelye. Kis erdé-
lyi történelem, hely- és mûvelôdéstörténet Kazinczy
ürügyén, közel kétszáz éves történelmi idôutazás. Ép-
pen kapóra jönne, hogy a 2009-es esztendô a kulturá-
lis turizmus nemzetközi éve, és remélhetôleg az illeté-
kesek soron kívüli forrásokat is elkülönítenek majd,
talán még nemzetközieket is. 

Még arra is gondoltunk, hogy a lapban közöljük
újra az Erdélyi leveleket minél bôvebben, és bíztassuk
az útvonal mentén élôket, hogy egyrészt azonosítsák
be a helyszíneket, fedezzék fel településüket, ahhoz a
korszakhoz köthetô emlékeiket. Például a marosné-
meti Gyulai családnál nevelôsködô Döbrentei Gábor-
ral nyilván a Gyulai grófok kolozsvári palotájában
hányták-vetették meg a Döbrentei szerkesztésében
megjelenô tudományos folyóirat, az Erdélyi Museum
dolgát, amelynek Kazinczy is munkatársa volt – ha
már a Mûvelôdés az udvari tarktuson, az egykori is-
tálló szénapadlásán székel 18. esztendeje. 

SZABÓ ZSOLT

Közmûvelôdésünk
Napja
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dekes dolog megemlékezni olyan dolgokról,
helyekrôl, ahol sohasem jártunk mostanáig, de
amikor végre eljutunk, minden ismerôsnek,

természetesnek tûnik. Ilyen emlékeim vannak gye-
rekkori olvasmányaim, hajdani, középiskolai iroda-
lom órák, majd a Szilágysági magyar népmûvészet
1975-ik évi zilahi bemutatójának (melyre eljöhettek a
szerzôk és a kötet szerkesztôje, Mikó Imre is) jóvoltá-
ból Sztánáról. Hallottunk, olvastunk Móricz Zsig-
mond látogatásáról, csodálatosan megörökített él-
ményeirôl, amelyeket felhasznált a Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül címû regényében. Már felnôttként,
titkos baráti kapcsolatokból, besötétített szobában el-
olvashattam a Kiáltó szót 1985-ben, s nem gyôztem
eleget csodálkozni a Kós tisztán látásán és fôleg me-
részségén, hogy mindazt olyan félreérthetetlenül le
merte írni, egy olyan országban, amelyben mi is leél-
tük életünk legnagyobb részét.

A 2008. évi sztánai farsangi napokba való bekap-
csolódásnak is voltak elôzményei. Történt, hogy a
Szentimrei Alapítvány elnökéhez régi, baráti szálak
fûznek, így többször is meghívott a rendezvényre.
Sajnos, mindeddig akadt számunkra fontosabbnak
nyilvánított helyi vagy szilágysági rendezvény. Az-
tán 2007 nyarán a Zilah városi napok alkalmával ide
látogatott lovas csapatával a sztánai Demartin Lajos
doktor, és sokaknak felcsigázták az érdeklôdését.
Ekkor elhatároztuk, hogy ha csak lehet, a következô
Balázs-napot Sztánán töltjük. Magától Kós Károlytól
tudtuk, hogy a sógorát a környékbeliek Duflának ne-
vezték, mert Balázs Balázsnak hívták, ezért az idén
még érdekesebbnek tûnt számomra az Emlékezzünk
Szent Balázsra, mert ma vagyon napja címû névnapi
köszöntô, amely egy kis remekmû a maga nemében.
A népdal tanítása közben tudat alatt érlelôdött ben-
nem a készülôdés, az egykori olvasmányaim emlé-
keinek felidézése, rendezése. A szakszerûen és nagy
hozzáértéssel felújított Szentimrei villában foglal-
tunk szállást, de ennek igénybevétele elôtt a  Demar-
tin Lajos, a lovasgazda és felesége, Mihaela vendégei
voltunk Anna lányommal és a félig zilahi, félig kalo-
taszegi idegenvezetônkkel, aki szintén történelmi
nevet visel, mivel a szent keresztségben a Wagner
Richárd nevet kapta. (Nagy elôdjérôl, pedig köztu-
domású, hogy Liszt Ferenc veje volt.) Az esti poha-
razgatás közben sok lótartási szokásról, lovagi torná-
ról, fegyvernemekrôl, szokásokról, korhû dokumen-
tumokról, viseletek velejáróiról esett szó, meg a más-
napi programról, amely a vasárnapi lovasbemutatót
volt hivatott megszervezni a futballpályán, a farsan-
gi vendégseregnek.

Késô éjjel kerültünk vissza a Szentimrei villába,
szálláshelyünkre. Éjjel nem lehetett szemmel felmér-
ni a Kós Károly-i építészet stílusjegyeinek a csodáját,
de a levegôben benne volt az élmény: olyan helyen
van szerencsénk megszállani, ahol az elsô, az önálló-
sulás útjára lépett (inkább kényszerített) erdélyi
versantológia gondolata s részben megvalósítása

Balázs-napi sztánai farsang,
avagy Nem élhetek Sztána nélkül!

A sztánai Szentimrei villa

A Varjúvár
A sztánai farsang helyszíne a Mûvelôdési Ház

É
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végbement. Ugyanis Szentimrei Jenô volt az, aki
Kóshoz hasonlóan hangoztatta, hogy régen létezik
és él a transzszilvanizmus eszméje, miszerint saját
lábainkra kell állanunk, építkezni, minden szem-
pontból megerôsödni, életképessé válni. A Versek-
ben tündöklô Erdély címû antológiáról Cs. Szabó
László elismerôen írta a Nyugatban (1941/8), hogy
„Szentimrei úttörô munkára vállalkozott”, s hogy
„ha nem tartanék sokat a könyvrôl, néhány udvarias
szóval elengedném…” Ilyen s ehhez hasonló emlé-
keket idézett fel az éjfél utáni csendben a Szentimrei-
villa. Másnap, a csípôsen tiszta februári kora reggel-
ben mustráltuk a felújított környezetet. Ezt minden-
kinek látni, élvezni, szellemi birtokba kell venni, aki
magáénak érzi az erdélyi szellemiséget, vagy hallott
egyáltalán valamit a Kalotaszegi Köztársaságról, an-
nak szép terveirôl, a megálmodott kalotaszegi zász-
lóról, pénznemrôl, bélyegekrôl, a Sztánán született
sok-sok mûvészi szépségrôl. Lassan bemerészked-
tünk a házmester szobájába, meg a földszinti nappa-
liba. Itt ért utol csak igazán a kósi világ. A valamikor
nagy körültekintéssel megálmodott, a takarosság és
a funkcionalitás diktálta ésszerûség minden lehetô-
ségét felvonultató tervezés, kivitelezés ma is lenyû-
gözi az elôször odalátogatót. Minden téglán, vona-
lon, ablakkarikán, faragott tartó- és mestergerendán
felismerhetô a tervezô összetéveszthetetlen stílusa.

Készülôdnek a lovasokJól esik a forró tea a harci játékok szünetében

Demartini doktor vezeti a felvonulást

Nem könnyû a birkózás lóháton
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A vakolat alól kiszabadított szemöldök-gerenda be-
tûirôl nem is beszélve. Közben elôjött a ház egyik
örököse, Szabó Gyula is, aki ecsetelte a felújítás rész-
leteit, hogy édesanyjuk, Szentimrei Judit, hogyan
emlékezett a gyermekkorában megélt eseményekre,
a belsô díszítésekre, a kommunizmus éveiben eszkö-
zölt kontár változtatásokra. Csodálatosan megmene-
kült a bútorzat, a hajdani zsoboki asztalosmesternek
megtetszettek a Kós Károly tervezte asztalok, szé-
kek, ágyak, szekrények (igazán megértjük), ezért az
egész garnitúrát magának is elkészítette. Mivel az
eredeti bútorzat az 1944-es „nádasiak nagytakarítá-
sának” áldozatául esett, ami megmaradt, a kommu-
nizmus újgazdagjainak nem igazán tetszett, ezért
tönkre tették, így jól fogott, hogy az asztalosmester-
nél megmaradt a minta, ezt most a mester unokája
lemásolta, az eredeti mintákkal lefestették, és ismét a
régi szépségében pompázik a nappali.

A Varjúvár pedig a szomszédban várja haza láto-
gatóit. A Kós-leszármazottak legtöbbje már útlevél-
lel (újabban személyazonosságival, de mindenkép-
pen határátlépéssel) járnak haza a kis építészeti re-
mekmûvet meglátogatni. Most éppen itt voltak, így
megnézhettük az 1944-ben a környékbeli román pa-
rasztok által feldúlt, kirabolt és mára felújított Varjú-
várat. Ahogy a könyveknek meg van a sorsuk,
ugyanúgy a kósi építészeti örökségnek is. Most vi-
szonylag csendes korszaka van a vidéknek, de a kö-
zelmúltban is betörtek, és az értékesebb holmit,
használati eszközöket elvitték.

Mindez arra utal, hogy az együttélést, a hagyo-
mányaink tiszteletét, a nyelvi és szokásbeli különb-
ségek elfogadását, egyszóval a keresztyéni szeretet
még tanulni, gyakorolni, alkalmazni kell tájainkon.
Erre is tanította az odalátogatókat az idei farsang.
Mindenkinek jutott a rendezvényen egy-egy pohár
bor, jó szó, vidámság a helybeli gyerekek Ludas Ma-
tyi bemutatóján, kürtôs kalács, táncos partner, taps a
vasárnapi lovas-bemutatón. Még a porták építészeti
stílusa, festése sem árulja el az elôször odalátogató-
nak, hogy melyik házban lakik magyar vagy román
család. Talán ez lehetne az a helyi különlegesség,
amely megkülönbözteti a sztánaiakat a más régiók-
ban együtt élô nemzetiségiektôl: ôk külsôre teljesen
azonosak. Csak egy dolog aggaszt még, hogy ma-
napság a település lakóinak átlagéletkora 60 év! 

GÁSPÁR ATTILA

A lovasfelvonulás közönsége...

...és a lovasok a focipályán

A Demartin-tanya udvarán gyülekeznek a felvonulók
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Különleges tárlattal rukkolt elô február derekán a
Temesvári Szépmûvészeti Múzeum. Olyat tett, amit
manapság ritkán szoktak elkövetni honi közgyûjte-
ményeink: saját kollekciójából nyújtott ízelítôt a
nagyközönségnek. Kovácsolt fémtárgyak, ötvösmû-
vészeti remekek kerültek így a kiállítótérbe. Az ese-
ményt egyértelmû sikerként könyvelhették el a
szervezôk. 

„Forradalmak”
Sokan úgy vélik, a fém nehéz, rideg, hideg elem.

Pedig dehogy, hisz ügyes mester keze alatt még a
vas is életre kel, a szilárd, lélektelen anyag rugalmas-
sá, mozgékonnyá alakul. Ráadásul a fém engedelme-
sebben követi a díszítôkedv szertelen szárnyalását,
mint a kô, amelynek ilyetén kezelése az anyag mege-
rôszakolásának benyomását kelti. Ezek ismeretében,
illetve minél szélesebb körben történô megismerteté-
sének szándékával fogalmazódott meg a temesvári
tárlat, amely kulturális téren a tekintetben is újított,
hogy bebizonyította: kevés pénzbôl is lehet csodákat
mûvelni, közmûvelôdési feladatot ellátni. Tényleg
csupán akarni kell, cselekedni, rámenôsnek lenni s
rááldozni, feláldozni egy-két hetet, hónapot, szabad-
idôt, szabadnapot.

Tudatosan törekvô, határozott és elhivatott egyéni-
ségbôl pedig a jelek szerint kerül még egy-kettô a Bán-
ságban, akárcsak a legutóbbi határmódosítás idôsza-
kát megelôzôen, hisz a jelenlegi múzeum fundamen-
tumát is agilis, szenvedélyes, közösségi emberek rak-
ták le a 19. században, fôként fárasztó szellemi s fizikai
munkával, nemes szándékkal, nem pedig önös érdek-
bôl, vagyongyarapítási vágytól fûtve. 

Az eseményrôl tehát több szempontból érdemes
szót ejteni, nem csupán mint a fenntartók egyik kipi-
pálandó, esetleg kultúrdiplomáciailag fontos ren-
dezvényérôl. Nem elhanyagolandó, sôt, inkább alap-
vetô, hogy ötvös-, illetve kovácsoltvas munkák már
az intézmény elôdjének, a Délmagyarországi Régé-
szeti és Történeti Társulatnak az alapkollekciójában
is szerepeltek, számuk pedig a 20. század elsô felé-
ben Aurel Ciupe múzeumigazgató és Marius Moga
történész vásárlásainak, adományszerzô hadjáratai-
nak köszönhetôen egyre csak nôtt. A nagyérdemû
ezekbôl a darabokból láthatott most hatásos, tetsze-
tôs válogatást. A tárlat rendezôje ugyanis rendkívül
átfogóan mutatta be, miként vált egy-egy, fôként
nyugat-európai fogantatású forma, motívum nép-
szerûvé a Bánságban, hogyan idomította, alakítgatta
azt hozzá saját, illetve klienseinek ízléséhez a kül-
földön tanult helyi mester. 

Noha a 18. század elsô felében Claudius Flori-

mund Mercy kormányzó intézkedése folytán Temes-
vár délnyugati részén, a késôbbi Gyárvárosban meg-
határozó számú osztrák, erdélyi, majd flamand,
francia és olasz kézmûves nyitott mûhelyt, tömörült
társulásba, egyfajta céhbe, s kezdett el különféle tra-
díciók vegyítésével egyfajta hagyományt teremteni,
a század második felében már egyértelmûen a bécsi
ötvösség jelentette mindannyiuk számára a fô igazo-
dási pontot. Ez a hasonulás viszont nem jelentett
szolgai másolást, még akkor sem, ha idôrôl idôre ta-
lálkozunk is bizonyos típusok, minták pontos átvéte-
lével.

A divatdiktátorok ugyanis egyenként írják meg a
maguk külön történelmét. A 16-17. században Ma-
gyarországon még a Garam menti bányavárosok,
Kassa, Lôcse, Erdélyben pedig Kolozsvár, Nagysze-
ben és Brassó céhei voltak az ötvösmûvesség kiemelt
helyei, a török kiûzése után a súlypont Pestre, Budá-
ra, Gyôrre, Pozsonyra, Nagyszombatra és Kassára
tevôdött. Az uralkodó utasítására elôször 1732-ben
írták össze az ország ötvösmestereit, részben azért,
hogy felmérhessék a nemesfém mozgását, a forgás-
ban levô nemesfém mennyiséget. A számlálás lehan-
goló állapotra derített fényt: számos olyan városban,

Galéria  

A vasveréstôl
a díszmûlakatosságig

Neoreneszánsz gyümölcsöskosár (részlet), közép-európai mûhely



8

amely korábban a mûvesség elsôrendû központja
volt, alig maradt néhány mester, és még ôk is megél-
hetési nehézségekre panaszkodtak. A korábbi két
nagy ötvösközpont, Nürnberg és Augsburg is elve-
szítette sokáig ôrzött dominanciáját Közép-Európá-
ban: uralkodó délnémet pozícióját ekkor váltotta fel
a bécsi ipartestületé. 

A helyzet pontos megértését könnyíti, ha számba
vesszük, hogy a földrajzi felfedezések következtében
megismert nyersanyagoknak, ízeknek tulajdonítha-
tóan a kora újkorban az európai étkezési szokások, a
konyhatechnika, a fûszerezés, a tálalás módja óriásit
változott. Az új világ és az átalakulás persze a kéz-
mûvességre sem maradt hatástalan. Aztán berob-
bant az iparosítás, a manufaktúrák rovására menô
üzemi tömegtermelés, megjelent az egyre tehetôsebb
és finnyásabb középosztály, amely az urakéval vete-
kedô kényelmes otthont álmodott, követelt, emelt
magának. És hogy a termelôk lépést tarthassanak a
megrendelôk kívánalmaival, a mérnökök mind
újabb és újabb anyagokat fejlesztettek ki, s jobbnál
jobb technológiákat, fémmegmunkálási eljárásokat
szabadalmaztattak.   

Ékszer a házon, a házban
Marcela Oprescu muzeológus kiállítása közel fél-

száz remekbe szabott fémtárggyal ismertette meg az
érdeklôdôket, akik a tárlatvezetô feladatát ellátó, he-
lyettesítô, illusztrált katalógusból egyebek mellett ré-

gen elfeledett bánsági mesterekrôl szerezhettek tudo-
mást. Az újvidéki születésû Ignatz Leyritzrôl, példá-
ul, a Béga-parti város legrégibb lakatosmûhely-tulaj-
donosáról, potentát cégvezetôjérôl. A díszmûlakatos
mûvész nevét azzal együtt nem ejtette ki, nem írta le
már évtizedek óta senki, hogy az immár huszonvala-
hány éve szépülô, újjáépülô, restaurálás alatt álló Ba-
rokk Palotán, mûvészeti múzeumon hajdanán ott-
hagyta a kézjegyét. A korábbi impériumokról és a vé-
get nem érô munkálatokról nyilatkozók tehát úgy tet-
tek, mint a strucc, amikor a közelgô kellemetlenséget
elkerülendô beledugja fejét a homokba. Tudniillik: az
egykori megyeháza 1885– 1886-os datálású ková-
csoltvas tartozékai, amelyekbôl jónéhányat Leyritz
kivitelezett, a történelem olvasztókemencéjébe kerül-
tek. Újfent öntöttvas termékek pótolják a régieket
(ott, ahol egyáltalán pótolják).

Mindezt a jelen kor embere hol jobban, hol kevés-
bé jól, de felfedezi, vagyis: a rekonstrukcióban rejlô
(meggazdagodási) lehetôséget. 

Ezért van az, hogy ismét hatalmas az érdeklôdés,
igény a kovácsmesterség iránt. Ez persze objektív
okokkal is magyarázható: a jómódúak körében me-
nôk lettek a nagy belterû lakások, az összenyíló szo-
bák, márpedig a kovácsoltvas bútorok, térelválasz-
tók, díszítôelemek igen térigényesek, megmunkálá-
suk pedig jóval költségesebb, mint a fából készülte-
ké. Természetesen elengedhetetlen különbséget ten-
ni a tûzi kovácsolással elôállított tárgyak, a ková-
csoltvas jellegû, valamint az egyszerû lakatostechni-
kával kiképzett darabok között, mert pénzbeli érté-
küket elsôsorban az alkalmazott módszer, a techni-
kai mûvelet adja meg. A lakatosmunka során ugyan-
is csupán vágják, szabják, majd hegesztik a vasat, és
ritkán munkálják el, vagyis csak néha cizellálják. A
kovácsolással fabrikált tárgyak esetén azonban heví-
tik, izzó állapotában kalapálják, ütik, hajlítgatják az
anyagot, de használják a bilincselést, avagy bundo-
lást, lyukasztást, vállazást, csavarozást, no meg a
szegecselést is, díszítésre pedig a trébelést, vésést,
maratást, ónozást, a nemesfémekkel történô tausíro-
zást, a színesre festést, az aranyozást, ezüstözést. A
vas tulajdonképpen ebben az összetett, hosszas fo-
lyamatban veszíti el a ridegségét, válik plasztikussá,
felülete egyenetlenné, így marad rajta a kovácsmes-
ter egyedi kézjegye, így lesz belôle ékszer a házon és
a házban. De csak akkor, ha a jó ízlés mértékeit be-
tartva rendezzük be otthonunkat, munkahelyünket.
Hisz a túlzsúfoltság, a kovácsoltvas bútorok, kiegé-
szítôk halmaza könnyen megfojthatja az enteriôrt,
megölheti az életteret, kusza, átláthatatlan hatást
kelthet. 

Az arányokra, s az elemek, részek egyensúlyának
betartására a tárlat kurátorának, Marcela Oprescu
muzeológusnak is ügyelnie kellett. Az ezzel járó ne-
hézségeket úgy küzdötte le, hogy elsôként a Mûvé-
szet és kézmûvesség címû kiállításról alkotott elkép-
zelését illesztette bele a környezetbe, a vörös téglával
kibélelt, egymásba nyíló boltíves termek barokk
együttesébe. Ugyanezen gondolatok jegyében és a
helyiség formavilágához alkalmazkodva válogatta
ki késôbb a közgyûjtemény raktárából a tárlatot fino-
man megteremtô empire gyertyatartókat, szecesszi-
ós vázákat, biedermeier teáskészleteket, furcsa fazo-
nú fémpoharakat, neorokokó s neoreneszánsz gyü-
mölcsöstálakat, puttókkal dekorált petróleumlámpá-
kat. Terve – amit megvalósított – az volt, hogy egy-
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szerre több stílust, mûvészettörténeti korszakot jele-
nítsen meg. Ám nem az, hogy a kezdetektôl a 19.
századig, a kézmûvesség alapú fémmûvesség ha-
nyatlásáig hiánytalanul felvázolja az ötvösmûvesség
történetét, a díszmûkovácsolás fejlôdését. A cél kizá-
rólag a múzeum tulajdonában lévô munkák függvé-
nyében véglegesült, és inkább a közgyûjtemény, a
polgárosodó, nagykorúsodó város históriájára fóku-
szált. Annak felvillantására, hogy bár Bécs volt
mindennek a megmondhatója, vidéken is pezsgett
az élet, a végeken is megteremtôdtek az értékek.
Mert két-háromszáz esztendôvel ezelôtt a kovácsina-
sok, mesterjelöltek batyut kötöttek a hátukra, s ad-
dig vándoroltak egyik tanítótól a másikig, mígnem
kitanulták a szakma minden fortélyát, és valóságos
mûvészekké váltak. Ezzel egy idôben a tárlat felfed-
te azt is, hogy a kovácsolás, a minôség kimerítô fizi-
kai munkát, alapos anyagismeretet szükségeltet. 

Mûvészet és kézmûvesség
A tárlat létrejöttének van még egy nagyon fontos

elôfeltétele, okozati tényezôje. Mint ismeretes, a 19.
század végének, 20. század elejének légköre kimon-
dottan kedvezett a mûgyûjtô szenvedélynek. A
pezsgô szellemi s kulturális élet, a mûvészettörténet-
írás kibontakozása s az élô mûvészetkritika egyaránt
hozzájárult ahhoz, hogy Temesvárnak legyenek mú-
zeumai. Hogy megvalósulhassanak az igazán nagy
kiállítások. A modern kori fémmegmunkálást bemu-
tató tárlatnak ugyan nem volt évfordulóhoz köthetô
apropója, de benne volt a kívánság, hogy a szakma
és a laikus közönség felfedezze végre a közgyûjte-
ményekben rejlô értékeket. Az intézmény vezetôsé-
ge készségesen támogatta a törekvést. 

A galéria elsô termében a látogató a 19. századi
magyar vasúti táraság stájerlakaninai mûhelyeiben
öntött, a görög mitológiából kölcsönzött jelenetekkel
díszített bronz dísztányérokat és néhány, ugyanott
alkotott kisméretû térplasztikát vehetett szemügyre,
a szintén bánsági eredetû gyertyatartó-sorozat mint-
egy kiegészítéseképpen. A tárlat rendezôje tehát
nem az idôrendi sorrendet követte, inkább a gyûjtési
s származási helyszínek szerint csoportosította a
sokféle anyagot. Jóllehet a darabok mindenike figye-
lemre méltó, különleges színfoltot mégis a távol-, il-
letve közel-keleti kézmûipar portékáiból ízelítôt
nyújtó „ázsiai sarok” képviselt, mivel a jellegzetes
rajzolatokat viselô, karcsúvá formált selyemkönnyû
kínai porcelánvázák, poharak, az izgalmas vonalve-
zetésû perzsa díszedények fémváltozatban voltak
megtekinthetôk. Aki nem olvasta el a feliratokat és
nem nézett bele a katalógusba, az valószínûleg elsik-
lott a fölött, hogy amit lát valójában nem az, aminek
ô hiszi. „Repülô” arab szônyegbôl közszemlére saj-
nos most csak egy került, de legalább nem terhelte
meg a teret. 

Többes számban voltak azonban jelen az ortodox
vonulatot képviselô orosz szamovárok, valamint a
közép-európai pontosság feltétlen eszközei, az órák.
A „theamachináknál” maradva, s a félreértések kikü-
szöbölése végett megjegyzendô: eredeti orosz szamo-
vár a 19. század közepén még csak elvétve fordult elô
magyar lakta területen, sôt, még a század végén is eg-
zotikumnak számított. Állványos teafôzôk akadtak
ugyan, ám ezek csak külsô megjelenésükben hasonlí-
tottak a szamovárokhoz. Lényegében háromlábú tá-
maszra helyezett, hengeres vagy váza formájú, fede-

les vízmelegítô edények voltak, alsó harmadukon kis
csappal. A vizet a tartószerkezet alatti spirituszégôvel
forralták fel, nem az edény belsejében lévô fûtôhen-
gerben, mert ilyennel nem rendelkeztek. A tárlaton
két, többszörösen díjazott orosz teamachina képvisel-
te a ruszki szamovárgyártókat.

A kiállítás befejezô, hangsúlyosan eklektikus ré-
sze fôként az empire, a biedermeier és a szecesszió
produktumaiból vonultatott fel olyan iparmûvészeti
alkotásokat, amelyeket a rossz emlékû diktatúrában
hasznosabb volt rejtegetni, mint mutogatni. A hír-
zárlat és a tiltás akkora erejû volt, hogy egyesek még
ma is félve beszélnek – ha beszélnek – a múzeum tár-
gyi örökségérôl.  

Cizellált történelem
A humánértelmiségre ráerôszakolt kommuniz-

musbeli rettegés, nyomasztó titkolózás, vészterhes
hallgatás olyan semmiségekbôl is fakadhatott, hogy
ma már tényleg csak nevetni tudunk a sarlós-kalapá-
csos rezsim sok-sok agyalágyultságán. Azokon az
apparátusbeli aktivistákon, akik rossz szemmel néz-
ték, rendszerellenességgel vádolták az ötvös- és ko-
vácsoltvas-mûvességet, illetve mindazokat, akik e
mûvészeteket gyakorolták, támogatták. De igaz ez
fordítva is: e kézmûipart a pufajkások végül azért le-
hetetlenítették el, mert mûvelôi, fenntartói azok a si-
keres vállalkozók, nagy becsben tartott intellektüel-
lek, rangos és vagyonos arisztokraták voltak, akiket

Neorokokó ezüst gyümölcsöstál (részlet), 1888-1900. között ké-
szült Heilbronnban (Németország), a V. Mayer&Soehn cég mû-
helyében.
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koholt vádak alapján félre kellett seperniük ahhoz,
hogy abszolút hatalomhoz jutva megszedjék magu-
kat.  

Volt azonban egy erôs gazdasági indoka is a fém-
kultúra fokozatos átalakulásának. A 18-19. század-
ban többnyire ón asztali edényeket, készleteket hasz-
náltak a háztartásokban, a nehézkes anyag azonban
nem tudott megfelelni az új elvárásoknak. A hajlé-
kony, olykor szeszélyes formákat az ötvösök valósí-
tották meg ezüstbôl. Ez már azután volt, hogy a sta-
bil, drágakövekkel megrakott tálak, vázák, kupák
kora elmúlt, és a vendég megtisztelve érezte magát,
ha uzsonnára ezüsttel terítettek. 

A polgárság egyre növekvô igénye azonban meg-
változtatta az ötvösök munkáját: a biztos vevôkör tu-
datában a mesterek mindinkább az olcsó készáruk
gyártására rendezkedtek be. A közember fényûzése
ekként ösztönözte az ötvösmûvészet fejlôdését, járult
hozzá az új formák és díszítmények megszületéséhez.
A szapora termelés azonban a minôség rovására
ment, csorbát ejtett a kivitelezés színvonalán. A soro-
zatgyártás végül szokványosodáshoz vezetett.

A legjelentôsebb mesterek munkájának nívóját
persze nem rontotta ez a módi. Hírnévhez, elismert-
séghez ôk épp azáltal jutottak, hogy a szériában gyár-
tott darabokat is igényesen, mûvészi képességük, mû-
szaki tudásuk legjavát adva készítették el. ôk nem-
csak kielégítették, hanem képezték, finomították, ci-
zellálták is a tömegek ízlését. A proletáruralom idején
azonban nem volt szabad egyénieskedni, sem egyén-
nek lenni, kimondani azt, hogy a vas mûvészi meg-
munkálását kezdetben a kolostorokban végezték.
Hogy a kézmûipar mûvészetté nemesedése egyházi
tevékenységhez kötôdött. Hithez, valláshoz. 

Erre tilos volt emlékezni. Illetlen volt kiejteni Fe-
renczy Károly és David Klein nevét, pedig mindket-
ten páratlan szépségû kovácsolt vasmunkákat, gyer-
tyatartókat hagytak az utókorra. 

Mára azonban valamelyest rendezôdött, úgy-
mond normalizálódott a helyzet, ma már szabad ró-
luk és a hozzájuk hasonlókról, velük egyenértékû-
ekrôl szabadon beszélni, s ha szabad, akkor kell is
minél gyakrabban. Nem állhatom meg tehát, hogy le
ne írjam: a magyar mûvészet történetében épp az öt-
vösség rendelkezik a leggazdagabb hagyományok-
kal, hisz egészen az államalapítás koráig, a honfogla-
ló magyarok díszítômûvészetéig vezethetô vissza. A
késôbbi idôk nagy feltalálásai közül is kiemelendô
néhány, ekként a sodronyzománc, amely magyar jel-
legzetességként alakult ki, és már Szent László király
aranyozott ezüstlemezbôl vert ereklyetartóján meg-
található. Büszkék lehetünk arra is, hogy a 16–18.
században az erdélyi zománcot nagy elôszeretettel,
látványos eredményeket felmutatva alkalmazták a
környezô országokban. A magyar ötvösmûvészet
megbecsült helyét természetesen az is bizonyítja,
hogy termékei – a díszfegyverek, ékszerek, ruhakap-
csok, boglárok, násfák stb. – nélkülözhetetlen kiegé-
szítôi lettek a nemesi-nemzeti viseletnek, a díszma-
gyarnak. Ez a hihetetlenül tartalmas örökség még-
sem tudott kiteljesedni, a 17. században véglegesült
típusok (a klasszikus idomú talpas pohár, a fedeles
serleg, a sokszögû dísztányér, a füles kupa) a 18. szá-
zadban fokozatosan eltûntek, a világi ötvösség, fém-
mûvesség pedig elveszítette szinte összes elemi, ere-
deti vonását. A kora újkor török és német háborúi-
ban ugyanis a városok elszegényedtek, tönkremen-

tek, újjászületésük egy-egy fôpapi vagy fôúri mecé-
nás kegyétôl függött, olyan fôrendiektôl, akik felvi-
lágosodott világpolgárként a nemzetközi, akadémi-
kus kultúrát, illetve az egyházi kultuszhoz köthetô
mûveltséget istápolták.

A birodalom építésének megannyi gondját, baját
csak súlyosbította, hogy a bécsi kormány Magyaror-
szágot a 18. század közepe óta az osztrák tartomá-
nyok földmûvelô s állattenyésztô gyarmatának te-
kintette, magyar szakembernek ennélfogva csak
mint a legkezdetlegesebb iparágak mûvelôjének ju-
tott szerep: míg mészáros, gubacsapó, bognár, kötél-
verô, gombkötô bárki lehetett, az asztalos, ötvös,
kôfaragó, szabó s minden más, nagyobb ügyességet
és mûvészi tehetséget, érzékenységet megkívánó
mesterség ûzésének teljes jogával kizárólag a német
ajkú társaságok rendelkeztek.

A múlt eme szelete így számunkra nem egy
ólomkatonás, tündérilonás derûs történet, de ragyo-
góvá teszi az indulatmentes emlékezés, az elôdök
elôtti ôszinte fôhajtás, a valódi érdemek szívbôl jövô
elismerése. A Mûvészet és kézmûvesség címû kiállí-
tás ezért nemcsak hogy szép volt, tartalmas, tanulsá-
gos és elfogulatlan, de minden pozitívuma mellett
olyanféle élményt is nyújtott, amellyel remélhetôen
sokszor lesz még alkalmunk feltöltôdni a temesvári
múzeum idôszakos tárlatain. 

GURZÓ K. ENIKÔ

Asztali óra (részlet)
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Néhány éve bukkant föl Egerben a hajdani Cim-
bora-unoka, a jeles költô és teológus, az 1949 elején
titokban Erdély római katolikus püspökévé szentelt
Erôss Alfréd (Perestyén, 1909. július 7.– Kolozsvár,
1950. július 31.) háborús naplója. Bejegyzései 1944.
szeptember 15-tôl 1945. április 23-ig követik nyomon
személyes és a Zircre menekült kolozsvári teológu-
sok sorsán keresztül egy tragikus idôszak eseménye-
it. A napló a püspök születésének jövô évi centenári-
umán könyv alakban fog megjelenni Kolozsvárt, a
sajtó alá rendezés munkáját most kezdtük el. Ez a
közlemény figyelemfölhívó szándékkal a dokumen-
tumértékû és egy nagy egyéniség heroikus helytállá-
sát megörökítô mû elsô fejezeteit tartalmazza.

Kolozsvár, 1944. szeptember 15.
Szeptember elejéig csöndes volt minden Kalota-

szegen. Az emberek dolgoztak, és hordták be a gaz-
dag termést. Ezüstfehéren csillogott a kiáztatott ken-
der a kertek hosszában, s az aranysárga szalmabog-
lyák mellé a selymes sarjú zöld dombjai emelkedtek
az udvarokon. Édesanyámmal a fenyves felé sétál-
tunk, húgocskámmal az Almás partján Zoltikának
képeskönyvet rajzolgattam, mindennap egy kép az
Úr Jézus életébôl.

Egyszerre mindent fölkavart a „román árulás” hí-
re. A csöndes falu mint megzavart hangyaboly
nyugtalankodott, a békés együttélés magyarok és ro-
mánok között megszûnt, mindenki gyanakodva né-
zett a másikra, s bizonytalanság lopakodott a lelkek-
be. A kolozsvári nyaralók egymás után költözködtek
be a városba, s hirtelen a gyermekeket is bevitték.
Üres lett a falu, s máról holnapra minket is magával
ragadott a költözési láz. Vasárnap szentmise után
mentek el a gyermekek. Még aznap éjjel megérkezett
sógorom, magával hozta édesapját Tordáról. Mind-
ketten azzal a szándékkal jöttek, hogy beviszik a csa-
ládot Kolozsvárra. Így mi se maradhattunk, s elhatá-
roztuk édesanyámmal, hogy együtt megyünk velük.
Mivel a vonat már nem szállított nagyobb csomagot,
és teherkocsit sem lehetett kapni, két falusi szekérre
csomagoltuk a legszükségesebb és legfontosabb hol-
mit. Azokat Zolti kísérte be Kolozsvárra, mi pedig
Bánffyhunyadon át vonattal igyekeztünk hazafelé.
Nagy szekrényem kint maradt Váralmáson könyve-
im és irataim egyik részével. Meg fogom-e ezeket
látni valaha?

Hétfôn este kocsival mentünk be Bánffyhun-
yadra. A gyönyörû, lankás Almás-völgyben vitt föl-
felé az út, fiatal tölgy- és jegenyeerdôk közt. A fal-
vakban már mindenütt polgári nemzetôrök cirkál-
tak. Vaksötétben értünk be a városba, mely már telve
volt háromszéki menekültekkel. Így csak nehezen

kaptunk szállást. A plébános épp ôrjáraton volt. A
sekrestyés egy tanítónônél szerzett szállást édes-
anyámnak, húgomnak és a gyermekeknek. Zsigával
a sekrestyés asztalosmûhelyében aludtunk. Kedden
délelôtt egy alkalmi katonakocsin robogtam be Ko-
lozsvárra (a többiek vonaton). Akkor még csöndes és
zavartalan volt a gyönyörû autóút Gyalun és Mag-
yarlónán keresztül. Kolozsvárt azonban mindent és
mindenkit izgalomban találtam. A Teológia tele volt
Székelyföldrôl és Dél-Erdélybôl menekült papokkal.
A kispapok is gyülekeztek.

Dél-Erdélyben a rumének papjainkat mind össze-
fogták. Az egyik csoport Tordán (ezek között volt
Sipos), a másik Felvincen (ezek között volt Ferencz
András) szabadult ki a honvédek közeledtekor. Be-
széltem Páll Danival és Csuka Dezsôvel, akik akkor
menekültek Háromszékbôl, mikor a faluban már a
harcok folytak. Bors Feri, Bálint Vilmos hôsies lélek-
kel állomáshelyeiken maradtak. Hírt azonban nem
vettünk felôlük.

A város felett szinte állandóan ellenséges gépek
keringenek szerda óta. Mind német gyártmányú és
jelzésû gép, amit Romániában zsákmányoltak tôlük.
A riasztás szinte lehetetlen, mert úgymond észrevét-
lenül repülnek be a közeli határ felett, s bár számuk
eddig nem jelentôs – hol öt, hol egy, hol hét gép cir-
kál az utcák fölött –, de állandó izgalomban tartja az
embereket, annál is inkább, mert olykor bombát dob
vagy géppuskatüzet ereszt reánk. Az utcán már nem
biztonságos a közlekedés, ami még jobban fokozza
az idegességet és a pánikot. Az emberek be- és kicso-
magolnak, nem tudják elhatározni, hogy maradja-
nak-e vagy meneküljenek. Ez a bizonytalanság a leg-
rettenetesebb.

A hadtestparancsnok végre aláírta a kiürítési ren-

Enciklopédia

Menekülés Erdélybôl
Részletek Erôss Alfréd háborús naplójából

Erôss Alfréd (1909–1950) a negyevenes évek elején
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deletet, és péntek reggel megjelent a „fokozatos ki-
ürítés” határozata. Délután a Helytartó Úr összehív-
ta a papságot, és kimondotta, hogy mindenki a he-
lyén marad, egy pap sem hagyhatja el az egyházme-
gyét, kivéve egy-kettôt, akiknek dimissorialet**
Elbocsátólevelet.

ad. Ez utóbbiak közé soroltak engem, s mivel
szüleim is a távozás mellett döntöttek, elhatároztuk,
hogy a klinikai nôvérek által fölajánlott alkalmi ko-
csival indulunk.

Péntek délelôtt váratlanul beállított Emese hú-
gom. A gyéresi tûzharcból menekült a kis István
Lászlóval. Édesanyja Szentimrén maradt, édesapját a
románok internálták, férjérôl pedig nem tud semmit,
kint volt a moldovai frontszakaszon. Elhatároztuk,
hogy együtt utazunk tovább Budapest felé.

Gencs, 1944. szeptember 16.
Péntek délben bombázták a várost, az állomás is

kapott találatot. A nôvérek értesítettek, hogy nem
vonattal, hanem teherkocsival megyünk. Emese cí-
mét nem tudtam, s így nem közölhettem vele a vál-
tozást. Remélem, hogy szerez magának helyet.

Egész délután gépek cirkáltak felettünk. Csak
késô este indulhattunk. A Honvéd utcában szálltunk
föl a gépekre. A nôvérek egy külön gépre ültek, s mi
is kaptunk egyet. Így a család együtt volt, s örültünk
a bô helynek. Persze a sötétben és sietségben nem
tudtuk jól elrendezni csomagjainkat, és elég kényel-
metlenül ültünk a tág kocsiban. A gyermekek sze-
rencsére elaludtak. A gépkocsi elég lassan, gyakori
megállások közt vitt ki a városból. Közben nem volt
légiriadó, s mindnyájan hálát adtunk a szerencsés
szabadulásért a Mindenható Istennek. Gondviselését
továbbra is éreztük utunkon, imádkoztunk is igen
gyakran. A gépkocsisor kifordult a hídalmási útra,
és lassú menetben távolodott Kolozsvárról. Körülbe-
lül ötven km utat tehettünk, egyszerre megállott a
sor, s mi hasztalan vártuk az indulást. Valami kis fa-
luban lehettünk, de nem tudtuk megállapítani a
helységet. A kocsisorra szuronyos katonák vigyáz-
tak. Hideg volt az éjszaka. Szorosabbra húztuk a
ponyvát a kocsi felett, s a csomagokon fáradtan el-
szundítottunk. Az éjszaka csöndes volt. Hajnal négy
óra körül mozgás támadt, az ôrjárat felzörgette a
kocsivezetôket, s nemsokára indultunk.

A kocsiút egyre rosszabb lett, a zörgô s egyre
gyorsabban haladó teherkocsin ugyancsak megta-
pasztaltuk a „hepe-hupás” vén Szilágyot. Kedves
gyér erdôk között vezetett az út Zilahon és Tasná-
don keresztül. Java délután volt, mikor Nagykároly
felé közeledtünk. A városka elôtt azonban az elsô fa-
luban megállottunk, és hosszú – több mint egy órás –
várakozás után közölték velünk, hogy le kell szállni,
csak holnap megyünk tovább. A kis faluban két
templom volt; az egyik görög katolikus rumén, a
másik református. Nekem a kálvinista lelkésznél
ajánlottak föl lakást, én azonban húgoméknak adtam
át, és jó anyámmal egy parasztházban vettünk szál-
lást. Itt rögtön levetettem kétnapos cipôimet, a gé-
meskútnál jól megmosakodtam, friss dinnyét ettem,
majd a földes szobában jó korán lefeküdtem. Közben
a háziakkal beszélgettem, megnéztem gazdaságukat,
és étkezés közben a szomszéd ház gyerekei is körém
gyûltek a tornácon. Tôlük sok mindent kitudakol-
tam a falu életére vonatkozólag. Sikerült egypár to-
jást, sajtot, szép fehér kenyeret is szerezni. Így bizto-
sítva volt az estebéd s a másnapi tízórai.

Este nyolc körül már az ágyban voltam, erôs gép-
zúgást lehetett hallani, majd észak felé nappali vilá-
gosság árasztotta el a láthatárt. A világító gyertyák
özöne hullott a gépekrôl, s egy órán át dörögtek a be-
csapódó bombák. Szatmárt támadták. A legtöbben
fennmaradtak, s nézték a rettenetes látványt. Én
azonban fáradt voltam, s hamar elaludtam. Reggel
koránra terveztük az indulást.

Balmazújváros, 1944. szeptember 18.
Négy óra helyett csak nyolc órakor indultunk.

Nagykárolyban meg sem állottunk, hanem gyorsí-
tott menetben robogtunk Debrecen felé. Most már
síkságon vittek át az utak, a rázás csökkent, ellenben
egyre nôtt a por, s kíméletlenül belepett mindent.
Rég nem esett, gyönyörû ôszi napsütés kísérte utun-
kat. Csak a mindent átható s betöltô por volt kelle-
metlen. Csomagjainkat is átrendeztük. Szinte ké-
nyelmes helyet készítettünk a kocsi falai körül, s a
kedélyek is egy kicsit földerültek. A gyermekek él-
vezték az utazást, mi pedig lassan beletörôdtünk a
menekültsorsba, s így gondoltunk vissza az elha-
gyott otthonra. Édesanyámnak különösen nehezére
esett a le nem szedett kertre, házra, jól berendezett
konyhára emlékeznie. Vajon viszontlátjuk-e nemso-
kára?

Néhány kilométerrel Debrecen elôtt ismét meg-
álltunk. Légi veszélyt jelentettek. A gépkocsikat ár-
nyékos helyre vonták, mi pedig az országút mellett
letelepedtünk a fûbe, s elfogyasztottuk a zsákból
ebédünket. Körülbelül egy órai várakozás után távo-
li motorbúgást lehetett hallani. Szétszéledtünk a ku-
koricásban, s földhöz lapulva figyeltük a repülô kö-
telékek mozdulatait. Nemsokára bombabecsapódá-
sok tompa dörejét is jól lehetett hallani. Ezúttal nem
Debrecent bombázták, hanem valamelyik közeli vá-
rost, Nyíregyházát talán vagy Miskolcot.

A délután közepe táján végre elcsendesült min-
den, s mi befuthattunk Debrecenbe. Itt a hét folya-
mán többször bombáztak az oroszok. Majdnem min-
den utcában látni romokat, egy-két épen maradt ház
és palota közt romba dôlt épületek, felszakított vil-
lanyvezetékek stb. Lesújtó kép.

Debrecent még alkonyat elôtt elhagytuk, és kiro-
bogtunk a Hajdúság egyik legnagyobb községébe –
Balmazújvárosba.

Vasárnap este érkeztünk. Az emberek a házka-
pukban állottak, de nemigen akartak szóba eresz-
kedni, és szállást is csak nehezen találtunk. Három
helyen is próbálkoztunk, de mindenütt ridegen el-
utasítottak. Végre egy cipészmesternél kaptunk igen
jó szállást. Az asszony invitált be, amint hamar meg-
tudtam, buzgó katolikus hívô, két szép gyermeke
szintén katolikus. Pál cipészmester, a ház ura kato-
násan bemutatkozott, és nyugodalmas pihenést kí-
vánt. A férfi református, de igen jólelkûnek mutatko-
zott. Hála Istennek, ilyenek is vannak.

Hétfôn reggel bemutattam a szentmiseáldozatot,
majd a plébánián jelentkeztem. Az egész napot pihe-
nésre és ismerkedésre szenteltem. Végtelen hosszú,
dísztelen és poros utcák hálózzák be a városi terje-
delmû községet. A központban a Hangya palotának
beillô hatalmas épülete és kis fásított tér mögött a ka-
tolikus templom meg egy nagy, református hodály.
A kettôtôl északra, a falu másik részében áll a „né-
met templom”, melyet a Mária Terézia idején betele-
pedett, most már félig elmagyarosodott reformátu-
sok használnak. A fehérre meszelt vályogházak sivár
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udvarban állanak, a kiaszott kertben semmi dísz, a
szobákban a fényképeken kívül semmi ékesség. De
mindenfelé angóranyulakat tenyésztenek a parasz-
tok, és csóréra kopasztott libák s rucák hápognak a
ház körül. A mi házunkban galambdúc is van, s az
ágy fölött szép keretbe foglalt szentképek. Estefelé
résztvettem a rucaetetésen.

– Pire-pire, pire-pire – így szólította rucáit a házi-
asszony.

– Kura, kura, kura, kura – így biztatta ôket az
anyósa.

Döcögve jöttek elô a hátsó udvar mályvaültetvé-
nye közül. A mályvát is a nyulaknak termelik. Fel-
tûnt az is, hogy a mi házigazdánk udvarán kívül a
többi paraszttelken alig volt egészséghely. Általában
a szemétdombot használják. Egyik udvaron egész
nyílt helyen egy kis gödröt mutattak, melyen egy rá-
borított ládán kerek nyílást fúrtak. Ez a ládaszék
spanyolfal nélkül díszelgett a szabadban. A szom-
szédból, sôt az utcáról is látható volt. Erkölcsi és
egészségi szempontból bizonyára hátrányos viszo-
nyok jele ez a közönséges berendezkedés.

Jellegzetes kalapjukban s szép átalvetôjükben a
hortobágyi bojtárok is megjelentek az utcán. Büszke
tekintetük azonban éppoly kevés lelket mutatott,
mint a falu többségének száraz arca. Elnyûtt asszo-
nyok, veszekedô emberek, fösvény és irigy tekinte-
tek mindenfelé. A nôvéreket egy öregasszonyhoz
szállásolták be, aki éjjel-nappal virrasztott a házban,
nehogy elvigyenek tôle valamit. Tusánét szintén egy
parasztházba szállásolták el, ahol a kemény fakere-
veten aludt saját pokrócába csavarodva, míg a házi-
asszony a szoba közepén a meleg dunyhák közt hor-
kolt az ágyban.

Debrecen csak 24 kilométer a községtôl, s így
gyakran van itt is légiriadó. Mostanában naponta
kétszer. Az udvar végiben vagy a kert elején kis göd-
röt ástak maguknak az emberek. A gödör épp akko-
ra, hogy a házbeliek szorosan egymás mellé bújva le-
hasalhatnak benne. A gödör rendszerint oly ala-
csony, hogy még felülni sem lehet benne. Száraz
gally, vékony földréteg és többnyire száraz kukori-
caszárak takarják. A lukszerû nyíláson vakondok-
módra lemásznak az emberek, s ott töltik az egész ri-
adót, ma délelôtt két és fél órát, este három órát. Én
persze az elsötétített szobában maradtam, s gondol-
kozom Veres Péter elanyagiasodott falujában a meg-
romlott és hagyományaiból kivetkôzött nép szomo-
rú sorsáról.

Itt persze népviselet nincs, vasárnap is városi
módra járnak az emberek, s csak a férfiak kipödrött
bajusza s makacs tekintete árul el valamit a régi haj-
dúk kegyetlen vadságából. Mennyivel magyarabb,
szebb, igazabb a mi székely népünk! Most pedig épp
azt sújtja a háború szörnyû csapása, s ki tudja, mi
sorsa van a kiürített területeken. Regina Siculorum,
ora pro nobis! Székelyek királynôje, könyörög j éret-
tünk!

Hatvan, 1944. szeptember 20.
Balmazújvároson találkoztam Bónissal és több

kedves ismerôssel. Mind Kolozsvárról érkeztek, és
egyelôre nem tudtak továbbutazni. Igen nehéz a cso-
magok szállítása. Úgy beszéltem meg szüleimmel,
hogy egy kis csomaggal továbbutazom, szállást is
keresek, ôk pedig megvárják, hogy a nôvérekkel
vagy Bónissal szerezzenek valamilyen utazási alkal-
matosságot. A kedd délutáni vonat este nyolc után

indult. A balmazújvárosi utasokat egy üres postako-
csiban szállásolták el, ott ültünk csomagjainkon a sö-
tétben. Alig döcögtünk egy futásnyira a Hortobá-
gyon, légiriadó miatt leállították a vonatot, s több
órán keresztül nyílt pályán vesztegeltünk. Bent ma-
radtunk a kocsiban, a repülôgépek szerencsére nem
a pálya irányában jöttek, hanem keresztezték azt.
Egyhamar kigyúltak az ún. sztalingyertyák, s a be-
csapódó bombák dörgését is jól lehetett hallani Deb-
recen irányából. A kocsiban hét kisgyermek volt. Az
idegfeszítô pillanatokban különösen az édesanyák
szenvedtek sokat. A legkisebb neszre feljajdultak, s
idegesen kérték az utasokat, ne moccanjanak, ne-
hogy „meghallják a repülôgéprôl”.

Éjfél felé járt az idô, mikor végre elcsöndesedett
minden, és lassan megindult a vonat. Tiszafüredig
még ébren voltam, aztán átpakkoltam egy másik fül-
kébe, és a kimerültségtôl elaludtam. Reggel hétkor
érkeztünk Füzesabonyba. A mosdó még zárva volt,
az étteremben hosszú várakozás után kaptam egy
meleg teát. Kis kétszersültet ettem hozzá a csomag-
ból, s máris jelezték, hogy Hatvanból befutott a pesti
vonat, s indul rögtön vissza (nem megy tovább Mis-
kolcig). Itt végre II osztályú fülkét kaptam, s kényel-
mesen elhelyezkedtem. Romániából menekült né-
met tisztek, egy tót kereskedô, egy hajdúböszörmé-
nyi mozitulajdonosnô és egy öreg házaspár volt a
fülkében. A vonat tényleg hamar megindult, és már
tizenegy elôtt befutott Hatvanba. Itt ismét közölték,

Biedermeier füles kosár
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hogy a vonat nem megy tovább, hanem indul vissza
Abonyba. Bementem a pályaudvari fodrászhoz, egy
kicsit rendbe szedtem magamat, majd elhatároztam,
hogy bemegyek a városba. Még bizonytalan volt a
pesti vonat, s én holtfáradt voltam az éjszakai utazás
után. Gondoltam, egyet alszom a plébánián. Az állo-
más mögött a folyosószerû föld alatti óvóhely mel-
lett jöttem el, s látszatra biztonságosnak ítéltem.
Már-már arra gondoltam, hogy a nehéz csomaggal
nem izzadok tovább, de mégis folytattam az utat. Az
átjáró híd elôtt gyönyörû görögdinnyét árultak. Vet-
tem volna, de nem bírtam cipelni. Meg-megállva
cihelôdtem tovább, míg végre a Zagyva-hídon meg-
állíthattam egy szembejövô kocsit. Gyorsan fölka-
paszkodtam, s négy pengô árán berobogtam a plébá-
niára. Ott Kenyeres Lajos adminisztrátor rögtön
adott szobát, ágyat is vetettek. Frissen megmosdot-
tam és le is hevertem. Alig takaróztam be, már szólt
a sziréna, elôbb veszélyt, majd hamarosan riadót je-
lezve. Közben Lányi prépost is fölkelt, s engem beve-
zettek földszinti szobájába. Óvóhely nincs a plébáni-
án, s mi ott éltük át nyitott ajtónál s ablaknál a kere-
vetre dûlve a szörnyû légitámadást. Hasonló volt a
június 2-i kolozsvári bombázáshoz. Két hullámban
kanyarodtak az angolszász gépek a város fölé, és két
sorozatban oldották ki bombáikat. Az egész ház in-
gott, rengett, s a fergeteges zúgásban a prépost gaz-
dasszonya s húga hangosan imádkozott a szobában.
Ez a túlhangos, szinte kiáltó és kitartó könyörgés
megnyugtató volt. – „Most segíts meg Mária!”

Alig távoztak a repülôk, a riadó alatt már hozták
a sebesülteket, és az ügyesen berendezett kórházpin-
cékben gyûjtötték össze. A plébániát is hamar moz-
gósították, én is belekapcsolódtam a munkába. A
templom közelében egy boltíves pincében vöröske-
resztes ápolónôk sürögtek a sebesültek között. Ide
hívtak engem is, hogy ellássam a betegeket. Amint
késôbb megtudtam, ez volt a legkisebb segélyhely.
Itt csak egy súlyos sebesült volt, a légnyomás fölsza-
kította állát, erôsen megnyomta gyomrát, s a kopo-
nya is súlyos ütést kapott, mert a fülekben megjelent
a vér. Ezt mentôkocsin hamarosan a kórházba szállí-
tották.

Amint hamarosan megállapították, a bom-
baszônyeg az állomásnak szólt. A romboló bombá-
kon kívül rendkívül sok gyújtóhasábot szórtak, s így
a kevésbé összerombolt részek is mind leégtek. Az
állomás teljesen elpusztult, a vasúti kocsik kiégtek,
az óvóhelyet a bombák kiforgatták helyébôl, s min-
denki odaveszett. Az állomástól Új-Hatvan felé a fe-
rences templomig minden elpusztult. A templom is
kapott néhány gyújtóbombát, de csak a fedélzet
gyúlt ki, s hamarosan eloltották. Voltam utána a
templomban, belülrôl semmi kár nem érte, még a
mennyezet is teljesen ép.

Egész éjszaka égett, inkább izzott s parázslott a
bombázás vidéke. Felül vörös volt az ég. A rettenetes
pusztulásban fôképp az állomáson veszteglô utasok
és vasutasok közül haltak meg sokan. Az újhatvani-
ak a mezôkre menekültek, és többnyire csak anyagi
kárt szenvedtek. Az óvárost a támadás nem érte,
csupán a nagy légnyomástól betört a kórusablak
egyik kockája a plébániatemplomban.

Budapest, 1944. szeptember 22.
Kis híja, hogy nem hagytam a fogamat a hatvani

állomáson. Hálát adtam Uramnak Krisztusomnak,
és boldogan mutattam be Szent Máté reggelén a

szentmiseáldozatot a plébániatemplom fôoltárán. A
délelôtt folyamán Nyitrai hitoktatóval és az agg pré-
posttal beszélgettem. Kedvesen emlékezett vissza
bikszádi üdülésére és az erdélyi vendégszeretetre.
Többször is hangoztatta, hogy mennyivel szívélye-
sebbek a székelyek az alföldieknél. Aztán egészen
magától, kérdezés nélkül a javadalomról kezdett be-
szélni. A hatvani plébánia kétszáz holdja semmit
sem jövedelmez. Több bérlôvel próbálkozott, de
mindenik visszaadta, s ma sem vállalkozik senki a
földek kiaknázására. Az egyházi vagyonnak súlyos
kérdését érintette ezzel a vallomással. Ha a kétszáz
holdat kiosztanák húsz vagy negyven családnak, va-
jon azoknak és az ügynek javára szolgálna? Itt csak
valamilyen nagyszabású szociális intézkedés segít-
hetne, amely gépekkel látná el és foglalkoztatná az
embereket.

A megcsökkent piacon s a városház udvarán él-
veztem a hatvani embereket. Elôször hallottam ily
közvetlenül és tömegesen ezt a hatvani tájszólást, a
magánhangzók sajátos á-lejtését. Amint megfigyel-
tem, az a és e közt sokszor elmosódik a különbség. A
hatvani ember ányámról és fájámról beszél.

A délelôtti riadó után épp ebédhez készülôdtünk,
mikor egy ismerôs jelenti, hogy Tura felôl a nyílt pá-
lyán áll a Budapestrôl érkezett vonat, s nemsokára
indul vissza. Gyorsan bekaptam egy csésze finom
tyúklevest, egy karéj kenyeret zsebre dugtam, s már
siettem a jelzett irányba. Szerencsémre egy szekeret
találtam az úton, az is a vonathoz igyekezett, s így
legalább csomagomat fölrakhattam a saroglyára.
Több mint egy órát gyalogoltam a szekér mellett, mi-
kor a határban megláttuk a töltésen veszteglô vona-
tot. Közben a bombázott állomás mellett jöttünk. A
nyílt mezôn minden két-három lépésre kiégett gyúj-
tóhasábok hamuja fehérlett. A felkanyarított sínek
közt még mindig füstöltek a romok. Messzirôl is bor-
zalmas látvány volt e pusztítás.

Szerencsére elértem a vonatot, s nemsokára in-
dult is. Turáig hátulról tolt a mozdony, ott elôretola-
tott, de csak lassan haladtunk tovább. Gödöllôn le
akartam szállni, de mivel biztattak, hogy még sötéte-
dés elôtt beérünk Pestre, jobbnak láttam maradni.
Isaszegen a mozdonyvezetô akadékoskodott. Elôbb
vizet vett, aztán kijelentette, hogy fogytán a szene,
nem viheti be a vonatot Budapestre. Egy teljes óra
telt el ezzel a huzavonával, míg végre lekapcsolták a
mozdonyt, és egy tehervonat mozdonya tolt elénk.
Nagy zökkenôkkel megindultunk, és körülbelül
nyolc órára beértünk a Budapest–Városvég megálló
sorompójáig. Ott le kellett szállni, és néhányan még
fel tudtunk kapaszkodni a Szolnok felôl érkezô vo-
natra. Vígan robogtunk az egyetlen ép (hirtelen hely-
reállított) sínpáron a Keleti felé, de a bombatépett
rendezôn leállt a vonat, s nem engedték be még az
állomásra. Már sötét volt, s az utasok féltek a riadó-
tól. Körülbelül negyedórás várakozás után legtöb-
ben elvesztették türelmüket, és a váltók, salakbuc-
kák, gödrök közt bukdácsolva kimentek a legköze-
lebbi utcára. Velük tartottam, s nemsokára fölszáll-
hattam egy huszonnyolcas villamosra. A Rókusnál
átszálltam, s vígan ugrottam le a Ferenciek terén. Itt
már otthon éreztem magam, és biztonságosan siet-
tem a Központi Papnevelô irányába. A Kárpátiával
szemben majdnem nekimentem a romoknak, ame-
lyek egy orosz bomba nyomán ellepték a járdát. A
túloldalra kerültem, s most már akadály nélkül ér-
keztem a Prohászka utcába. Nyéki kedvesen foga-
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dott, rendelkezésemre bocsátotta fürdôszobáját,
majd vacsoráról is gondoskodott. Miután a várt légi-
riadó nem jött, nyugodtan lefeküdtem az ebédlô
melletti vendégszobába, és nagyot aludtam reggelig.

Ma csak áldoztam az Egyetemi templomban,
mert szerettem volna mielôbb továbbutazni. A taka-
rékban fölvettem pénzemet, a menetjegyirodában ki-
látásba helyeztek egy reggeli vonatot, aztán fölkeres-
tem Mária nénit a Fillér utcában, majd Schütz Antalt
a piarista rendházban. Az asztalnál az elöljárókon kí-
vül Mihalovics Zsigmonddal és a Regnumistákkal
találkoztam. Itt hallottam, hogy a múlt szombati
bombázás, melyet Gencsrôl láttunk, a szatmári püs-
pöki palotát is eltalálta, s életét oltotta több központi
papnak és a kispapoknak. R. i. p. Requiescat in pace!
Nyugodjék békében! 

A püspök épp bérmaúton van, így megmenekült,
de a veszteség bizonyára szívét facsarja. Fiat volun-
tas Tua. Legyen meg a Te akaratod!

Pannonhalma, 1944. szeptember 23.
Pesti tartózkodásom alatt egyetlen riadó sem

volt. Reggel szerencsésen kiértem a Déli vasútra, he-
lyet is kaptam egy III osztályú fülkében, és jó fél óra
múlva indult a vonat.

Vasutasok ültek a kocsi sarkában, és hangosan
tárgyalták a helyzetet. Már Hatvanban több egysze-
rû ember megállított a kérdéssel: Hogyan engedhet-
te meg Isten a templom pusztulását? Itt az egyik vas-
utas így felelt társának: „Mert a legjobbak sem elég
jók.” Általában a vezetôkre vagy inkább a papokra
célzott? Alighanem nekünk szólt a lecke. Késôbb ar-
ról panaszkodtak, hogy a papok is mindenért pénzt
kérnek. „Hát a szegény emberért ne mondjanak
szentmisét, ha nem tudják megfizetni?” Azon is
megütköztek, hogy a szertartásokkal kapcsolatban
(esküvô, temetés) milyen nagy taxája van a csillár-
nak, a szônyegnek, az orgonakíséretnek. Emlék-
szem, Szebenben is milyen pontosan ki voltak cirkal-
mazva ezek a külsôségek. Polacsek mondogatta: aki
pompát akar, fizesse meg! De az én útitársaim csak
arra gondoltak, hogy „a szegényeknek ebbôl se jus-
son?” Persze a kazuisztika különbséget tesz a szak-
ramentum és a lényegtelen külsô dísz között. Az
elsôre ingyen is vállalkozni köteles a lelkipásztor. De
az egyszerû nép épp a díszt és pompát szerette a li-
turgiában, s nem tesz oly éles különbséget lényeg és
járulék között.

Szép szôlôk és learatott szántóföldek között robo-
gott a vonat. Almásfüzitô és Szôny körül az angol
bombaszônyeg pusztulását láttuk. Gyôrszentivánnál
mozdonyt cseréltünk. Innen már csak gôzzel mehet-
tünk tovább, mert a villanyvezetéket még nem hoz-
ták helyre. Egyetlen sínpár fut be a gyôri állomásra,
azt is csak úgy sietve állították össze, és lépésben ha-
lad a vonat a tönkrebombázott rendezôn keresztül.
Így annál részletesebben láthatjuk a szörnyû pusztí-
tást, a hemperedô síneket, a kiégett vasúti kocsikat, a
bombatölcséreket, a romban és koromban éktelen
épületeket és a nyílt mezôn a gyújtóbombák fehér
hamuköreit.

Végre beértünk az állomásra. Ezt már nem érte a
bombaszônyeg, itt még minden épségben maradt,
csak a háttérbe rajzolódik intô jelként a városháza
kissé megrongált gyönyörû barokk tornya. Két fiatal
bencés klerikussal ismerkedtem meg az úton; be
akartunk menni a városba, de megtudták, hogy még
délben indul egy vonat Varsány felé. Nyugodtan

megebédeltem a restiben, aztán kimentem a megje-
lölt vágányhoz, és vártam a forró szeptemberi na-
pon. Nem sokáig kellett várnunk. Nemsokára betol-
ták a vágányra a varsányi vonatot, és helyet is kap-
tunk egy II. osztályú fülkében. Két óra körül megin-
dult a vonat, melyet Gyôr-gyártelepen megrohantak
az utasok. Még egyszer végigmentünk a bombázott
részen, most a másik oldalát is jól megfigyelhettük.
Gyönyörû napsütésben döcögtünk a lankás vidéken,
s nemsokára feltûnt a láthatáron Pannónia hármas
halma. A bencések az ablakhoz hívtak, és onnan
szemléltük a gyönyörû képet. Levente néhány állo-
mással korábban leszállt, hogy telefonon kocsit ren-
deljen számunkra. Ezt a célt persze csak késôbb tud-
tam meg. Pannonhalmán tehát várt a hintó, és a dísz-
magyarba öltözött kocsis büszkén hajtott át a falun s
a szép, árnyas úton a felsô halomra. Szép az apátság
új bejárata a fordulóval. A kocsi megállt, s a ház-
gondnok páter fogadott. Az I. emeleten nagyszerû
szobát kaptam. Egy kicsit pihentem, majd élveztem
a gyönyörû kilátást a magasból. Már alkonyodott,
mikor a boltíves keresztfolyosó felé megindultam,
hogy Gellért celláját megkeressem. Kedvesen foga-
dott, majd a perjelhez vezetett. Az asztalnál volt még
Bárczy, aki a rekreációban érdekes emlékeket mesélt
el életébôl.

Pannonhalma, 1944. szeptember 24.
Szent Gellért ünnepe Pannonhalmán! Tulajdon-

képpen egész „véletlenül” kerültem ide. Gyôrött
csak Varsányig adtak jegyet, mert onnan egyelôre
nincs tovább vonat. A két bencés klerikus hívott, és
én könnyen hajlottam a hívásra. Most itt vagyok.
Gyönyörû napsütéses reggel, kevés magaslati szél-
lel. Gellért a diákmisét mondja, én azalatt csöndben
misézem a szentségkápolnában. Szent ez a hely.
Mindenütt Isten kezében vagyok!

Reggeli után körüljártuk a kolostort, és megnéz-
tük annak fôbb nevezetességeit. Részt vettem a
korális nagymisén. Utána a templomot néztük meg
közelebbrôl. Micsoda ôsi kincse a magyarságnak!
Jobban sajnálnám, mint Montecassinót. Óvja Isten! A
világon kevés olyan régi hely van, mint a kis alsó
templom szép freskóival, szentségfülkéjével, bolto-
zatával. A felsô templom gyönyörû ívei és csillagro-
zettái a nehéz kövek közt a szárnyaló lélek mozgatói.
Milyen szép a porta speciosa a keresztfolyosóval s
fönt a gyilokfolyosó emlékeivel s oltáraival.

Délután engesztelô körmenet volt a Boldog-
asszony kápolnához. Sok nép jött fel a faluból, az
egész klastrom és a diákság is felvonult. A baziliká-
ból indulva a litániát énekelve kerültünk el Szent
Mór halma mellett a kis barokk kápolnához. A hí-
veknek csak kis része fért el a falak közt, de a kint ál-
lók is velünk együtt mondották el a rózsafüzért. Az
Evangélium oldalán térdeltem, fölöttem a Föltáma-
dott képe az oltáron, valahol egy oldalfalon Berch-
mans Szent János mosolygó arca néz felém.

Áhítattal telve indultunk visszafelé. A baziliká-
ban szentségáldás fejezte be az engesztelô körmene-
tet. A Nagyboldogasszony ôrködjék nemzetünkön!

ERÔSS ALFRÉD

Közzéteszi LISZTÓCZKY LÁSZLÓ
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A ferences nevelés
A ferencrend a 13. század tájékán telepedett le

magyar földön, de mivel nem volt sem alapításakor,
sem késôbbi gyakorlatában tanításra szakosodott
rend, ezért oktatási-nevelési tevékenysége nem
annyira jelentôs, eredeti elvekre alapozott, meghatá-
rozó jellegû, mint a célkitûzéseik közé kifejezetten a
gyerekek, fiatalok oktatását választó szerzetesközös-
ségeké. A ferencrend esetében (különösen kezdet-
ben) ez inkább a rendtagok képzésére, a rend sajátos
feladatai betöltésére való felkészülésre irányult, azaz
a rend a maga oktató-nevelô munkáját a belsô fel-
adatokra való képzés szolgálatába állította, saját cél-
jaira képezte ki a jelentkezôket. E keretek közt a ha-
gyományos klerikus-mûveltség elemeinek elsajátítá-
sát tûzték ki célul. Az átlag klerikus ez idô tájt ismer-
te a betûk tudományát, ami azt jelentette, hogy fo-
lyamatosan írt és olvasott, bár elôbbire kevesebb
szüksége volt, mint utóbbira: a ferences kolostorok
nem foglalkoztak kódexmásolással. Latin nyelvû is-
mereteket tanítottak, imákat, zsoltárokat tudott a ko-
rabeli klerikus, ezeket használta, imádkozta latinul,
ezen felül bibliai és megfelelô liturgikus ismeretek-
kel rendelkezett, a liturgikus éneket is elsajátította,
mert bár a bencés liturgikus gyakorlathoz képest a
ferences kolostori (zsoltár)éneklés kisebb hangsúlyt
kapott, ugyanakkor éppen az erdélyi, a csíksomlyói
kolostor vonatkozásában föltétlenül említendô s va-
lószínûleg az iskolával is összefüggésbe állítható
Kájoni János törekvése az éneklés egységesítésére, a
népéneklés kiterjesztésére, ennek foglalata Can-
tioneléja: mindez az liturgikus énekkel való foglal-
kozás rendszerességét és igényét jelzi. A ferences
szolgálat jellegébôl adódóan a hitszónoki feladatok-
ra kellett figyelmesen felkészíteni különösen az erre
alkalmas rendtagokat, s a gyóntatásra. Elôbbi felké-
szítésben a szentenciák oktatása, az erkölcstan s az
„ars”-ok témakörének oktatása kapott szerepet. Mé-
száros István a kor ferences oktatási intézményei kö-
zül a két legmagasabb szintû munkáját folytató esz-
tergomi és budai kolostorának példáját hozza 1515-
bôl. Itt tanított a magyar ferencesség s a késô közép-
kori magyar mûvelôdés kiemelkedô alakja, Temes-
vári Pelbárt is, a pesti kolostor szerzetese volt az a
Vásárhelyi András, aki 1508-ban írt Mária-énekével
a népéneklés modelljét adta mind a szöveg irodalmi
értéke, mind a dallamválasztás tekintetésben.

A ferences oktatás és az iskoláikban használt tan-
menet rendszeres kutatása számtalan akadályba üt-
közik, részben a források hiánya miatt, részben a
mai kategóriáktól igen eltérô, korántsem egységes is-
kolarendszer és tanrend miatt. „1777-ig, a Ratio Edu-
cationis tanügyi rendeletéig ugyanis nagyon nehéz
mai kategóriákkal meghatározni a különbözô tanár-
létszámmal, eltérô tananyaggal, osztálybeosztással
mûködô iskolákat, amelyeket hol gimnáziumnak,
hol »csak« elemi iskolának neveznek a források. Rá-
adásul az iskolák fenntartásának esetlegessége miatt
szinte évente változhatott egy-egy tanintézmény sor-

sa – átmenetileg bezárták, fel- vagy visszafejlesztet-
ték ôket –, illetve a tanítás színvonala is. Így sokszor
az ugyanarra a gimnáziumra vonatkozó, ellentmon-
dó adatok is a valóságot írhatják le – más idôkeretek
között” (Pintér Márta Zsuzsanna: A magyarországi
ferences rend középfokú iskolái a XVII–XVIII. szá-
zadban). A korábbi iskolatörténeti munkát és átte-
kintések is ezekkel a gondokkal küzdenek: Fináczy
Ernô monográfiája (A magyarországi közoktatás tör-
ténete Mária Terézia korában I–II. Bp. 1899–1902)
például nem említ minden ferences iskolát, Forgács
Ferencé (A gyöngyösi gimnázium története. In. A
gyöngyösi gimnázium értesítôje 1929–30. Gyöngyös
1930) keveri az obszerváns és minorita iskolákat,
Mészáros István iskolakatalógusában (Középszintû
iskoláink kronológiája és topográfiája 996–1948. Ál-
talánosan képzô középiskola. Bp. 1988) is vannak hi-
ányok. E kiváló kutatók munkájának hiányosságai
csak a kutatás problematikus voltát emelik ki: azt,
hogy a ferences iskolarendszerrôl nehéz olyan egy-
értelmû képet rajzolni, mint a jezsuitáról, még az
egyes iskolák vonatkozásában is, nemhogy a tan-
menetrôl, mint egységes és mindenütt érvényes
rendszerrôl. Még az is problematikus akár az erdélyi
ferences iskolák vonatkozásában, hogy egy-egy isko-
la milyen szintû képzést nyújtott, hogy elemi szintû
volt-e és így alapképzést nyújtott-e vagy gimnázi-
umként mûködött s ennek megfelelô osztályokkal is
rendelkezett. Mint azt az erre vonatkozó kutatást
nemrég áttekintô Pintér Márta Zsuzsanna megálla-
pította, az az álláspont látszik leghelytállóbbnak,
hogy éppen a történelmi viharok miatt is a külön-
bözô idôszakokban különbözô szintû oktatás feltéte-
lezése áll legközelebb a valós helyzethez.

Kezdetben, mivel a rend feladatai közé nem tar-
tozónak számított, Erdélyben, Csíksomlyón sem vet-
tek részt a ferencesek a közoktatásban, ez akkoriban
egyházmegyei feladat volt, az egyházmegye tartott
fenn, mûködtetett a nagyobb központokban közép-
iskolákat, illetve ez más rendek, Erdélyben a jezsui-
ták dolga és privilégiuma volt. Alapszintû képzésre
pedig az egyházmegyei keretekbe tartozó plébániák
tartottak fenn (elemi) iskolákat: a csíki körzetben s
jelesül Somlyón is 1590 elôtt is folyt oktatás, a késôb-
bi püspök, Szentandrásy István itt végezte (alapszin-
tû) tanulmányait (Sávai János: A csíksomlyói és kan-
tai iskola története. Documenta missionaria Hun-
gariam et regionem sub ditione turcica existentem
spectantia II. Szeged, 1977, 43.) Udvarhelyen ugyan-
akkor megnyílt a jezsuiták vezetésével a kollégium
1593-ban, s ez hasonló cselekedetre sarkallta a csíki-
akat is, akik a falvaikban mûködô plébániai iskolák-
hoz szokva voltak, s akiknek körében a deákság, az-
az a tanítói, iskolamesteri állás kedvelt volt (Sávai Já-
nos: Missziók, mesterek. licenciátusok. Documenta
missionaria. Agapé, Szeged 1997). Bár a ferencesek
tehát nem tekintették az iskolaügyet saját rendjük
feladatának, azonban a reformáció, a sorozatos erdé-
lyi országgyûlési határozatok, tiltó és kitiltó rendele-

Katolikus szerzetesrendek
az erdélyi nevelésben (17–19. század) (2.)
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tek nyomán Erdélyben a katolikus egyház helyzete
erôsen megtépázott volt, egész, nagy kiterjedésû te-
rületek maradtak pap s mindenféle hitbeli eligazítás
nélkül, így került arra sor, hogy a ferencesek a nép-
nevelést, a hitben való megtartást nemcsak a hit-
térítô szónoklatok, hanem az iskolai nevelés útján is
feladatukul vállalták fel. A reformáció után alapítot-
ták azt az iskolájukat, amely iskolaügyi szempontból
is mérföldkô volt a vidék ifjai oktatása terén: a csík-
somlyói iskolát.

Nem beszélhetünk saját ferences iskolatípusról,
oktatási és tanrendrôl, mert ez nem volt sem terve,
sem célkitûzése a rendnek, s iskolafenntartóként sem
törekedett ilyennek a kialakítására. A ferences isko-
lát a meglevô, uralkodó iskolatípus és tanmenet al-
kalmazásával alakították ki a helyi lehetôségeknek,
adottságoknak és igényeknek megfelelôen, s a
különbözô szintû oktatás nyújtása mellett a hitbeli
alapismereteket kínálta, valamint a hitgyakorlatban
való elmélyedést. 

Az obszerváns ferences rend a kifejezett rendi
képzés mellett a gyermekek és ifjak iskolázása terén
is szerepet vállalt akkor, amikor a lelki szükség a fe-
rences misszió hatékonysága s a lelkek ínsége miatt
ezt szükségessé tette. Amikor 1667-ben a Hitterjesz-
tési Kongregációhoz fordultak a rend vezetôi segé-
lyért, az erre érkezett válaszban a nevelési célról is
szó esik, hiszen ennek teljesítése a tanító munkája:
„Az iskolamesterrôl pedig, akit Csíkban a gyerme-
kek istenes nevelésére s tanítására alkalmazni kíván-
tok, a Sz(ent) Gyülekezet atyailag gondoskodott,
megrendelvén számára, innentôl kezdve, Rómából
évenként fizetendô 30 scudot. Atyaságod pedig [...]
arra törekedjék, hogy ezen iskolamesterségre egy
mindentekitnetben alkalmatos és érdemes személy
vétessék fel, kit képessége meleltt vallásos buzgósá-
ga is ajánl” (Bándi Vazul: A csíksomlyói rom. kat.
fôgymnasium története. In A csíksomlyói r. kat.
fôgymnasium értesítôje az 1895–96. évrôl. Csíkszere-
da 1896. 2–4.)  Székelyudvarhelyen a jezsuiták mel-
lett, majd azok kiûzetésével tôlük átvéve a stafétát,
úttörô munkát folytatott a katolikus iskolázás terén. 

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.
Kezdetben a tanulók számát sem tudjuk, a feljegyzé-
sek, ha készültek is, megsemmisültek. A csíksomlyói
ferences gimnáziumra vonatkozó elsô hiteles írott
forrás 1630-as keltezésû: Pálfi István a csíki kollégi-
um használatára küldi Kolozsvárról a Concionum
Dominicarum Aestivalium címû könyvet. Szintén
17. századi adat, hogy az iskolában elemisták és kö-
zépiskolások egyaránt voltak: 1669-ben harminchár-
man alkották az írni-olvasni tanulók csoportját, ti-
zenöten deklinisták, kilencen kisebb vagy alsó
parvisták voltak. 1690-ben Csíksomlyón 171, 1694-
ben 200 tanuló tanult. 1698-ban, miután 1694-ben
még egyszer, utoljára felégették a tatárok, Csíksom-
lyón a grammatika és szintaxis osztályokban 100 ta-
nulót találunk, a poézis osztályt ekkor még nem le-
hetett beállítani. A 18. században indult virágzásnak
a csíki iskola annyira, hogy 1699-ben a régi épület
szûknek bizonyult a megnövekedett létszám miatt,
így megnagyobbították, s a szegény diákok számára
szemináriumot állítottak fel. A csíksomlyói iskolá-

ban folyó tanításról többnyire a hányattatott helyzet-
rôl szóló beszámolókból lehet némi képet alkotni, in-
kább a tanulók számáról, a tanárok fizetésérôl esik
szó, a nehézségekrôl. 

A 17. századból  rendelkezésre áll néhány adat az
iskolai életrôl is, például Jegenyei Ferenc mint az er-
délyi obszerváns ferences misszió prefektusa jelen-
tést készített a misszió egészérôl 1668. augusztus 28-
án, s ebben található néhány fontos számadat: hogy
1668-ban 32 diákkal foglalkoznak a somlyói iskolá-
ban, ezek mind a grammatikai osztály tanulói, s a
szintaxis osztályt is szeretnék indítani, az alkalmas
tanító megvan, másodtanító alkalmazására is lehetô-
ség látszik nyílni a tanulói létszám gyors emelkedé-
sével, Somlyón tanítanak Duliczki Mátyás és Vale-
sanski Mátyás, a diákok egész Székelyföldrôl érkez-
nek: Csíkból, Háromszékrôl, Udvarhelyszékbôl, Ma-
rosszékbôl, Gyergyóból, Kászonból, sôt még Mold-
vából is. Egy 1669. május 23-i tanácskozáson, amely-
rôl Damokos Kázmér 1670. március 5-én keltezett je-
lentésében számol be, a család fontosságáról, a há-
zasság kérdéseirôl esett szó, s a jelentésbôl az derül
ki, Damokos a felnövekvô generáció nevelése alapjá-
nak látta a rendezett családi életet. A  Hitterjesztési
Kongregációnak küldött jelentés lényege itt is a
misszióról szóló beszámoló, amelynek szerves része
az iskolai nevelésrôl szóló, azaz az ifjúság nevelése a
ferences misszió gerince ekkor. A dokumentumból a
tanrendrôl keveset és fôleg közvetett adatokat lehet
kiolvasni: azt tudjuk meg, hogy a Somlyón mûködô
két tanító Duliczki Mátyás és Pollereczki János, s
hogy 112 diák tanul az iskolában, ezek közül négy
poeta, hat syntaxista, tíz grammatista, tizenkét prin-
cipista, 23 major parvista, kilenc minor parvista, ti-
zenöt declinista és harminchárom legentes. Ez a tan-
menet felépítésérôl, az osztályok tagozódásáról s
közvetetten a tananyag felépítésérôl ad képet. Ebbôl
az is nyilvánvaló, hogy a gimnáziumi oktatás, osztá-
lyok mellett ott mûködtek az elemi osztályok is, hi-
szen a deklinisták s a legentes, az írni-olvasni tanu-
lók alapképzést, azaz elemi iskolai osztályt jelente-
nek. Tehát a ferences iskolarendszerben az elemi és
gimnáziumi oktatás nem válik el élesen egymástól,
nincs e felsorolásokban megkülönböztetve. Lehet ezt
egyfajta sajátos ferences oktatási rendnek gondolni,
inkább azonban a helyzetbôl, az adottságokból veze-
thetô ez le, valamint abból, hogy nem az iskolai
rendszer elvi kidolgozottsága jellemzi a ferences ok-
tatást, különösen is Erdélyben, hanem a rend misszi-
ós jellegének, célkitûzésének megfelelôen a szükség
és a lelki ínség diktálja a tennivalókat s alakítja a na-
pi teendôket. Mindez nem egy eredeti, egységes fe-
rences oktatási rendet mutat, hanem a korabeli isko-
latípusok szokásos tananyagbeosztásának megtartá-
sát a pillanatnyi szükség, a lehetôségek figyelembe-
vételével, s a hitbeli eligazítás, a missziós jellegû val-
lási gondozás hangsúlyaival. A ferences oktatás lé-
nyege, mondhatjuk összefoglalásképpen, nem az újí-
tás, a saját tanrend kidolgozása, hanem különösen
Erdély katolikus szempontból olyan hányattatott
korszakában a vallási ismeretek nyújtása a többségé-
ben katolikusnak maradt székelység körében, a jó
szintû képzés lehetôségének megteremtése helyben.
A különleges hangsúlyok a hely jellegébôl adódtak,
ezek témánk szempontjából releváns módon mutat-
koznak majd meg a 18. században mennyiségében
jelentôs iskolai színjátszás témáiban s egyes, például
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a Csíksomlyón különösképpen tisztelt Máriához
kapcsolódó jelenetek tömegében és jelentôségében. 

Többet tudunk a 18. századi ferences oktatásról, a
csíksomlyói iskola vonatkozásában is, hiszen e kor-
ban nyugodtabb körülmények közt tudott fejlôdni, s
az iskola életérôl is több információval rendelke-
zünk. Tudjuk például, hogy 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 rendi nevelés az obszerváns
ferenceseknél a 18. században magas fokot ért el, ek-
kor az újoncházak Csíksomlyón, Szárhegyen, Esztel-
neken, Mikházán, Medgyesen, Vajdahunyadon vol-
tak, hittudománnyal és bölcselettel foglalkoztak a
fontos kézimunka mellett, s a rend történetének
megismerésére is nagy gondot fordítottak, valamint
az orgonálás, a gregorián ének s a szertartások elsa-
játítására. Emellett a német nyelvet tanulták. Egy
1723-as beosztás szerint a nevelôintézetekben korán
keltek, korán feküdtek, 11-kor ebédeltek, este 6-kor
vacsoráztak. Erkölcstant Esztelneken, dogmatikát

Nagyszebenben, bölcseletet Csíksomlyón tanultak,
1729–1753 közt a Studium generale és Jus Canoni-
cum Kolozsváron volt három lectorral. 

Az erdélyi ferencesek tanítási módszerének alap-
jánál a jezsuiták által oly remekül elôkészített s meg-
írt, majd világszerte, így Erdélyben is bevezetett Ra-
tio Studiorum állt (nem lehet véletlen, hogy Székely-
udvarhelyen egy ideig a jezsuiták mellett tanítottak,
majd a jezsuitáktól vették át a gimnáziumot a feren-
cesek), erre az alapra az egyes tanárok a maguk ka-
rizmája, tehetsége alapján építették fel a tananyagot.
1751-ben aztán Botár Joachim rendtartományfônök
jóváhagyásával nyilvánosságra hoztak egy saját taní-
tási tervet is, szabályzatuk elsô része a Mária Társu-
lat szabályzatát és mûködését tartalmazta, a máso-
dik rész a tananyagot s a tankönyveket. 1773-mal
kezdôdôen Mária Terézia tanügyi rendeleteinek kö-
vetkeztében ezeknek az iskoláknak a sajátos ferences
jellege mind jobban a háttérbe szorult, bár a tanáro-
kat 1848-ig még a rendi káptalanok nevezték ki. A
Ratio Educationis azonban kialakított és rögzített
egy standardot, így ettôl az idôtôl kezdve az iskolatí-
pus egységes, ám ekkortól kezdôdött az iskolák lai-
cizálódása: ez mind a fenntartók, mind az iskolában
tanító tanárok vonatkozásában változtatott a helyze-
ten, különösen ha az az iskolai rendszer vonatkozá-
sában a sajátos arcél amúgy sem erôteljesen és hang-
súlyosan körvonalazott,  ennek elvesztése felé ha-
ladt.

BODÓ MÁRTA

Immár a 6. kötetnél tartunk Herepei János történész és
levéltáros hagyatékának közzétételével. Ebbôl az anyagból
nyújtunk ízelítôt, a Gyalu történetére vonatkozó adat-
gyûjtés közzétételével. A történész kutatók munkáját
elôsegítô aprólékos jegyzeteléstôl most eltekintünk, a ta-
nulmány remélhetôleg közeli könyvbeli megjelenésekor
természetesen benne lesznek. A régi szövegek helyesírását
is egyszerûsítettük a könnyebb olvashatóság kedvéért.

*
Négy évtizeddel ezelôtt szándékomban volt Ka-

lotaszeg falvainak történetét helyszíni és levéltári
kutatások alapján megírni, de miután adatgyûjtése-
met – az idôk változása miatt véglegesen le kellett
zárnom, ennek következtében befejezetlen munká-
mat csupán adattárképpen foglalhatom össze, ámde
így is igen nagy nehézség elôtt állok, mivel a föltétle-
nül szükséges segédkönyvek sem állanak rendelke-
zésemre, éppen ezért tehát e munka egyes fejezetei is
még sok kiegészítésre szorulnak. Úgy érzem azon-
ban, hogy csonkán maradt munkámat még így is fel
kell ajánlanom Daróczi Ferenc református esperes, a
népe szellemi és anyagi javát megingathatatlan ki-
tartással munkáló egyházfô emlékének, aki megis-
mertette és megszerettette velem Kalotaszeg népét
és vidéket járásaim alkalmával mindég hûséges
kísérôm és útmutatóm volt, adatgyûjtéseim alkalmá-
val elhárítva elôlem minden akadályt.

Elôször is a gyalui adatokat sorolom fel, bárha e
vár és városka történetével kellene kezdenem, de mi-
vel e helység a múltban meglehetôsen fontos felada-
tot töltött be, hiányosan maradt adattáramból lehe-
tetlen bármilyen lazán összefüggô képet is adnom;
ennél fogva most csak egészen részletkérdésekre kell
szorítkoznom. Meg kell azonban jegyeznem, hogy
ezeknek egyike-másika már nyomtatásban is megje-
lent, s ha most mégis besorolom e cikkek közé, azt
azért teszem, mert itt-ott változtattam rajta: bôvítve
valamelyes, újabban elémbe került adattal.

I. 
GYALU

A református egyházközség lelkipásztorai

E gyülekezetnek elsôkként ismert két lelkipász-
torára vonatkozólag, Gyaluval összefüggésben tulaj-
donképpen semmiféle új adattal nem rendelkezem,
ezért róluk én is csak a Bod Péter által mondottak
alapján emlékezhetem meg, pedig a Smirnai Szent
Polykárpus megjelenése óta eltelt két évszázad alatt
a forráskutatások eleddig új adatokat is tártak fel e
két nevezetes férfiról.

Kalotaszegi adattár
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Toronyai Máté (1596-ig)
A Wittenbergben tanult magyar ifjak coetusának

anyakönyve bizonyítja, hogy Matthaeus Thoronaeus
ott tanult az egyetemen, sôt 1574–1577. esztendôk-
ben a coetusnak seniora is volt. Ehhez számítsuk
hozzá, hogy Bod Péter tudósítása szerint, külsô or-
szágokbeli bujdosása közben itt már 1572-ben meg-
állapodott.

Ugyancsak Bod Pétertôl idézem: Toronyai Máté
„Erdélybe béjövén idegen földön való tanulása után
Gyaluban lett pap. Amelly helységet akkor bírt amaz
nem tsak Régiséggel, hanem sok Kintsel és Tudo-
mánnyal is gazdag Kendi Familia. Még Ifju korában,
a Gyalui Ekklésiában való Papságában 1585-dik
Eszt. választatott Püspökségre, és ugyan onnan elvi-
tetett az Enyedi Ekklésiában való Papságra.”

Az idézet évszámának azonban ellen mondanak
Pokoly József munkájának következô sorai: Báthory
Zsigmond fejedelem „1596-ban Naprágyi Demeter-
nek adta Gyalut, honnan Báthory András a reformá-
tus püspököt, Toronyai Mátét eltávolította.” Az elté-
rés okát nincsen lehetôségem megállapítanom, ámde
Pokoly forrásokra hivatkozik, s ezért nagyon hihetô,
hogy Toronyai csak akkor távozott el Enyedre, ami-
kor 1596-ban Naprágyira szállott a Kendiektól el-
konfiskált váruradalom. Eddig az ideig tehát mint
püspök is innen irányította egyházkerületi teendôit,
s erre az idôre azután nyugodtan vonatkoztathatjuk
Bod Péter további szavait, úgy mint: „Erdélynek va-
lóban boldog állapotjában kezdette vala viselni Püs-
pökségét; midôn amaz Igazságot s Vallását szeretô
Gétzi János volna annak Gubernátora és a Bátori Sig-
mond Gyermek Fejedelemnek Tútóra. Akinek igaz-
gatása alatt az Országban jóbékesség s az Ekklé-
siában vala szép tsendesség. El is szaporodtak vala
mind a Tudós Emberek, s mind a sokat látott hallott
jó Haza-Fiak; az Ország is, nem nyomdosván az El-
lenség lova patkaja, igen elgazdagodott vala. Urak és
Nemessek Gyermekeik... Oskolákba, Udvarokba Or-
szágokba a látásért, hallásért, tanulásért elmennek
vala: ugy-hogy, annyi tanult tudós Nemesi és Uri
Rend egyszer, mint akkor, ebben a Hazában nem ta-
láltatott. De felette nyomoruságos állapotjában
végezé el; mert mihelyen az igazgatásnak kormá-
nyát az öreg Gétzi János által-adá az Ifju Bátori Sig-
mond Fejedelemnek; annak éretlensége s állhatatlan-
sága miatt Erdély nemtsak háboruságba borula; ha-
nem tanult bölts Emberekböl is igen kipusztula; so-
kakat azok közül kik az ö akaratjának nem engedné-
nek kegyetlenül a Fejedelem megöletvén… A vesze-
delem mélységébe torkig bémeritvén B. Sigmond Fe-
jed. Erdélyt... Ebben a nyomoruságos idôben... buj-
dosásban hala meg a Püspök Toronnyai Máté Rette-
gen 1599-dik Esztendben.”

Tasnádi Veres Mihály (1600 elôtt)
Nevét latinra fordítva, Rubernek írta. Születési

helye a szilágysági Tasnád, ahonnan kiindulva, Bod
Péter szerint: „minekutána a Hazában lévô Oskolák-
ban Tanulását serényen és fundamentumoson foly-
tatta volna, Még Erdélynek boldog állapotjában
ment vala 1588-dik Esztendôben a Német-Országi
fundamentumosabb Oskolákba.” Nevét a wittenber-
gi magyar tanulók coetusának anyakönyvében való-
ban meg is találjuk, csakhogy már 1587. november 4-
én itt van és átadja a seniornak a Károli S. György
marosvásárhelyi pap által a diákok társaságának

küldött egy tallért. 1593-ban azonban már idehaza
van, amit az bizonyít, hogy ekkor egy fél tallért kül-
dött a wittenbergi coetusnak, de ekkor még legfen-
nebb ha rektor lehetett valamelyik iskolában, mint-
hogy a coetus küldötte, Ujfalvi Imre által a diáktár-
saságnak juttatott pénz küldôjét az anyakönyvbe
bejegyzô nem „reverendus”-nak, hanem csak „Orna-
tissimus vir dominus Michael Thasnadi”-nak nevezi
meg.

Bod Péter folytatólagosan arról tudósít, hogy „a
Hazába jövén, idegen Országokon való bujdosása és
tanulása után, lett Gyalui Pappá; aholott lakott ab-
ban a nyomoruságos idôben, amellyben Erdély a
boldogtalan Sigmond Fejedelem, kegyetlen Básta és
vérengzô Mihály Vajda, s más erôszakos s hatalma-
sok kezeken veszedelmezett, s ugy el-pusztult vala,
hogy azt lehetett volna gondolni, hogy soha többé
talpra nem áll.”

Tasnádi püspök gyalui papságáról Pokoly így ír:
„Míg a gyalui vár és uradalma a Báthory család ke-
zébe nem került, ez a hely volt egyházmegyénk kö-
zéppontja. Itt lakott Toronyai Máté püspök és espe-
res, majd utána Tasnádi Veres Mihály, kit l600-ban
Bánffyhunyadon találunk.” A Pokolytól idézett
munkák mellett még Szamosközire is hivatkozha-
tunk, aki – mint kortárs – bizonyítja, hogy Bánffyhu-
nyadnak 1600 augusztusában történt elpusztulása-
kor Tasnádi már e szerencsétlen városka lelkipászto-
ra volt.

Ugyancsak Bod Péter írja, hogy „vitetett azután
az Enyedi Ekklésiában való Papságra; melly szolgá-
latban lévén 1605-dik Esztendôben. Mártziusnak he-
tedik Napján, a M. Vásárhelyi Sinódusban választa-
tott a Püspöki Hivatalra.”

A most bemutatott kép nem egészen világos,
nemcsak azért, mert Bod nem szól a bánffyhunyadi
papságáról, de az is nehezen képzelhetô el, hogyha a
Báthory-erôszak az egyik papot elûzte Gyaluból, he-
lyébe más papot engedett volna. Ezért inkább gon-
dolhatnánk arra, hogy Báthory András meggyilkolá-
sa, Naprágyi püspöknek Erdélybôl történt eltávozá-
sa s a jezsuitáknak eltávolítása után került volna a
gyalui parókiába.

Bocskai István gyôzelme után a romlások helyre-
hozásában Tasnádinak is bôséges rész jutott, ezért
tehát fáradhatatlanul kivette részét az egyházépítés
terén. Tekintélyes egyénisége mind Bocskai, mind
Báthory Gábor, mind Bethlen Gábor fejedelmeknél
el tudta érni akaratának teljesítését. ô nyitotta meg a
Keserû Dajka Jánossal, majd Geleji Katona Istvánnal
folytatódó nagy püspökök sorát.

Életének vége felé a magyarigeni egyházközség
papi állását vállalta el, ugyanitt is hunyt el 1618.
szeptember 14-én. Holt tetemét a fejedelem a gyula-
fehérvári nagy templomban temettette el.

Enyedi M. János (1658 körül)
A kolozsvári református kollégium nagykönyvtá-

rában megôrzött 1525. esztendei kiadású Galenus
elôzéklapjára írt bejegyzés szerint: „Dono dedit r[e-
vere]ndus et clarissimus D. Johannes M. Enyedi V.
D. in Eccl. Gyaluiensi Minister etc. Johanni Chieri
Apacio Theol. Doctori et Profess. A[nn]o 1658. Nov.
9. Claudiopoli.”

Zoványi Jenô Enyedi János címszó alatt bár mit
sem tud e lelkipásztor gyalui szolgálatáról, külsô
országokbeli tanulásáról megemlékezik, ugyanis
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Apáczaival azon egy évben: 1649-ben iratkozott be
Utrechtben, majd a franekerei egyetem anyakönyv-
ében – másfél esztendôvel Apáczainak innen történt
eltávozása után – van bevezetve: 1650. március 7-én
„Johannes Monar Enjedi Ungarus Theol. Stud.”

Tehát ez az Enyedi Molnár János Apáczai idejé-
ben járt a külsô országokbeli akadémiákon, s az is bi-
zonyos, hogy már odakünn kötöttek ismeretséget,
de hazatérésük után amíg Apáczai Fehérvárra ren-
deltetett scholamesternek, addig ô Gyaluban kapott
elhelyezkedést. Kétségtelen, hogy Gyalu nem tarto-
zott az utolsó egyházközségek közé, hiszen mint egy
fejedelmi vártartomány központjában levô gyüleke-
zet, maga is az itt gyakran idôzô fejedelem pártfogá-
sa alatt állott. Amikor azután Apáczai Fehérvárról
eltávozott s Kolozsvárra helyeztetett, a régi ismeret-
séget felújítva, Enyedi könyvvel is megajándékozta
barátját: a tudós professzor és teológiai doktort.

Ennek a bizonyosan érdemes lelkipásztornak
gyalui szolgálata Erdély múltjának legválságosabb
idejére esik. II. Rákóczi Györgynek Fenes – Lóna kö-
zötti csatavesztése után a gyôztes Szejdi Ahmet fel-
dúlta Gyalut, mint a Váradra menekült fejedelem
megerôsített várát. Maga a városka s vele együtt a
templom is leégett, sôt e lelkipásztor is valószínûleg
hajléktalanná lett, s ezért hihetôleg el is távozott in-
nen. Ezért nem lehetetlen, hogy az Apafi Mihályt fe-
jedelemmé tevô Kucsuk basa táborában 1661 ôszén
jelen volt Enyedi János, Apafi udvari papja, akit a tö-
rök vezér a fogarasi vár ôrségéhez követül küldött a
várnak az új fejedelem parancsára történendô meg-
adása végett, egy és ugyanaz a személy ezzel az azo-
nos nevû gyalui pappal.

A Gyaluból történô végleges eltávozást tehát az
1660. évi újabb pusztítás válthatta ki. Korábbi idôre,
vagyis a szilisztriai basának és Mehmet Gira tatár
chámnak Kolozsvár körülzárolásának és külvárosai
elpusztításának idejére nem tudtam visszavezetni,
minthogy ez az 1658. szeptember 10–14-e közötti
idôben, a könyvajándékozás pedig két hónappal ez-
után, vagyis november 9-én történt, amikor Enyedi
még mindég gyalui lelkipásztornak írta magát.

Enyedi teljes nevében levô s a családnevet rejtô M
betû feloldására még egy másik adat is áll rendelke-
zésünkre. Ugyanis a Szenczi Kertész Ábrahám
nyomdájában 1665-ben megjelent egy, Az Isten ígé-
retinek felnyittatott Arany Bányája címû 130 1apnyi
terjedelmû 12o nagyságú könyv, ennek szerzôje, ille-
tôleg idegen nyelvbôl való fordítója magát „Enyedi
Molnar Janos, V. Hunyadi Magyar Egyhasi egyigyü
Szolga”-nak nevezi: Bod Péter szerint „Enyedi szem-
lélteti ebben [a könyvben] az Istenfélô embernek sok
világi bajait, és az Isten vigasztalásának fundamen-
tumit mind ezekben.”

Visszatérve Zoványi cikkeihez, nála az található,
hogy a Hollandiából hazatért ifjú mindjárt Alvincre
rendeltetett volna lelkipásztorul, 1665-ben pedig
Vajdahunyadon volt magyar pap. Ezzel szemben a
gyalui papságból történt eltávozás s a fogarasi kö-
vetségjárás így is jól összeegyeztethetô lehet az al-
vinci, azután meg a vajdahunyadi papsággal, sôt az
sem lehetetlen, hogy az az „Eniedi Janos az Vr[u]nk
Papia” , aki 1657. január 10-én a lengyelországi had-
járatra induló Rákóczi után Visk felé sietett, a feje-
delmi uradalmi vártartományhoz tartozott Gyalu
papjával azonos személy.

Imreh Mihály (1742)
A kolozsvári kollégium neveltje: itt 1732-ben írta

alá az iskola törvényeit. A tanulók névsora szerint:
„Michael Imreh satisfecit praedicator Evan[ge]lii I.
Xti factus est”, mígnem e névsornak valamivel ko-
rábbi, de félben maradt másolata szerint ugyanez az
ifjú „Capellanus Gyalaiensis factus”. Az 1741. év
második felében búcsúzott ki az intézetbôl, hogy
Körösfôi eltávozása után Boros Gáspár mellett átve-
gye a káplánságot. Tekintettel azonban arra, hogy
Boros esperes 1742-ben meghalt s megválasztott utó-
da, Szentsimoni József, még ugyanabban az esz-
tendôben elfoglalta hivatalát, ezzel Imrehnek is meg-
szûnt gyalui segédpaposkodása. További sorsa is-
meretlen, ámbár a szolnok-dobokai Esztényben
1751-ben egy Imre Mihály nevezetû papot találunk.
Minden másbizonyíték hiányában az azonosságot
egészen határozottan nem merem kimondani.

Kovács László (1764. május 4-tôl – kb. 1769-ig)
A leidai egyetem anyakönyvébe bejegyzett sorok

szerint: „1760. 6. Sept. Ladislaus Kowats Transsyl-
vano-Hung. Annorum 26, T[heologiae Studiosus],
coll[egii] ord[inarius] al[umnus].” Ez az elsô adat,
amit vele kapcsolatosan ismerek. Hazatérése után a
gyalui papságra választatott meg. Az anyakönyvbe
saját kezûleg írt feljegyzése szerint „Anno 1764. Die
4ta Maji Isten rendelésébôl ezen Gyalui Reformata
Ecclesiab[an] Tanitoul elô állván, kereszteltem esz-
erént 1764. május 19-én… Itteni szolgálata valószí-
nûleg öt évre terjedt, minthogy 1769. május 29-én
már más pap: Kolosvári Tót György köszönt be az
egyházközségbe.

M. Szakács János (1830–1846)
Ifjabb Szakács János az ugyanilyen nevû édesapá-

nak: a Magyarvalkón, majd Szászlónán paposkodott
idôsebb Szakács Jánosnak volt a fia, akit a nyuga-
lomba vonult Farnos György helyébe 1830-ban vá-
lasztották a gyalui egyházközség lelkipásztorául. Ál-
lomáshelyének elfoglalása után még ugyanabban az
esztendôben november 17. táján Zilahon megháza-
sodott, feleségül véve zilahi nemes Kis József Közép-
Szolnok vármegye r. orvosának Katica nevû 15 éves
leányát. A fiatal asszony azonban – úgy látszik – már
ekkor beteg volt, merthogy rövid házasélet után szü-
lei házában 1831 augusztusában tüdôbajban elhunyt.

Ifjabb Szakács János 1846-ig szolgálta gyülekeze-
tét. Harmathi Sámuel kolozsvári egyházfi feljegyzése
szerint: 1846 júniusában eltemetett „Gyalui Réfor. Pap
T. Szakáts János Urért 2.30 frt”-ot kapott. Úgy látszik,
hogy Kolozsvárt temették el, sírjára azonban se a Ház-
songárdi temetôben, se Gyaluban nem találtam.

Kónya András (1847-tôl 1871. augusztus 29-ig)
Kónya András mint 25 éves ifjú 1834 nyarán ho-

zatott ki a kolozsvári kollégiumból a szucsáki papi
hivatalra. Hivatalát 1834. július 4-én kezdette el és
folytatta szolgálatát 1847. március 21-ig. Ekkor azu-
tán állását József nevû öccsének engedte át. Kónya
András Szucsákból Gyaluba költözött át, minthogy
az itteni eklézsia az elhunyt Szakács János helyébe
papjuknak választotta.

Przemysli Lengyel Dániel orvosdoktor és gimná-
ziumi igazgató emlékirataiban feljegyezte, hogy ô,
mint gyermek, édesapjával: Lengyel István kolozs-
vári kollégiumi rektor-professzorral 1832 szeptem-
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berében egy napot Gyaluban töltött. „Ott voltak Pén-
zesék is, kiknek akkori idôben Jóska fiuk kolosvári
deák volt, leányuk pedig Susika igen szép hajadon,
kit késôbb Kónya András gyalui ref. pap vett nôül.
Susikát mint özvegyet 1875-ben Kolosvártt Nagy Pé-
ter püspöknél láttam.” Ugyancsak róla olvassuk,
hogy 1887. július 10-én, közel 70 éves korában ön-
gyilkossággal vetett véget életének.

A gyalui református temetô közepe táján hasábos
sírkô áll. Felirata szerint: „Itt nyugszik – Kónya And-
rás – ev. ref. lelkész – meghalt élete 62ik – lelkészi hi-
vatala 37ik évében – aug. 29én 1871ben – Kónya
Andrásné – sz. Pénzes Zsuzsánna – 1819 – 1886 és
Burján Zsuzsa – 1861 – 1880.”

Deési Nagy Gyula (1873-tól 1929-ig)
A kalotaszegi egyházmegyének sok derék papot

és tanítót adott Deési Nagy családból származott. ô
maga 1843-ban Kolozsvárt született, ahol apja fôkor-
mányszéki kancellista, anyja Inczédi Anna volt.

Deési Gyula iskoláit a kolozsvári kollégiumban, a
teológiát Nagyenyeden és külföldön végezte. Kiváló
készültségû, tekintélyes lelkipásztor volt. Egész éle-
tét, mint pap, a gyalui gyülekezetnek, s mint esperes
a kalotaszegi egyházmegyének szentelte. Tagja volt
az erdélyi egyházkerület igazgatótanácsának s az
egyetemes zsinatnak. Az ô esperességének idejében
történt a kolozs-kalotaszegi egyházmegyének ketté-
válása. Deési továbbra is a kalotaszeginek maradt es-
perese, mígnem a kolozsvárivá átalakult másik fél-

nek, miután mind a széki, mind pedig a dési egyház-
megyének egyes községeivel gyarapodott, Herepei
Gergely kolozsvári elsô pap lett elsô esperese.

Családjának Deési Gyula volt utolsó egyházi
szolgálatban álló tagja. Késô öregkorában, 1929-ben
hunyt el Gyaluban. Az urát is túlélô felesége, az
1845. december 12-én Kolozsvárt született Vadas
Polixena, a kiváló szónok Vadas József kolozsvári
lelkipásztor leánya, valamint görgényi Csiszár Sá-
muel, Kolozsvár közszeretetben állott papjának és
kolozs-kalotaszegi egyházmegye esperesének uno-
kája volt.

Ady Elemér
Errôl a nagyon derék lelkipásztorról éppenséggel

semmi adattal nem rendelkezem, csak annyit tudok
vele kapcsolatosan, hogy 1936-ban templomába be-
hordatta mindazokat a nagyon becses régi sírköve-
ket, a megelôzô esztendôben a gyalui temetôben fel-
kutatnom és leírnom sikerült. Nagyon megbecsülen-
dô s a múltunk emlékei iránt kiváló megértést tanú-
sított cselekedetével olyan példát mutatott, amelyet
– sajnos – talán sehol máshol nem követtek.

Utólag úgy értesültem, hogy mint ketesdi lelki-
pásztor és esperes a közelmúlt években elhunyt. 

HEREPEI JÁNOS

Közzéteszi SAS PÉTER

Eddigi értelmezéseimben nem
tértem ki különösebben Bodor
Ádám prózájának a szakralitás-
sal kapcsolatos pontjaira, csak
érintôlegesen jeleztem a téma
ilyen jellegû vonzatait. Magiszte-
ri mûhelybeszélgetésünk során
azonban sikerült tényszerûvé
válnia annak, hogy nem szabad
figyelmen kívül hagyni az értel-
mezésnek ezt az oldalát sem,
hisz így válhat teljessé a Bodor
prózájáról festett kép.

Kétségkívül sarkított lesz az
itt következô értelmezési kísérle-
tem, hiszen a bodori írásmû na-
gyon komplex szövegkorpusz,
és rengeteg síkon lehet, és kell
értelmezni. Önmagában ez nem
állja meg a helyét, sok pontban
megtámadható, de mint az al-
címben is jeleztem, ez egy adalék
kíván lenni, ami kiegészíti az ed-
digi értelmezéseket, és valami-
lyen alapot ad az újaknak. 

Eddigi munkáimban a szakra-
litást érintôlegesen már kapcso-
latba hoztam a Bodor-prózával,
de nem konkretizáltam. Most
nem kívánom újra elmondani az
általam már kidolgozott hipoté-
zist, csak ízelítôképpen bemuta-
tom annak vázát, a továbbiakban
pedig kiegészítem azokkal az új
adalékinformációkkal, amikre a
szemináriumi beszélgetés során
rávilágítottunk. 

A mágikus realista írásmû le-
gendákat olvaszt magába. Bodor
írásmûvére inkább az jellemzô,
hogy legendákat teremt. Úgy
meséli el a történetet, hogy az ol-
vasónak az az érzése, valamilyen
legendát, anekdotagyûjteményt
olvas. Olyan történeteket mesél
el a szerzô, amelyek reálisnak
tûnnek, mégis a nonszensz hatá-
rát súrolják, igazi mágikus rea-
lista beszédmód ez. Ezek a le-
gendák legtöbbször a vallási ha-

Vallási motívumok
a Bodor Ádám prózájában

Bodor Ádám
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talommal függenek össze, de nem csodákra kell itt
gondolnunk, hisz az itt megjelenô szakralitásnak
szinte semmilyen liturgikus alapja nincsen. Itt in-
kább a vallás szociográfiai jellegérôl, a társadalmi
berendezkedésben kisajátított hatalmáról van szó. 

Az egyházatyák legendaszerû viselkedése nem a
szentek életéhez hasonló, hanem sokkal inkább a
hétköznapi csodákkal hozható összefüggésbe. Vélet-
lenszerû eltûnésektôl és felbukkanásokról lehet itt
olvasni, átváltozásokról, amelyek magyarázata sok-
kal közelebb áll a látomáshoz, mint az igaz keresz-
tény életért járó földi jutalomhoz, a transzcendens-
hez való közelség érzetéhez. Arra is gondolhatnánk,
hogy ezek a szereplôk képzelgései, alkoholmámoros
vagy elmebeteg agyuk szüleményei. A sarkítás ve-
szélye persze itt is fenn áll, nem szabad sohasem ál-
talánosítani, ha Bodort olvasunk, mert az értelmezés
folyton kudarcba fullad, az értelmezôt pedig meg-
folytja a szövevényes szöveg-inda. De az tény, hogy
az ezekben a szövegekben történô csodák nem áll-
nak kapcsolatban a vallásos élettel, csak az egyház
képviselôivel, akik nagyon is profán életükben hihe-
tetlen kalandokban, és nem jutalom-csodákban ré-
szesülnek. 

Az érsek látogatása címû regényben (novellafüzér-
ben – a recepció még nyitva hagyja a mûfaj kérdését)
például a Bogdanski Dolina felett kavargó áporodott
bûz is egy olyan tényezô, ami elhomályosítja a szere-
plôk szemét és gondolatait is. Ennek a ködnek tulaj-
doníthatók a látomások is, de ez a köd lehet az elnyo-
mó totalitárius rendszer megfélemlítéseinek és a sza-
bad gondolkodást elfojtó erôinek az allegóriája is.

A hit és hitetlenség kérdése két szemszögbôl is
vizsgálandó, de ez a két megközelítési mód is össze-
olvad, mint a regényidô, vagy az interperszonális
kapcsolatok, ugyanarról szól, nevezetesen a hatal-
mon lévô egyházi szervezetrôl, amelyik a hit kérdé-
sét hatalmi kérdéssé alakítja át. Vizsgálódásunk
egyik szempontja lehetne az, hogy kik a hitetlenek és
kik a hívôk. Az egyház emberei miben hisznek, és
mennyire hisznek, és miben hisznek a hívek? Egyál-
talán hisznek-e valamiben, vagy csak kényszerítik
ôket arra, hogy higgyenek. A hit kérdése nagyon
szövevényes a Bodor-regényekben (fôleg Az érsek-
ben), és nem is lehet teljes meggyôzôdéssel eldönteni
az ezekre a kérdésekre adott válaszok hitelességét,
igazságát. Nem eldöntendô kérdések ezek, és a
szereplôk számára nem is léteznek még csak hasonló
kérdések sem. 

Ennek az írásmûnek a kontextusában nem be-
szélhetünk a hit kérdésének klasszikus értelmezésé-
rôl, hisz itt nyoma sincs annak, hogy valaki is hinne
valamiben. Ebben a regényben minden természetes-
nek és magától értetôdônek tûnik, nincs szükségük a
szereplôknek arra, hogy higgyenek valamiben, hi-
szen minden megtörténik úgyis magától, nem tud-
nak, és nem is akarnak semmit sem befolyásolni. A
hit és a hitetlenség kérdése tehát nem releváns a
szereplôk szempontjából, esetleg az olvasóéból le-
hetne az: elhiszi-e vagy sem, amit olvas.  A kérdésre
adandó válasz által a szöveg interpretációk sorozatát
hívja elô. 

Ami viszont tény, megjelenik a regény hasábjain
is, és a második vizsgálódási pontot jelenti, hogy
ezek az egyházi méltóságok, akik Dolina városka
életét irányítják nem mások, mint az egykori hegyi-
vadászok, akiket a Sinistrából oly jól ismerünk.

Egyes – regénybeli – pletykák szerint csupán új gú-
nyát öltöttek és szakállat növesztettek a volt ezrede-
sek és katonák: „Az Érsek hajdani bányászainak is
van egy rögeszméjük, mégpedig az „hogy a dolinai
pópák egykori ezredesek és káplárok, egytôl egyig
régi hegyivadászok, éppen csak dús szakállat nö-
vesztettek, és beöltöztek mindenféle papi gúnyába”.
Tehát nem változott semmi, a város lakosai ugyan-
olyan politikai helyzetben élnek, mint a Sinistra sze-
replôi. Ez is egyfajta folytonosságot biztosít a két re-
gény között, és igazolja azt a hipotézisem, miszerint
a Bodor-próza egyetlen nagy könyvként is olvasha-
tó. 

A hit és hitetlenség, valamint a szakralitással való
kapcsolat a Bodor-próza esetében tehát több szem-
szögbôl is megközelíthetô. Egyik lehetséges megol-
dásnak látszik talán az, ha figyelmünk elkerülik a
vallási hatalom kiszolgálóit, és csak a vonzáskörze-
tükbe tarozó szereplôkre összpontosítunk. Bodor
szimbolisztikájával már sokat foglalkozott a recep-
ció, de leginkább csak a névmisztikával kapcsolat-
ban hozták szóba. Én meg merem kockáztatni azt a
kijelentést, hogy a Bodor-mûvek szimbólumai nem
csak a nevekben keresendôk, hanem az azokat viselô
alakokban is. 

Ezek a szereplôk maguk is szimbólumértékûek, a
szimbólumok magyarázata pedig szervesen kapcso-
lódik a keresztény vallási mítoszok alakjaihoz. Bo-
dornál mindenütt felbukkannak a kisajátított, ma-
gukra hagyott vagy kihasznált nôalakok, akik szün-
telenül keresik a megbocsátást, és akiket a közösség
lenéz azért, mert mindig más férfiban vélik felfedez-
ni a megváltást. Ezek a nôk lehetnek a bibliai Mária
Magdaléna bodori megtestesítôi, akik azonban soha-
sem találnak megbocsátásra, sorsuk örök körforgás,
végtelen hallandi bolyongás. Ez akár jó példa is lehet
arra, hogy hogyan profanizálódik egy ókori szakrá-
lis szimbólum a 20. századi prózában. 

Még merészebben azt is meg merem kockáztatni,
hogy Bodor Ádám fôhôsei (Andrej Bodor és Gábriel
Ventuza) krisztusi küldetést hordoznak, amelyet
azonban nem tudnak beteljesíteni, így menekülniük
kell mindig a meg nem váltott közösségbôl. A profa-
nizálódási folyamat itt is erôteljes, hiszen az a tétje
minden történetnek, hogy fôhôsének menekülnie
kell, vagy ha a megváltó a bûnösök között marad,
akkor ô is egy lesz közülük. Nem lehet megváltani
az adott társadalmat sohasem, sôt annyira erôs az ott
uralkodó bûn, hogy képes a messiást is lerántani a
mélybe. 

Mártírszerepekre is találunk példát Bodornál. Az
érsekben például Vidra földrajztanár felesége önként
vonul be a tüdôbetegek negyedébe, fertôzésveszé-
lynek teszi ki magát, hogy újra együtt lehessen a fér-
jével. De más mártírokról is olvashatunk a szövegek-
ben, olyanokról is, akik nem önszántukból, vagy va-
lamilyen szerencsétlen véletlen folytán lesznek már-
tírrá (erre a Sinistra körzetben találunk példákat).

Több párhuzamot is felfedezhet az olvasó a Bodor-
mûvek és a bibliai szimbolikus szereplôk között. Min-
denképp érdemes lenne egy nagyobb vizsgálódást
szánni ennek a témának, és pontról-pontra, szerep-
lônként összevetni az egyezéseket, az esetleges eltéré-
seket, mindenütt részletesen kitérve az ôsi, szakrális
szimbolisztika modernkori profanizálódására. 

VÉGH M. BALÁZS
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A Kutató Diákokért Országos Szövetség, az Erdé-
lyi Unitárius Egyház és a János Zsigmond Unitárius
Kollégium szervezésében november 30. és december
2. között került sor a Tudományos Diákkörök Erdé-
lyi Konferenciájára (TUDEK) Kolozsváron. A ren-
dezvény hatodik kiírására Erdély 20 gimnáziumából
érkeztek középiskolás diákok, akik különbözô szak-
területeken kutattak, vizsgálódtak, és tudományos
dolgozataik, kísérleteik eredményét most megoszt-
hatták a rangos zsûrivel és egymással is a János Zsig-
mond Unitárius Kollégiumban. A rendezvény méltó
volt Erdély tudományos Fellegvárához, ahol elsô al-
kalommal került megrendezésre a TUDEK, abban az
intézményben, amely ezúttal ünnepelte fennállásá-
nak 450. évfordulóját. 

Péntek este a Déry Tibor–Presser Gábor–Adamis
Anna Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról cí-
mû musicaljét adta elô az unitárius kollégium diák-
színjátszó csapata, Solymosi Zsolt lelkésztanár ren-
dezésében. Az elôadás nagy élményt jelentett úgy
diáknak, mint a kísérô tanároknak, az elôadók fiata-
los lelkesedése lenyûgözô profizmussal társult. 

A rendezvény megnyitóját megtisztelte jelenlété-
vel Magyari Tivadar a Babeš–Bolyai Tudománye-
gyetem rektorhelyettese, Boros János, Kolozsvár al-
polgármestere és Péter Tünde fôtanfelügyelô-helyet-
tes is, szép szavakkal méltatva a rendezvény szerve-
zôit, az idén 450 éves Unitárius Kollégiumot. Szom-
bat délelôtt nyolc szekcióban zajlott a konferencia,
ahol a 140 diák 88 dolgozatot mutatott be a bélafalvi
csûrmúzeumtól, a folyadékstabilizált számítógépes
hûtôrendszerig. A szakmai zsûri elismert egyetemi
tanárokból, kutatókból, illetve középiskolai tanárok-
ból állt össze.

Délután a vendégek négy csoportban látogatták
meg a város nevezetességeit és a két magyar tan-
nyelvû kolozsvári egyetem (Babeš–Bolyai Tudo-
mányegyetem és Sapientia EMTE) egyes karait.

Az esti díjkiosztó gálán elsôként a zsûri által ki-
emelt három mintadolgozat került bemutatásra: a
gyergyószentmiklósi Kolcsár Levente Péter a Sala-
mon Ernô Gimnáziumból, a kézdivásárhelyi Ördög
Ildikó Andrea és Borcsa Imola a Nagy Mózes Gim-
náziumból, valamint a marosvásárhelyi Fekete Al-
bert Zsombor a Bolyai Farkas Gimnáziumból. A leg-
jobb elôadók plénum elôtt való elôadásai újdonság a
konferencia történetében, de a nagyon pozitív visz-
szajelzések igazolták, hogy mindenki számára tanul-
ságos tapasztalat volt. Ezt követôen Fóris Ferenczi
Rita adjunktus, a Babeš–Bolyai Tudományegyetem
Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanárkép-
zô Intézetének aligazgatója tartott elôadást a tanu-
lásról, valamint Néda Zoltán, a Babeš–Bolyai Tudo-
mányegyetem Fizika karának professzora beszélt az

optikai pingpongról, vagy a fény sebességének szá-
mítógépes mérésérôl. Cseke Péter egyetemi tanár, a
Korunk szerkesztôje bemutatta az általa szerkesztett
folyóiratot, majd Szekeres Péter, a Kutató Diákok
Országos Szövetségének alelnöke értékelte a rendez-
vényt.

A konferencia nyertesei különbözô szakmai szer-
vezetek, intézmények által felajánlott díjakban része-
sültek, ugyanakkor kiérdemelték a 2008 tavaszan
Gödöllôn megrendezett országos konferencián való
részvételt. Biológia szekcióban elsô díjat kapott Kol-
csár Levente Péter a gyergyószentmiklósi Salamon
Ernô Gimnáziumból, második lett Szabó Katalin
Dalma és Szabó Antónia a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Gimnáziumból, harmadik díjat érdemelt Lô-
rinci Réka és Papp Nóra Júlia a székelykeresztúri
Berde Mózes Unitárius Gimnáziumból. Fizika szek-
cióban elsô lett Fekete Albert Zsombor és Csíki Boró-
ka Mária a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázi-
umból, második díjban részesült Deritei Dávid és
Fodor Norbert a kolozsvári Apáczai Csere János
Gimnáziumból. Földrajz és környezettudományok
kategóriában elsô lett Kun Ágota és Péter Enikô a
csíkszeredai Kós Károly Építôipari Szakközépiskolá-
ból, második díjat kapott Kuhn Thomas a temesvári
Bartók Béla Gimnáziumból, harmadik díjban része-
sült Deák Anna, a kolozsvári János Zsigmond Unitá-
rius Kollégium diákja. Irodalom és mûvészettörténet
szekcióban elsô díjban részesült Szász István Szilárd
a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumból,
második díjat kapott Sántha Imola Réka, Berecki
Emôke Erzsébet a marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Gimnáziumból, akik a Mûvelôdés különdíjában ré-
szesültek, harmadik lett Zsizsmann Endre a kolozs-
vári János Zsigmond Unitárius Kollégiumból. Ké-
mia-matematika-informatika kategóriában elsô lett
Fekete Albert Zsombor, második pedig Nagy Enikô
a gyergyóalfalui Sövér Elek Iskolaközpontból. Nép-
rajz szekcióban Ördög Ildikó Andrea és Borcsa Imo-
la kapott elsô díjat, Páll Emese és Demeter Emôke
lett a második a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gim-
náziumból, míg Szekeres Adél és Farkas Szidónia ér-
demelt harmadik díjat a csíkdánfalvai Petôfi Sándor
Iskolaközpontból. Társadalomtudományok szekció-
ban elsô lett Ábrán Ágota és Fülöp Tímea, a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium diákjai, máso-
dik díjat kapott Cserei Zoltán és Bokor Apor László a
kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumból. Törté-
nelem kategóriában Csorja Adél nyert elsô díjat a
sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Fôgimnáziumból,
második lett Bögözi Tímea és Gáll Orsolya a kézdi-
vásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumból, harmadik
pedig Pál Eszter és Vizoli Tünde, a gyergyószent-
miklósi Salamon Ernô Gimnázium diákjai. Ezúton is

Mûhely

Az erdélyi tudományosság jövôje
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köszönjük a támogatást a következô intézmények-
nek, szakmai szervezeteknek: Erdélyi Kárpát Egye-
sület, Erdélyi Magyar Közmûvelôdési Egyesület, Er-
délyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság, Erdé-
lyi Múzeum Egyesület, Gál Kelemen Oktatási Köz-
pont, Kolozs megyei Tanfelügyelôség, Korunk, Kri-
za János Társaság, Mûvelôdés, Phoenix könyvesbolt,
Dr. T. Veress Éva, Romániai Magyar Demokrata
Szövetség Ügyvezetô Elnöksége, Romániai Magyar
Demokrata Szövetség Kolozs megyei szervezete, Ro-
mániai Magyar Közgazdász Társaság, Szabadság na-
pilap, Transylvania Trust, Apáczai Csere János Gim-
názium, Brassai Sámuel Gimnázium, Victor Babeš
Egészségügyi Szakközépiskola, Unitárius web rádió.
A konferencia fôtámogatói Kolozsvár város Önkor-
mányzat Oktatási, Kulturális Bizottsága, a magyar-
országi Oktatási Minisztérium Balassi Intézete, a Ku-

tató Diákokért Alapítvány, a Babeš–Bolyai Tudo-
mányegyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem és a Communitas Alapítvány.

A díjazottak a konferencia történetében elôször a
Románia Nevelésügyi, Kutatási és Ifjúsági Miniszté-
riuma által kiállított hivatalos oklevelet kaptak,
amely alapján remélhetôleg a közeljövôben a
TUDEK-en elért eredményeket az egyetemek figye-
lembe veszik a felvételi kritériumrendszerében, ez-
zel is elismerve a rendezvény jelentôségét. Kihasz-
nálva a Mûvelôdés szerkesztôsége nyújtotta lehetô-
séget, néhány dolgozatot (részben vagy egészen)
közzé teszünk mindannyiunk gyönyörûségére.
Öröm ez s dicsôség diáknak, irányító tanárnak, isko-
lának egyaránt.

VÖRÖS ALPÁR

Az ötvenes években mûködô Romániai Írószö-
vetség, késôbb a Brassói Lapok égisze alatt mûködô
irodalmi kör mellett Brassóban nem létezett semmi-
féle költôi iskola. Annak ellenére, hogy Brassóban
nem volt élénk irodalmi élet, barcasági antológiánk
minden poétája saját költôi világával és életmûvével
jelentôsnek számít az egész magyar nyelvterület iro-
dalmában. Szûkebb hazámból, a Barcaságon fekvô
Koronavárosból, Brassóból származó néhány, ponto-
sabban öt erdélyi költô életmûvének és pályaképé-
nek vázlatos, a lényeget kiemelô szintézisét muta-
tom be a dolgozatomban, olyanokét, akik költésze-
tük sajátos színezetével és szépirodalmi értékeivel az
egyetemes magyar irodalom gazdagításához is hoz-
zájárultak: az idôsebb költônemzedék tagjai közül
Áprily Lajost, Szemlér Ferencet és Apáthy Gézát, va-
lamint a fiatal erdélyi generációi tehetséges alkotóit,
Orbán János Dénest és Mikó Andrást .

Áprily Lajos költô, esszéíró, mûfordító
1991 óta iskolánk, az Áprily Lajos Fôgimnázium

névadója. Erdélyi költészetünk meghatározó költô
egyénisége, poétikájában a Nyugat címû szépirodal-
mi folyóirat impresszionista és szimbolista hagyo-
mányainak folytatója, megújítója és meghonosítója.
1887. november 14-én született Brassóban. Késôbb
Parajdra költöztek, itt járta az elemi iskolát. Székely-
udvarhelyen végezte a gimnázium elsô osztályát.
Miután Kolozsvárra költöznek, az itteni Református
Kollégium tanulója, majd tanári oklevelet kap a Ko-
lozsvári Tudományegyetem német–magyar szakán.
Párizsi útja után a nagyenyedi Bethlen Kollégium
Tanítóképzôjének, majd a gimnázium magyar iroda-
lom tanára lesz. 1918-ban jelennek meg elsô versei
Szentimrei Jenô Új Erdély címû folyóiratában. A ko-
lozsvári református kollégiumban tanít, részt vesz a
marosvécsi írótalálkozón, majd az Erdélyi Helikon
szerkesztôje lesz. 1929-ben áttelepedik Magyaror-
szágra. Kinevezik a Baár-Madas Leánynevelô Intézet
igazgatójának Budapesten. A bécsi döntés után ide-
iglenesen visszaköltözik Parajdra, hogy természet-
közelben legyen, 1944-ben nyudíjazzák. Öregkori

éveinek utolsó évtizedeit a Visegrád melletti Szent-
györgypusztán éli le. 1967-ben halt meg Budapesten.

Áprily Rím címû költeményében hazáját, Erdélyt
és a tájhoz, természethez fûzôdô kötôdéseit szemlél-
teti; annak kíséri útját, akárhova megy, mert szûkebb
hazája és a természet tágabb dimenziója visszahúz-
za. A vers esztétikumát, látható és hallható szépségét
a hangzó, zenei elemek hordozzák : ,,hangpatak”-ká
varázsolja az élet áramlását, amelybe ,,új csengés
szakad”, vagyis az  érzelmeire visszhangzó otthoni
táj harmóniája : ,,mentát locsol, szirmot sodor / és il-
latos lesz, mint a bor”. A ,,kurjongató vidám bolond”
Ady verseire emlékeztetôen ( Az ôs Kaján, A Horto-
bágy poétája ) a honvágyat és ennek céltalanságát, a
hiányt idézi. Ha a ,,mély felé örvénnyel ás, / hogy
belenézni: kábulás”,vagyis a jövôbe tekinteni lehe-
tetlen, de akármi történhet, a haza ,,fényforrás” ma-
rad; a hazaeszmény ,,fénye a tündérvölgybe” visz.
Megjelenik a tó-motívum a versben, mely ,,virágot
úsztató, habnyugtató”, a remény, hogy viszontlátja
azt, ami után vágyakozik. Lelkében ,,csak ring s a lel-
kem benne ring”, vallja Áprily; identitását a költé-
szet, a poézis ôrzi meg. Hazája a költészetben, a dal-
ban van. A lírai én és a külvilág összecsengése az az
értelmi-érzelmi rím, ami a költôi szó-rímek ringatá-
sában az „álom és titok” varázslatával a lírai én, a be-
szélô idegenségélményét szemlélteti, s azt, hogy sok-
szor hiábavaló ez a küzdelem, a lemondás uralkodik
fölötte. A múlt beépülése a versbe egyben a szubjek-
tív élmény tárgyiasítását szolgálja, egy sajátos életér-
zés végtelenségét, idôtlenségét.

Ugyanerrôl a hazaszeretetrôl beszél Tetôn címû,
a transzszilván gondolatot, mint eszményképet meg-
jelenítô versében. Sajátos sorsélmény és elégikus
hang szólal meg itt. A vers elején észlelhetô, hogy az
ôszrôl, mint az élet azon periódusáról beszél, mikor
kihal a természet, s így a „minden összeomlott” re-
ményvesztettségre, elégikumra utal. Míg lenn „sötét
ködöt kavart a katlan” és „zsibongott még a völgy a
láztól”, fenn idôkbe lát, „tisztást vet a bújdosó verô-
fény”. A lírai én érzelmei határtalanok, béke és mély
szeretet uralja; „átöleltem a hullám-horizontot” s a

Brassó magyar költôi a 20–21. században
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legfontosabbat: Erdélyt. Mint a hegyek és völgyek
vándora, létében enyhülést talál kínjaira a természet-
ben; költészetét a természet egyensúlya hatja át.
Áprily rátalál az elveszett értékekre, a szeretet és a
testvériség meghatározó erejére: ,,békességes szót ej-
tett a szája”. A tetôrôl messze ellátni és ahogy a köl-
tôi tekintet átpásztázza a vidéket, úgy nyílnak meg
elôttünk is a messzibb távlatok : „Távol, hol már a hó
királya hódít / az ég lengette örök lobogóit”. A me-
seszerû látványt a hó, mint végtelen hatalmú, min-
dent eltakaró réteg láttatja; tájszemlélete a legrele-
vánsabb poétikai formában és egységben nyilvánul
meg az olvasó szemei elôtt.

Áprily az erdélyi magyar líra egyik legnagyobb
formamûvésze is : „Forma van a versem / egyszerû
sorában: / ötvös volt az ôsöm / Brassó városában” ír-
ja Egy pohár bor címû versében. Ötvös elôdeire hi-
vatkozik, akik „ezüst ampolnákat”, „úrvacsora kely-
het” kalapáltak, véstek, faragtak drágakövet, boglárt
stb. Költôi énje számára a forma menedék, mentsvár,
megtartó erô. Erre a versre Áprily Lajos minden olva-
sója felfigyelt, hisz szülôvárosának maradandó tárgyi
és természeti értékeit tárja fel, erdélyi kultúrkincseket
is egyben. Összeolvad benne az alanyi és a tárgyi va-
lóság, a természeti és a társadalmi világ. Az ötvözés-
motívum a vers mûvészi megformálásába is beleját-
szik. A Brassó fölött magasodó Cenket Erdély legcso-
dálatosabb természeti kincsének tekinti. Erôs érzelmi
szálakkal kötôdik hazájához, gondolatai is e köré
fûzôdnek. Költeményében a látás és a hallás örömét a
természet nyújtja. Színei közül a pirosat és a kéket
emeli ki: „piros parazsa” ég, ugyanakkor az otthon és
az erdélyi barangolások szabadságát, örömmámorát
idézi meg: „Szabad kék idôkben hegy vándora
voltam”„napos Maros-mentén sokszor szüreteltem”.
A szüretelés és a bor-motívum magyarság-tudatára
utal: „Állok poharammal / fájó magyar földön, / s
hegyeim borával / telistele töltöm”. A költô közvetle-
nül szólal meg lírai alanya által. A természetbôl vett
képei ugyanakkor szorosan kapcsolódnak a költe-
mény tárgyához, világához. Szóképei és alakzatai
képszerûséget teremtenek a költeményben.

A versei világszerkezetét alkotó térmozzanat tá-
gas tér: látható a költô által körülrajzolt táj és termé-
szet végtelensége, a szabadság pedig látható formát
ölt költeményeiben. 

Szemlér Ferenc költô, mûfordító
Szemlér Ferenc 1906. április 2.-án született Széke-

lyudvarhelyen. Költô, író, közíró és mûfordító; a
Brassóban élô Lendvay Éva költô apja. Tanulmánya-
it Székelyudvarhelyen, majd Brassóban, a jogot a Bu-
karesti Egyetemen végezte. Sokat élt Brassóban ügy-
védként és újságíróként. Versesköteteiben gyakoriak
a tájrajzok, tájképek, amelyekhez valamilyen gondo-
latiságot, eszmeiséget társít. Verseinek többsége ud-
varhelyi, brassói, barcasági  vagy  bukaresti élmény-
beszámoló.

Az álom túlsó partján címû ars poeticájában a va-
lóság és az álom közti különbséget, illetve e két di-
menzió közötti viszonyt írja le. A költô így fogalmaz:
„szorongását elûzô égi fények sugarai (...) meleg /
igyekezettel így ébresztenek / tárgyi szépre, tapint-
ható valóra”. A látásmód mint poétika van megjele-
nítve a versben. Szellemi örökségre utal, jellemzô a
költôi általánosítás, gondolatilag többet sejtet, lé-
nyegre törô. Mintha már „az álom túlsó partjá”-ról

nézne vissza önmagára; a cím az 1976-os verseskö-
tetének borítóján is olvasható: önmagát és egész ko-
rát láttatja vele.

Tárgyak között címû versében a helyét keresô, az
élet és „tárgyai” közé került lírai én elmélkedésérôl
van szó: „Tárgyak közé beékelôdten élem / napjaim
és éjeim”. A vers hangnemére a nyugtalanság és
elégikum jellemzô; a tárgyak visszatartják a világgal
való kapcsolatát: „Ha itt / valaki rést mutatna a vi-
lágba, / ki a szabadba követném kezének hívását”. 

Az erdélyi kultúra szellemi értékeit, kincseit a
Nagykirálykôben szemlélteti. Betûk játékaival teszi
szemléletesebbé az általa elképzelt valóságot. Figyel-
mét tág tér, a réten lobogó írás köti le, látja a „végte-
lent s a végest”. Versében a betûket kékkel festi, ami
a hideg szín jelképe; lelkiállapota szomorkás. Az
egyedüllét, a köd és az írás olvashatatlansága jelzi a
költô azonosulását a jelképpel.

Apáthy Géza 
Az erdélyi köztudat egyéni hangú költôként tart-

ja számon Apáthy Gézát, aki 1943. augusztus 17-én
született Brassóban. 1966-ban Kolozsváron német–
magyar szakos tanári oklevelet szerzett. ,,A Jó Pász-
torról, Nauszikaáról és a Múzsáról álmodott, rajon-
gott a népdalokért és szeretett táncolni.” A Brassói
Lapok szerkesztôje volt. Versei számos hazai újság-
ban, folyóiratban jelentek meg. 1976. október 16-án
halt meg fiatal, teljes mértékben még fel nem fede-
zett tehetségként.

Ars poetica címû szonettjében a költô búcsúzik az
élettôl, „tudós könyvei”-tôl. Bizonytalanságot sugall
lépéseirôl: tudósként életének estjébe lép, tehát már
elegendô tudomány van a birtokában. A „csábító ûr”
és a „lágy fénnyel mosolygó csillagok” a lírai én el-
vágyódására utalnak; dalaival, verseivel csillag-
messzeségbe lépett: „Dalom azért száll most a mesz-
sze égig, / mert beszórjátok fénnyel azt az Embert”.
Lelki fényre, békére vágyik; a haza utáni vágya ha-
tártalan. Az elvágyódás-élményt és tematikát Tóth
Árpád Lélek címû verséhez hasonlóan szemlélteti.
Meggyôzôdése a saját erejében való rendíthetetlen
hit. Apáthy ettôl a verstôl kezdve számította hivata-
los irodalmi pályafutását, ez a vers sokat jelentett ak-
koriban az erdélyi olvasónak.

Brassói költôként ismerte az együtt élô három
nép (magyar, román, szász) nyelvét. Költészetében –
Áprily és Szemlér világnézetéhez hasonlóan – a
transzszilvanizmus alapértékei is fellelhetôk. Szülô-
városom címû versében kiemeli, széppé varázsolja a
helyet, ahol született. Költôi tehetsége szóképek és
stílusalakzatok segítségével láttatja a „legszebb vá-
rost” és az azt körülvevô természeti kincseket: „Kö-
rös körül hegyekkel határos / Hegyek koszorúja öle-
li át / hazámnak leggyönyörûbb városát”. Elôször
kételkedés, majd büszkeség és elégtétel tölti el a lírai
én lelkét, „olyan táj, ahol én élek / Hogy a nagyvi-
lágban nincs nála szebb” – fogalmazza a költô. Szü-
lôvárosának tájai megjelennek verseiben. Akárcsak
Áprilyt, ôt is áthatották a Cenk árnyékában töltött
napok. Oly jó címû költeményben így ír: „Oly jó itt, a
Cenktetôn, / sugaras felhôk között,  / versenyt fü-
tyülni a rigókkal”. Apáczai visszatérése címû versé-
ben „nappallá vívta éjszakáit”, vagyis fényt, lelki vi-
lágosságot teremtett. Mint tudós „a barbarus ország
szemében / századokat lépett”, nagy távlatokban
godolkodott. „Népe szellemében”, emberként írt,
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nem azért, hogy önmagát dicsôítse.  Áprilytôl és
Szemlértôl eltérôen poétikai eszközeit oldottabban
kezeli, a kötetlen versformákhoz vonzódik inkább,
kedvelt költôi mûfaja pedig a szabadvers. 

Orbán János Dénes (OJD )
A fiatal erdélyi költônemzedék tehetséges alkotói

közé tartozik Orbán János Dénes és Mikó András.
Orbán János Dénes 1973-ban született Brassóban, kö-
zépiskolai tanulmányait az akkori Áprily Lajos Gim-
náziumban végezte (1987–1991), majd a kolozsvári
BBTE magyar–angol szakán diplomázott 1995-ben.
Költészetünkben a transzközép eszmeiséget képvi-
selô Elôretolt Helyôrség címû neoavantgárd irodal-
mi csoport alapítója. 1999-ben József Attila-díjjal tün-
tették ki. Napjainkban az EMIL (Erdélyi Magyar Írók
Ligája) elnöke és a kolozsvári Bulgakov Irodalmi Ká-
véház tulajdonosa.  

Hümériáda címû elsô kötete felkavarta az erdélyi
és hazai irodalmi élet állóvizét. A verseket és azok
szerzôjét számos elismerés és számos kritikusi elma-
rasztalás érte. E kötetben két attitûd figyelhetô meg:
mûvének szerepvers-jellege és a meglevô verssorok
travesztizálása, átírása.  Poétikai megoldással fiktív
szerzôi életmûvet alkot. Írói eljárása a különbözô
szövegek öszekapcsolásán, az azok közötti párbe-
széd és jelentés megteremtésén alapszik. Paródiaíró
hajlama és technikája Karinthyra emlékeztet. A kö-
zépkori Villon-dalokra, illetve Voltaire, majd Baude-
laire és kortársainak (Rimbaud, Prudhomme) hang-
jára utal stílusa. Szövegeiben minden esztétikai
minôség keveredik, hatásiránya pedig a populáris
közérthetôség.

A Hümériáda után a következô verseskötetei je-
lentek meg: A találkozás elkerülhetetlen, Hivatal-
nok-líra, Párbaj a Grand Hotelben, Anna egy pesti
bárban, Legszebb versek (válogatás).

Teakönyv címû kötete az 1992–2003 között csak
folyóiratokban közölt vagy addig ismeretlen lírai,
szépprózai és irodalomelmélet fejtegetéseit tartal-
mazza. Például az Indul a század címû írásában
,,hagyomány és az új bûvöletében” hirdette új iro-
dalmi programját. Itt kritikusként is megszólal; nem
tagadja meg szókimondó, ôszinte énjét. A Verecke
híres útján, át Kocsárdon címû verse a legreleván-
sabbak közül való, mint ami az intertextualitás
különbözô eljárásaival elemeire bontja, szétírja Ady
Góg és Magóg fia vagyok én... kezdetû szerepkölte-
ményét, programversét, és új jelentést ad ugyanak-
kor Dsida Jenô Nagycsütörtök címû költeményének
is: ,,Verecke útján almazöld Trabantban / keresek
mestert,/ tanítványt, / hazát.” ,,Kocsárdon át az út
bizonytalan, / esélyem van, hogy nagycsütörtököt /
mond a Trabant,(...)/ És most csak eddig. / És Wag-
ner maszkja nélkül. / S csak röpködnek az ars poeti-
cák.(...)

Mikó András 
Mikó András 1978. október 8.-án született Brassó-

ban és 1997. december 14-én, tizenkilenc éves korá-
ban halt meg gázmérgezésben, Kolozsváron. Közép-
iskolai tanulmányait az Áprily Lajos Gimnáziumban
végezte 1997-ben, humán szakon, majd felvételt
nyert a BBTE Bölcsészkarának magyar–angol szaká-
ra. Apai nagyapja Mikó Imre, az ismert és népszerû
erdélyi publicista és közíró, az írói hajlamot és tehet-
séget tehát volt kitôl örökölnie. „A legszerencsésebb

alkat volt: nem mindennapi tehetsége mellett nem
mindennapi munkaerôvel és talpraesettséggel álda-
tott meg. Tizenévesen már ismertebb volt számos be-
futott íróembernél” (OJD). Írói hagyatékából halála
óta két válogatás jelent meg, mindkettô az Elôretolt
Helyôrség és az Erdélyi Híradó Kiadónál, a brassói
székhelyû Mikó András Alapítvány, az Alapítvány a
Fiatal Irodalomért és a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma támogatásával. Az elsô, a Befejezet-
len történetek tárháza 1998-ban, OJD szerkesztésé-
ben jelent meg, a második, A meg nem írt regény cí-
mû pedig 2002-ben, szerkesztette Nagy Koppány
Zsolt, válogatta és lektorálta Fried István és OJD. A
második kiadvány megjelenése elôtt, 1998-ban né-
hány versét Jánk Károly költô biztatására közölte a
marosvásárhelyi Látó és a kolozsvári Helikon. Máso-
dik kötetéhez  Fried István, szegedi irodalomtörté-
nész írt utószót, tanulmányt: „Egy nagy költészet
alaprajza készült el, nem egyszerûen ígéretes indu-
lás (persze, az is), hanem jó néhány darabjában anto-
lógia-vers, egészében olyan verseskönyv, amely
nyugodtan minôsíthetô az egész magyar irodalom
nyereségének.(...) A szerkesztô a Serény múmiák kö-
zé sorolná Mikó Andrást, aki valóban tôlük indult el,
de legjobb szövegeiben túlmegy rajtuk, egy követke-
zô, elméletileg még jobban fölkészült nemzedék
nyelvét beszélve.” Verseit beválogatták továbbá A
hétfejû zsákmány címû, a marosvásárhelyi Mentor
Kiadónál napvilágot látott fiatal költôk antológiájá-
ba, melyhez Selyem Zsuzsa fiatal irodalomtörténész,
egyetemi docens írt utószót. Befejezetlen életmûvét,
ugyanakkor verseit, prózáját, rövidtörténeteit Balázs
Imre József (Korunk) és Kelemen Zoltán (Új Forrás)
is méltatták, értékelték.

Költeményei közül kiemelhetô a Jánk Károlynak
ajánlott Tehetetlenség címû, amelyet meglepô címe
ellenére ars poeticaként olvashatunk. Írója hangula-
tokból és a nyelvhez fûzôdô tartózkodó kapcsolatá-
ból építi föl líráját. Hangulatokról, mint „szavak
ízérôl, szagáról” beszél, szerinte a „világot ôk rakják
össze”. Végül e hangulatokból összeáll a vers, de Mi-
kó András szerint „megírni nem tud”. Címe találó,
tehetetlenséget ír le, ami nem sokat tud mondani az
olvasó számára; a költô nem láttat mozgást és valmi-
lyen belsô történést jelenít meg. Ezzel a költemény-
nyel Pilinszky János Elég címû parafázisát szemlélte-
ti. A Jánk dallamra címû vers Jánk Károly hangulati
líráját idézi meg . A Fegyelem címû pedig Babits Mi-
hály Esti kérdését mintázza át.   Lényeges jellemzôje
költészetének: újjáteremteni a klasszikus költészeti
hagyományokat a szövegközöttiség alkalmazásával.
A versek beszélôje szerint szerint a táj is, akár a vers,
dermedten áll elôttünk, s ezt a látványt „a tárgyak
közé dermedt ôsz,/ vagy a szavait félve figyelô
vers” szerint ábrázolja.

A szerzônek kevés ideje volt arra, hogy életmûvét
megalkossa, ráadásul nem tudhatta, hogy ideje ke-
vés. Ez a tény mindenképpen befolyásolhatja befeje-
zetlen történetei olvasását. Ez alatt a rövid idô alatt
is azonban olyan mûveket alkotott Mikó András,
amelyek ha nem lennének, hiányoznának a magyar
irodalomból.

LINE IBOLYA ZELMA
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Dolgozatunk témája a honvéd hagyományôrzés
és ennek nyomán a székely határôr gyalogezred sze-
repe, valamint átminôsülése. Fontosnak tartjuk meg-
ismerni-megismertetni történelmi jelentôségét, azt,
amit betöltött az 1848–49-es szabadságharcban. Nem
hagy minket közömbösen a kézdivásárhelyi székely
katonanevelde múltja, funkciója sem, az épület jelen-
legi állapota, valamit a jövôbeli kihasználási lehe-
tôsége. 

Ezzel kapcsolatban készítettünk interjút Vetró
András kézdivásárhelyi szobrászmûvésszel, aki a
hagyományôrzés mai formáját taglalja. Ezáltal bete-
kintést nyertünk/nyerünk a kézdivásárhelyi Nagy
Mózes Közmûvelôdési Egyesület által mûködtetett
15. székely határôrezred munkásságába, amelynek
Vetró András a parancsnoka.

Mindezt azért tartottuk fontosnak, mert úgy érez-
zük, hogy ôseink tettei, a hôsi múlt megôrzésre mél-
tó, hisz elôsegíti identitásunk alakítását és erôsítését.
S természetesen kötelességünknek érezzük az Euró-
pai Unió sokféleségében megôrizni sajátosságunkat.

Tudjuk, hogy a modern élet körülményei között
fontos szerepet tölt be a hagyományokhoz, a tradíci-
ókhoz való hûség – mind lelkiekben, mind pedig ab-
ban, hogy egy kisközösség  és környezetének von-
zásköre nagyobb legyen. Tudatosítani kívántuk,
hogy más lehetôségeket is rejt magában, mint csu-
pán a rendezvényeken való felvonulás. Harcászati
bemutatók, díszôrségi parádé a vidék egyik turiszti-
kai látványossága lehetne.

„Nomen est omen”, azaz nevében hordja a sorsát,
mondhatnák a székelyek, és még inkább a székely
határôr gyalogezred tagjaira. Hisz ôk voltak, kik tör-
ténelmünk folyamán ôrizték, védték véres csaták
árán is a hazát. 

Nálunk Kézdivásárhelyen, Háromszék, a mai
Kovászna megye kis szegletében mindenki büszke
arra, hogy míg a székelyek kezében fegyver volt, a
rájuk bízott hágókon át, fôleg az Ojtozi-szorosbon
nem tudott behatolni semmilyen pusztító népség.

Azért állomásozik Felsô-Háromszéken a 15-ös
sorszámot viselô, második Székely Határôr-gyalo-
gezred emlékét ápoló Hagyományôrzô Társaság.
Egyik Kézdivásárhelyen, szülôvárosunkban, a Nagy
Mózes Gimnáziumban, a másik Gelence községben,
a Bodor György Közmûvelôdési Egyesület  védnök-
sége és irányítása alatt.

Ennél jobban ki sem választhatták volna az ezred
szálláshelyeit! Gelence felsô végében a havasok irá-
nyába nyíló völgy elején vénséges vén templom áll.
1245-ben építették, s ha késôbb át is alakították,
szentélye eredeti helyén maradt, és megôrzôdtek a
gótikus ablakok is. A legfontosabb megmaradt érték
a vallás- és a mûvészettörténet s még inkább a ma-
gyar történelem üzenete: a Szent László-legenda
képsora. A freskók a 14. században készültek, és a jól
ismert jelenetet ábrázolják: László küzdelmét a kun
vezérrel. A hagyományt a székelyek is megôrizték,
ôk vívták a nagy csatákat, László király az ô példa-
képük volt a honvédô küzdelmekben.

És ott van Kézdivásárhely, amelyet a vargák vá-
rosaként békességesnek ismernek, de a harcok váro-
sának is nevezhetnôk.  A 48-as szabadságharc idején
Gábor Áron itt öntötte híres ágyúit, és egyben itt volt
a magyar hadak lôpor- meg fegyverraktára. 

Kézdivásárhely katonaváros volt. A vasútállomás
felé vivô fô utcán, a fôtér közelében egy neoklasszi-
cista stílusú nagy épület áll, amelyet mai napig is
csak kaszárnyaként emlegetünk. Valóban annak
épült 1817 és 1823 között. A kaszárnya múltjára, ren-
deltetésére, jelenére és jövôbeli fejlesztési lehetôsé-
gére dolgozatunkban még kitérünk.

A kezdetek, azaz a mádéfalvi veszedelem 
„Itt emelet magának a gonoszság oltárt...” Mária-

Terézia (1740–1780) idején, amikor 1761-ben a bécsi
udvar Erdélyben román és székely határôrezredek
felállítását határozta el. A császáriakat a belpolitika
terén társadalmi-politikai, mint például a rendfenn-
tartás, a feudális nemesség hatalmának a gyengítése,
a külpolitikában pedig a csempészés megfékezése,
keletrôl jövô járványok terjedésének a megakadályo-
zása, valamint katonai jellegû megfontolások kész-
tették erre. 

A székelyek az újbóli fegyveres szolgálatot a régi
szabadságjogaik helyreállításától (adómentesség biz-
tosítása, a vezetôik, tisztjeik szabad megválasztása, az
önkormányzati jogaik biztosítása) tették függôvé.  Az
udvar erre azonban nem mutatott hajlandóságot. És
mivel nagy volt az ellenállás és fegyverviselésre keve-
sen jelentkeztek, 1763. október 8-án a székelyek szá-
mára a fegyverfelvételt kötelezôvé tették. 

Miután 1763 ôszén a gyergyószékiek besorozását
egy 3 tagú bizottság megejtette, ugyanilyen szándék-
kal Csíkba is eljött. 1763 karácsonyán a mádéfalvi
férfiak, hogy a besorozást, és a fegyverfelvételt elke-
rüljék, a Szépvíz és Csomortán határában lévô Pálos
nevû erdôbe vonultak ki. Példájukat sok más csíki
falu férfilakossága is követte. Sôt, Háromszékrôl is
Csíkba jött mintegy 500-700 férfi. Ekkor, 1764. január
5-én az erdei menekültek és a háromszékiek Mádé-
falvára vonultak. A Tapolcára költözött bizottságnak
jelentették, hogy január 7-én kérvényt (instanciát)
fognak beadni, de erre már nem került sor, mert a
Siskovics, Lázár, Bethlen alkotta Fôbizottság úgy
döntött, hogy megfélemlíti, szétveri az ellenállókat.
A császári katonaság éjjel körbevette a falut, ágyútü-
zet zúdított rá, majd a menekülôkre támadt. Kb. 200
embert megöltek, sokat megsebesítettek.

Több ezer székely Csíkból és Háromszékrôl
Moldvába menekült. A mádéfalvi veszedelemben el-
esettek keresztfájára valaki a következôket írta:

„Itt emelte magának a gonoszság oltárt.
Mondd el hóhérainkra a CIX.  Zsoltárt!”

Audaces fortuna iurat timidosque repellit
Ez a felirat volt olvasható városunk egyik fontos

mûemlékén, a régi Vasút utca sarkán lévô egykori
Székely Katonaneveldén. A neoklasszicista stílusú
épület még mai értelemben is impozánsnak mond-

HONVÉD HAGYOMÁNYÔRZÉS
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ható. A két hatalmas timpanon, amely a homlokzat
középsô felét zárja közre, a Katonanevelde ismerte-
tôjegyévé vált. Ez a homlokzat évszázadok óta me-
red a kézdivásárhelyi utcára, és sok olyan eseményt
kísért végig, amelynek kevés élô tanúja van.

A kézdivásárhelyi katonanevelde atyja báró Pur-
czell János, a második gyalogezred hadnagya, 1811-
ben indítványozta az építkezés megkezdését. 1817.
szeptember 15-én I. Ferenc császár és felesége, Karo-
lina Auguszta meglátogatta a várost, és bár belee-
gyezésüket adták az építéshez, nem juttattak semmi-
féle anyagi támogatást, ezért a báró gyûjtést rende-
zett. Csakhamar összegyûlt 74000 forint, amibôl
45000 a székely katonák és civilek adománya volt. A
székelység ezenkívül minden építkezési anyagot és
napszámot ingyen ajánlott fel.

Az épületet nagy ünnepséggel nyitották meg
1823-ban. Az intézetet 115 tanulóra rendezték be,
„test-gyakorló” intézettel, uszodával. 1848-ban ez az
intézmény nem egy jeles tisztet adott a hazának,
ezért a forradalom utáni idôszak megtorló politikája
nyomán bezáratják.

Jelenleg az épület konszolidációjára és rehabilitá-
ciójára van szükség. A városi önkormányzat már
1998-ban kidolgozott egy tervet az épületre haszno-
sítására. A faszerkezet teljes kicserélése megtörtént.
Jelen pillanatban csak a további károsodás ellen tud-
ják az épületet megvédeni. A távolabbi jövô és a
munkálatok folytatása még bizonytalan anyagi alap
hiánya miatt. Az önkormányzatnak még 8 millió lej-
re, több mint 2 millió euróra lenne szüksége, amit
mind pályázatokból és a román állam mûemlékvé-
delmi irodájának támogatásaiból kívánnak megte-
remteni éppúgy, mint a már megszerzett összeget.

Komoly játék, avagy a 15. Székely Határôr 
gyalogezred élete...
Dolgozatunk ezen része a Vetró András kézdi-

vásárhelyi szobrászmûvésszel készített interjún ala-
pul, aki a hagyományôrzô 15. Székely Határôr gya-
logezred kapitánya. Vele beszélgettünk a hagy-
ományôrzésrôl és az általa vezetett szakaszról. 

A hagyományôrzés szerepét Vetró András a tör-
ténelmünk említésre méltó mozzanatainak megis-
merésében látja elsôsorban, hiszen ezen a vidéken
gyakorta voltak olyan összecsapások (önvédelmi
harcok), amelyek fényesen ragyognak történelmünk
térképein. Ugyanakkor fontos az is, hogy konkrétan
megismerjék a 15. Székely Határôr gyalogezred
megalakulási mozzanatait, hadjáratait mind bel-
mind külhonban (Párizs, Lipcse, Bukarest, Tápió-
bicske, Szôreg, Hatvan). Így állt össze Kézdivásárhe-
lyen tanulókból szakasz, amely fokozatosan katonai
és hadászati ismertet szerez. A hagyományos harcá-
szati módszerekkel ismerkednek, hiszen akkoriban
az elültöltô puskát használták, amely elsüléséig 12-
13 mozdulatot kellett elvégezni.

A kezdeményezés Budapestrôl indult, ahol 1996-
ban megalapították a 15. Székely Határôr gyalogez-
red I. zászlóalját. Mivel székely határôrökrôl volt
szó, 1997-ben felkérték Vetróékat, hogy állítsák ösz-
sze a II. zászlóaljat a kézdivásárhelyi, gelencei, béla-
falvi, csernátoni szakaszokkal. 

Ennek a zászlóaljnak a feladata ápolni a hagyo-
mányokat, részt venni felvonulásokon, díszôrséget
állni ünnepeken, március 15-i koszorúzások.  Továb-

bá végigjárni a gyôztes hadjáratok útvonalait, részt
venni hagyományôrzô találkozókon. 

Az interjúból során megismerhettük az ezred vi-
seletét, amely nem túl díszes, egyszerû székely em-
berekrôl lévén szó. Tölgyfalevéllel díszített kokárdás
csákó, rangnak megfelelôen sárga arany hímzéses
szalag, barna frakk meggyszínû paszománnyal. Ez
ugyancsak rang szerint változik, a közkatonáknál
egy sor gomb, a tiszteknél két sor gomb és díszített
paszomány, kék nadrág bakanccsal, de mivel szegé-
nyes volt a felszerelés, megengedhetô volt a székely
harisnya viselete csizmával. Ezek a ruhadarabok
vannak jelen a mai hagyományôrzô csoport viseleté-
ben is, amelyeket a következô eszközök egészítenek
ki: puska, szuronnyal (bajonett), kenyeres tarisznya,
kulacs, hátitáska borjúszôrmével bevonva, lôszertás-
ka és balta. A Csík és Gyergyó környéki 14. Székely
Határôr gyalogezred ruhái annyiban különböznek a
háromszéki hagyományôrzôkétôl, hogy gombjaik
nem ezüst, hanem arany színûek. A 15. Székely Ha-
tárôr gyalogezred II. zászlóalja I. szakaszának meg-
alakításának az iskolánkban (Nagy Mózes Gimnázi-
um) mûködô Nagy Mózes Közmûvelôdési Egyesü-
let vállalta fel.

Egyesek egy látványos játéknak nevezik a hagyo-
mányôrzôk által bemutatott háborús ütközetek moz-
zanatait, ám ha már játékosnak is néz ki mindez egy
szemlélô számára, a beöltözött katona számára vi-
szont nagyon is komoly játék – nyilatkozta Vetró
András, a hagyományôrzôk lelkes vezetôje.

Az interjú végén érdekes dolgokat is megtudhat-
tunk a mûvész úrtól, miszerint a szakasz vezetését
két nagyrabecsült rokona okán vállalta. A nagyapja
miatt, aki huszárkapitány volt a 14-es háborúban és
ükapja, Alexy Lajos emlékére készítette el a 8 puskát,
aki  Kassán volt puskamûves és aki feltalálta a hátul-
töltô puskát 1849-ben, amely két mozdulatból lôtt,
lecsökkentve az elsülési idôt. 

A 15. székely határôr-gyalogezredet nem csak
puszta történelmi léte teszi különlegessé. Az egyesü-
let mai tagjai emlékeztetik környékünk polgárait Szé-
kelyföld különlegességére és nemzeti öntudatukra. 

Epilógus 
A határôr-gyalogezred hagyományát ôrzô cso-

portokban rengeteg kiaknázatlan lehetôség rejlik. ôk
azok, akik az ünnepet ünneppé teszik, ha végigvo-
nulnak viseletükben, eszközeikkel egy téren. Talán
dolgozatuk egy lépés lehet afelé, hogy harcászati ha-
gyományainkra jobban figyeljünk. Hiszen ezáltal
ünnepeink még rangosabbá, méltóbbá válhatnak.
Mindezek az adottságok a tájegységek turisztikai
lehetôségeként használhatók fel, amellyel Székely-
föld még inkább megnyílhatna a világ felé, a világ
pedig alaposabban megismerné Székelyföldet.

Tudomásunkra jutott, hogy különbözô nyugati
országokban és már Magyarországon is turistacsalo-
gatóként, látványosságként fesztiválokat, bemutató-
kat rendeznek a különbözô hagyományôrzô csopor-
tok. Ilyenek a Visegrádi Palotajátékok vagy az Egri
Vári Történelmi Fesztivál, amelyet évrôl évre egyre
többen látogatnak. 

Messze van még tôlünk ez az idô?!

PETRICEANU ANDRÁS
SZÖLLÔSI TAMÁS
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Apáczai Csere János a magyar mûvelôdéstörténet
egyik legnagyobb nevelô egyénisége, a magyar nyel-
vû tudományosság és a magyar nyelvû népoktatás
eszméinek hirdetésével pedig a felvilágosodás nagy
jelentôségû elôfutára volt. Magyar Encyclopaediájá-
nak az Istenrôl és az ô dolgairól címû fejezetét muta-
tom be az alkotás egészének az összefüggésében. Té-
maválasztásom nyelvtörténeti és teológiai érdeklô-
désemmel indokolhatom.

Szigeti József Apáczai Csere Jánost (1625–1659) a
17. század polgári, mûvelôdési, tudományos és iro-
dalmi mozgalmainak legkiemelkedôbb alakjaként
tartja számon. 

Apáczai Kolozsváron, Gyulafehérváron és kül-
földön végezte tanulmányait. Pályájának alakulásá-
ban jelentôs szerepet tulajdoníthatunk tanárainak,
akik felhívták figyelmét a logikus gondolatmenetre
épülô enciklopédikus tudásra, valamint a puritaniz-
mus eszmeiségére. Bisterfeld Henriknek köszönhe-
tôen Apáczai 1648-ban öt éves tanulmányútra indult
Hollandiába. Itt ismerkedett meg Descartes filozófiá-
jával, gondolatrendszerével.

Hollandiában állította össze fômûvét, a Magyar
Encyclopaediát, melynek céljai között megemlíthetjük
a korabeli tudományos ismeretek rendszerbe foglalá-
sát, valamint a magyar szaknyelvek megteremtését.
Az Encyclopaedia elôszavában fogalmazza meg új-
szerû pedagógiai rendszerének alapelveit. Többek kö-
zött kitér a tanítandó tantárgyak számának a növelé-
sére és ezek tanítási sorrendjére. A gimnáziumi okta-
tást hat évesre tervezi. Ezt az új pedagógiai módszert
többnyire ellenezték, így Apáczai komoly összetûzés-
be került az akkori református egyház konzervatív
elöljáróival, illetve II. Rákóczi Györggyel (különös-
képpen a X. részben megfogalmazott etikai felfogása,
zsarnokellenes felszólalása miatt). Ezért Apáczait el-
bocsátották Gyulafehérvárról.

Kolozsvári székfoglaló beszédében bemutatja új-
szerû tanrendszerét, és kifogásolja az erdélyi egyete-
mi továbbtanulás lehetôségének hiányát. Az egyete-
mi oktatásra vonatkozó elképzeléseit az Egy magyar
académiának a lerajzolása címû mûvében hozza
nyilvánosságra. Terve a fejedelemséget ért katasztró-
fa, valamint Apáczai korai halála miatt nem valósul-
hatott meg. (…)

A Magyar Encyclopaedia nyelvhasználata
A Magyar Encyclopaedia alcímében a következô-

ket olvashatjuk: „Minden igaz és hasznos böltsesség-
nek szép rendbe foglalása és Magyar nyelven világra
botsátása”. Ezen azt értjük, hogy Apáczai saját korá-
nak szintjén minden tudományágat logikusan és ért-
hetôen magyaráz olvasói számára magyar nyelven.
E mû az elsô magyar nyelvû tudománytár.

Apáczai következetesen törekszik a nyelvtiszta-
ságra, idegen szót jóformán sohasem használ, tuda-
tosan mellôzi a retorikát, világos értekezô prózát
akar teremteni. Az oly helyeken, ahol a mindennapi

élet szemléletére támaszkodhat, stílusa tetszetôs,
olykor kellemes magyaros, az elmúlt tudomány-
szakok tárgyalásában azonban érezhetô a gyakorlati
példák, a szemléletesség hiánya.

A Magyar Encyclopaedia XI. részének tanulmá-
nyozása során felfigyeltem a barokk stílusra jellemzô
terjedelmes mondatokra: „A köz az, mellyel min-
dennel egyképpen igazgatottnak s erre tartozik: a
feljebb megmondott minden dolgokkal köz termé-
szetesnek törvénye, mely az Isten akaratinak és tör-
vényének kezdetben beléjek oltódása, a természet-
nek ehez a törvényhez való hajlása, hogy eszerint
cselekedjék; a természetnek folyása (belé oltódott tu-
lajdonsága), mellyel jeles és csodálatos dolgokat cse-
lekszenek az állatok; az engedelmi erô, mellyel min-
den teremtett állatok illendôk az Isten poroncsolatjá-
nak engedni”. Vagy a linearitásban való kiterjedtség-
re: „Ennek az igazgatásnak ereje által minden máso-
drendbéli okok eleve elrendeltetének, azaz a cseleke-
désre felindíttatnak, mozdíttatnak, bizonyos célra
igazíttatnak, elrendeltetnek, azaz az ô cselekedetek-
nek határ vettetik, abból valami jó hozatik ki”…

Apáczainál keveredik a -ba, -be, -ban, -ben hatá-
rozóragok használata: „a tett törvényt végbenviszi”;
„Az  érzésre  nézve a  kétségbeneséssel együtt  járó
lelkiismeretnek  rettenetes rettegése”; „Az elszaka-
dás az embernek az ô eleibe írattatott törvényének
általhágása”.

Felfigyeltem a határozói igenevek régies formájá-
nak használatára, például: [az ember] „felfuvalkod-
ván nagyobb méltóságot, dicsôséget kezdett magá-
nak kívánni”; „Mivel az ördög irigyelvén az ember
boldog állapatját, magáról tudván semmivel köny-
nyebben abból ki sem vehetné, nagyobb méltóságot
kezde nékik igérni, melyre könnyebb eszközöt is
mutata, eltitkolván a következendô gonoszt”; „A
legtemérdekebbek osztán egy helyt maradván, s a
vizekbôl kitetszvén, fát, füvet és virágot hoznának”.

A felszólító mód helyett – latin mintáit követve –
feltételes módot használ: „harmadnap a temérdek-
ben ismét így rendelé, hogy a vékonyabbak ezek kö-
zül egy helyre gyûlnének, s tengert tennének, a leg-
temérdekebb osztán egy helyt maradván s a vizek-
bôl kitetszvén, fát, virágot hoznának” ; „De hogy
semmi nem maradna el, amely az ember teljességére
(tökéletességére) tartozhaték az Isten Ádámra, az
elsô emberre álmot bocsátván, oldala csontját kivevé
és ônéki segítségére egy asszonyt teremte, melyet
Ádám Évának nevezett” .

Régies múlt idejû alakokat használ, például: te-
remte, teremté, neveze, tartozik vala, megíránk, ki-
vevé stb.

A Magyar Encyclopaedia puritán és 
karteziánus vonatkozásai
A puritanizmus egy 16–17. századi angol vallási

reformmozgalom. A puritánok meg akarták tisztíta-
ni az egyházat a katolikus szertartásra jellemzô vo-

Eszmeiség és nyelvhasználat
Apáczai Csere János

Magyar Encyclopaediájában
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násoktól. 1640 és 1660 között jelenik meg a purita-
nizmus két újabb formája: az independens mozga-
lom és a presbiterianizmus. Az independensek és a
presbiteriánusok a monarchia ellen és a forradalom
mellett küzdöttek.

Apáczai hollandiai útja során válik a puritaniz-
mus követôjévé. Ez beigazolódik a Magyar Ency-
clopaedia utolsó fejezetében is, mivel Apáczai puri-
tánus szemmel közelíti meg a protestáns hitelveket:
Isten az igehirdetésen keresztül nyilvánítja ki a meg-
váltást, nem az értelem, hanem a Szentlélek megújító
ereje által.

A Biblia a megváltás problémáját háromfélekép-
pen közelíti meg: megváltónak nevezi azt az embert,
aki a rokonság tulajdonát „kiváltja” és visszaszerzi
(3 Móz 25,25); Istent, aki az övéit kiszabadította az
idegen uralom alól (például Izraelt az egyiptomi
szolgaságból (2 Móz 6,6), a babiloni fogságból); az
Újszövetség Krisztusban látja Isten megváltói mun-
kájának a beteljesedését (például Róm 5,6-8).

Apáczai az Újszövetség kontextusában beszél a
megváltásról az Encyclopaedia utolsó részének XI.
illetve XIII. alfejezetében. A XI. alfejezet a megváltás
emberi oldalát emeli ki. Apáczai ezt helyreállításnak
nevezte, ami a mai szóhasználatban levô megtérés
megfelelôje. Ezt a következôképpen magyarázza: „A
megváltás az embernek a bûn és az ördög szolgálatja
alól igaz  megadása által szabadságra való hozattatá-
sa”. A továbbiakban tárgyalja a megváltó személyét,
tiszteit, valamint a megváltás célját: lehetôség nyíl-
jon az ember számára az Istennel való kibékülésre. A
XIII. alfejezetben egyrészt Isten irgalmát, kegyelmét
hangsúlyozza, másrészt a megváltásban Krisztus ál-
dozatát és feltámadását hirdeti.

Az egyházi igehirdetés fô célja az „evangélium
vagy a Krisztus felôl való igéretek igaz hirdetése és
prédikálása.” Apáczai utasítást ad az evangélium hir-
detésének a tartalmára: elsôként a törvény (tízparan-
csolat: 2 Móz 20,1–18) felolvasását ajánlja a bûn felis-
merése és megvallása céljából, és csak ezután javasolja
az evangélium ígéreteinek a hirdetését, mert csakis
így értékelheti az ember Isten bûnbocsátó kegyelmét.
A puritánok vallották, hogy megtérés nélkül az ember
nem szabadulhat meg bûnös állapotából.

Mielôtt még kitérnék a megtérés bibliai és Ency-
clopaedia-beli megközelítésére, vizsgáljuk meg az
ember bûnös mivoltának az okát.

Apáczai a bibliai bûnbeesés történetére hivatko-
zik, és ezt értelmezi. A VII. alfejezetben Isten figyel-
meztetését idézi: ez „cselekedd és élsz, hanem halál-
lal halsz meg”. Ennek a szövetségnek két biztos jelét
adja: az élet fáját, valamint a jó és rossz tudásának fá-
ját. Az élet fája az élet ígéretére utal, a jó és rossz tu-
dásának fája az emberi öntudatra ébredés, a kíván-
ságból eredô engedetlenség következményére vo-
natkozik. A bûnbeesés története arról tanúskodik,
hogy az elsô emberpár kíváncsiságánál fogva ellen-
szegül az isteni akaratnak (fogyasztanak a tiltott fa
gyümölcsébôl). A bûnbeesés elsôdleges okozójaként
az embert említi, mert az ember az, aki felfuvalko-
dott, nagyobb méltóságra, dicsôségre vágyott. Má-
sodlagos okként („segítô ok”) kezeli a kígyó formájá-
ban megjelenô ördögöt és az asszonyt, Évát. Az elkö-
vetett bûn következménye a halál, a szenvedés és a
szégyen. A büntetésre azért kerül sor, mert Isten
nem csak gondviselô, kegyelmes, hanem igazságos
is. Igazsága szerint felindul a bûnösök ellen, elítéli a

bûnösöket vagy akár bosszút áll.
Apáczai Isten irgalmasságát abban látja, hogy

nem a kiérdemelt büntetéssel sújtja az embert. Ke-
gyelmessége abban válik nyilvánvalóvá, hogy a
megérdemelt büntetést elviselhetôvé, elhordozható-
vá teszi. E bûnös állapotból egyetlen kiút van, a
megváltás, a megigazulás, a megtérés. Apáczai ezzel
a kérdéssel az Encyclopaedia utolsó fejezetének XX.
alfejezetében foglalkozik. Elôször a megszentelôdés
(megszenteltetés) fogalmát értelmezi: „A megszen-
teltetés a fiúvá fogadtatott embernek a bûn rútságá-
ból az Isten személyére való általváltozása” (4. vers).
Késôbb a megelevenedésrôl beszél.

A megszentelôdés az akaratban és az értelemben
mutatkozik meg, mely a bûnnek való meghalást és az
abból való megelevenedést jelenti. Pál apostol az
efézusiakhoz írt levelében (4,24) a megszentelôdést az
ó ember megölésével és az új ember felöltözésével
asszociálja. A Róm 7,14–25-ben a levélíró ezt a kérdést
a külsô és a belsô ember állandó harcaként kezeli.

Akár a bibliai, akár az Apáczai-féle megközelítést
vesszük alapul, egy biztos: a megszentelôdés folya-
matszerû kell legyen. Azonban ez nem emberi elha-
tározástól függ, hanem Isten Szentlelke munkájának
az eredménye. A megszentelôdés tulajdonképpeni
célja a megelevenedés, mely révén a hit és a Szentlé-
lek munkája által helyreáll az ember istenképûsége,
azonban az evilági megszentelôdés nem lehet teljes.
Így szükségszerûvé válik a naponkénti megtérés:
„Innen vagyon a lelki harc ôbennek, s hogy minden
nap meg kell a megtérést újítaniok”. A megszentelô-
dés kötelességet is jelent a hívek részérôl, hogy hálá-
ból átadják életüket Krisztusnak: „Ebbôl a megszen-
teltetetteknek erôs kötöttségük jô ki, mellyel mago-
kat egészen az Istennek és a Krisztusnak ajánlják”. 

A puritánok úgy tartották, hogy az ember köte-
lessége a természet tanulmányozása, mivel a termé-
szetfilozófiában látták vallási meggyôzôdésük iga-
zolását. Ez utóbbi felfogás teremti meg a kapcsolatot
az Encyclopaediában a descartes-i filozófiával. A
kartezianizmus racionalizmuson, valamint a kétel-
kedô gondolkozáson („dubito ergo cogito, cogito er-
go sum ”) alapul. A módszeres kétkedés által megál-
lapított elsô bizonyosság a cogito ergo sum, s az erre
felépülô istenfogalom lehetôvé teszi a megismerést,
és bizonyosságot ad a tudatunktól független valóság
létezésérôl.

Descartes Elméletek a metafizikáról címû mûvé-
nek harmadik fejezete a Harmadik elmélkedés: Isten
létérôl a visszavezetés elve alapján keres bizonyíté-
kokat. 

Apáczai Descartes-hoz hasonlóan a teremtés, a
világ keletkezésében keres istenbizonyítékokat. A vi-
lág keletkezését Isten munkájának tekinti, akárcsak a
Biblia. 

Isten világát, országát harmadik égnek, egek egé-
nek, paradicsomnak nevezi:  „A legfelsô ég az Isten
szentségének lakóhelye, mely mindazokkal tölt meg,
amelyek az örökkévaló boldogságra tartoznak, aho-
lott mintegy szénrôl szénre [az 1Kor 13,12 formai
megfelelôje] mutatja ki magát az Isten dicsôsége.
Ezen mondatik harmadik égnek, egeknek egének,
paradicsomnak”. A teremtés sorrendje sem véletlen,
hisz a teremtés aktusának a rendszerességében látja
Isten bölcsességét, hatalmát, jóságát. Bölcsességét
abban látja, hogy „a legfôbbeken kezdette, az alább-
valókon folytatta, az elegyes természetûekben penig



Az 1600-as évek kezdetén bekövetkezett jó irányú
változások elôsegítették a település gazdasági életé-
nek megélénkülését. Itt említjük meg Kölönte Béla
közlésére hivatkozva (Gyergyó története, 2002), az
országos vásár tartásának engedélyezését, amelyet
Rákóczi Zsigmond 1607. június 14-én adományozott
Gyergyószentmiklósnak. Rákóczi Zsigmondot Bocs-
kai István segítette a fejedelmi trónra, ô pedig, hogy
megnyerje a székelyek támogatását, több adomány-
nyal igyekezett a kedvükbe járni.

Már a 16. században megnövekedett az országos
vásárok száma, Rákóczi is azon a véleményen volt,
hogy ez hozzájárul a mezôváros fejlôdéshez. A gyer-
gyóiak életében már ekkor nagy szerepe volt a szom-
bati vásárnak. Valószínûleg szintén 1607-ben jött lét-
re a pricskei vám is, ami kedvezôen hatott a kereske-
delmi életre, elôsegítette, hogy Gyergyószentmiklós
legyen Csíkszék elsô számú községe. A pricskei vá-
mot Báthory Gábor fejedelem Lázár Istvánnak ado-
mányozta, amiért az elveszítette Szentmiklóst. Épp
Lázár István volt az a személy, aki miatt elmélyült a
csíkiak és a gyergyóiak közötti ellenségeskedés.

Már az 1567-es összeírásban név szerint említik
meg Szentmiklóst, Tekerôpatakot, Újfalut, Alfalut,
Csomafalvát, Szárhegyet, Ditrót és Remetét. A lakos-
ságot katonai beosztás alapján lófôkre és gyalogka-
tonákra osztották, településenként 3-5 lovas katoná-
val voltak kötelesek megjelenni a háborús idôsza-
kokban. A lófôk esetében is érvényesült a fejenkénti
hadba szállás.

Az itt élôk közül számosan iparral és kereskede-
lemmel is foglalkoztak. Sokan elvándoroltak a mezô-
városból és a környéken telepedtek le, így alakult
meg több új falu, mint például Tekerôpatak, így nö-
velve Gyergyó gazdasági hátterét.

Gyergyószentmiklós fokozatosan húzódott a mai
helyére, a második szakaszban a Bot vára alatt és a
Gyilkos-tó utcai iskola környékén lehetett a központ.
A hagyomány szerint a település második temploma
a Bot vára alatt volt. A helyszínen számos csontma-
radványt találtak, ami egy korábbi temetôre utal,
meglétét az elôkerült sírmaradványok igazolják.
Ezek keresztény sírok a 13–15. századból valók. Vof-
kori György kutatásai szerint (Gyergyószentmiklós.
Polis Kiadó, Kolozsvár 2004) ezen a helyen lehetett a
középkori település ún. Ferenczi-kápolnája is.

A településnek a mai helyére való költözése a ter-
melés fejlôdése, a lakosság növekedése és a termé-
szeti változások nyomán a 14–15. században mehe-
tett végbe. Általában a templom méreteibôl próbál-
nak a település nagyságára következtetni. 1964-ben
megtalálták a 15. századi templom alapjait, és meg-
állapították hozzávetôleges méreteit.

Gyergyószentmiklóstól északra a településsel pár-
huzamosan haladó fenyô-, nyír- és tölgyerdô sáv he-
lyezkedett el, ennek emlékét ôrzik az Aszaló-pataka,

Makkos út, Nyír, Tölgymezô és más helynevek, ame-
lyeket mind a mai napig használunk. A déli oldalon a
fenyves-tölgyes erdôsávok és mocsaras részek váltot-
ták egymást a mai tekerôpataki út mentén.

Amint már említettük, a település a 15. század-
ban került a mai helyére. Erre utal az a tény, hogy a
mai templom építésekor megôrizték a régi templom
tornyát, a régi gótikus ablakokat befalazták, így
emelték a jelenlegi harangtermet. Ebben az idôben
építették a Bot várát is.

A gyergyói települések lélekszámáról pontosabb
áttekintést adó 1567-es összeírás szerint Gyergyó-
szentmiklóson 78 jobbágy és 10 szabad székely telek
volt. Figyelembe véve, hogy akkoriban egy telken 2-5
család lakott, a lakosság számát 1800 fôre tehetjük. A
lakosságának kirajzása hozta létre a közeli Tekerôpa-
takot, amit szintén 1567-ben említenek elôször 51 te-
lekkel, ami népes és régi voltát bizonyítja.

Gyergyószentmiklós fejlôdése Rákóczi Zsigmond
fejedelem lemondása után is folytatódott. Ez különö-
sen igaz Bethlen Gábor uralkodására. Különféle ked-
vezményekkel és szabályozásokkal könnyítette meg
a helyiek életét: 1614-ben elrendeli a juh- és túró-
dézsma eltörlését, engedélyezi a szabad sóhasznála-
tot. Anyai ágon maga is gyergyói primor származá-
sú volt, ezért nem is lehetett érdeke a gyergyói roko-
nai hatalmának gyengítése. Amikor Gyergyószent-
miklós megkapta a mezôvárosi címet, akkor kikerült
a szárhegyi Lázárok hatalma alól, a szék vezetôi el-
veszítették a szentmiklósi jobbágyokat. Ezért Beth-
len Gábor három falut adományozott a Lázároknak.

A mezôvárosi cím elnyerése jelentôs változást ho-
zott a településszerkezetben. Amíg 1567-ben 78 job-
bágytelket említettek, addig 1614-ben már csak 16-
ot. Két évvel késôbbi, 1616-os összeírás szerint 41
gyalogkatona családot, 48 lófô családot, 67 szabad
családot, 18 jobbágy családot és 59 zsellércsaládot ír-
tak össze. Az idegenek száma 16 családot tett ki, az
eltartottak 7 családot alkottak. Összesen 282 családot
írtak össze. Ez a fejlôdés tovább folytatódott I. és II.
Rákóczi György fejedelmek, megnövekedett a sza-
bad székely katonák súlya Gyergyószentmiklós tár-
sadalmában. Garda Dezsô történész kutatásai sze-
rint (Gyergyó a történelmi idô vonzásában. Info-
press, Székelyudvarhely, 1992) éppen ezért a gyer-
gyóiak mindig is hûségesek voltak a Rákócziakhoz,
még a zûrzavaros idôkben is.

Négyszáz éve településünk megkapta a mezô-
városi rangot. A 17. század valós fejlôdési korszakot
jelentett Gyergyószentmiklós életében, és fontos
hogy errôl is megemlékezzünk az idén. Ugyanis,
nem 1907-ben lett városunk a grófok otthonául szol-
gáló Szárhegy helyett Gyergyószék legfontosabb te-
lepülése.

PORTIK IZOLDA MAGDOLNA

Gyergyószentmiklós a 17. században

az alábbvalókon kezdte s a felsôbbeken végezte”. Is-
ten jóságát abban ismeri fel, hogy megadja minden
teremtménye számára a létezéshez szükséges feltéte-
leket, körülményeket. A IV. alfejezet 20–23. cikkelye-
iben felidézi az ember teremtését. Apáczainak a vi-

lág keletkezésérôl alkotott felfogása lényegében nem
tér el a bibliai teremtéstörténettôl. 
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