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mikor a rendszerváltást követő években Jakobovits Miklós festőmű
vész, az 1994-ben újjáalakult Barabás Miklós Céh alelnöke, majd 1997-től 
elnöke felvetette egy erdélyi magyar kortárs művészeti múzeum létre
hozásának gondolatát, s annak fölöttébb szükséges voltáról igyekezett 
apáczais lendülettel meggyőzni társait, sokan javíthatatlan álmodozó

nak tartották. Az etnikai alapon szerveződött, kóskárolyi, bánffymiklósi, szolnay
sándori hagyományokon nyugvó, Kolozsvár központú céh ugyanis még bemutatkozó 
kiállítását sem tarthatta meg az őt megillető helyen, a Bánffy-palotában. A hatalmi 
tiltás egyértelmű volt, sőt a barokk palotában székelő Kolozsvári Művészeti Múzeum 
vezetősége mindössze a puszta szándék miatt is megrovásban részesült. 

Hogyan is lehetne szó akkor egy önálló magyar intézmény létrehozásáról? 
A gondolat azonban befészkelte magát a szívekbe, a lelkekbe, s a Barabás Miklós 

Céh mellett csírájában jelen volt a csíkszeredai KOKEM, a gyergyószárhegyi Kul
turális és Művészeti Központ, a sepsiszentgyörgyi Etna Alapítvány tevékenységé
ben is, és lassan, de biztosan terjedt Erdély-szerte. A hamu alatt parázsló tűz pedig 
egyszer csak lángra lobbant. Mégpedig ott, ahol levegőhöz jutott. A funári Kolozsvá
ron belefojtották a lelket, Sepsiszentgyörgy viszont életre keltette.  A Vargha Mihály 
szobrászművész vezette Székely Nemzeti Múzeum szimbolikusan, de gyakorlatilag 
is szélesre tárta kapuit a gondolat és annak megvalósítása előtt. Tehette, hiszen a 
megyei és a városi vezetőség részéről maximális támogatásra lelt.

És hosszú évek után, 2012 szeptemberében a Kós Károly tervezte és Bánffy Miklós 
színes ablaküvegeivel pompázó intézmény – a véletlen néha fölöttébb találó egybe
eséseket is teremt – legfiatalabb belső osztályaként létrejött az Erdélyi Művészeti 
Központ, az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK). Azzal a céllal és hovatovább elodáz
hatatlan nemes feladattal, hogy elsősorban a magyar vonatkozásokra összponto
sítva feltérképezze, összegyűjtse, feldolgozza, kutathatóvá tegye, és kiállításokon is 
bemutassa az 1945 utáni reprezentatív erdélyi képzőművészeti anyagot, műveket és 
életműveket. 

Tevékenységét a Vargha Mihály elnökletével működő, neves székelyföldi, kolozs
vári, partiumi szakemberekből álló kuratórium irányítja olyan összerdélyi program 
keretében, amely ha teljes mértékben nem is, de valamelyest gátat szabhat a fele
désnek, a hagyatékok elkallódásának, szétszóródásának, értékeink folyamatos Nyu
gatra vándorlásának, hozzá nem értő műkereskedők kénye-kedve szerinti árucikké 
degradálódásának. 

Jakobovits Miklós már nagybetegen, de még megérte merész álma megvalósulá
sának első, konkrét jeleit. De amint arra Vargha Mihály is utalt, a végső cél az önál
ló gyűjtőkörű, külön épülettel rendelkező múzeum létrehozása, amihez Sepsiszent
györgyön adottak ugyan a feltételek, megvalósulásához azonban az anyagiakon 
kívül idő is szükségeltetik. A városvezetés egyelőre a volt postaépületben biztosított 
teret az EMŰK-nek, az ünnepélyes székházavató idén május 24-én volt. Az EMŰK 
létrejöttének jogi procedúrái is megtörténtek, pillanatnyilag a sepsiszentgyörgyi vá
rosháza irodájaként működik Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész irányításával. 

Az adminisztratív, hivatali munka, valamint a színfalak mögött zajló számbavé
tel, tudományos osztályozás mellett az EMŰK eddigi, kétéves tevékenysége leglát
ványosabb pillanatainak a helyi és régióbeli tárlatok bizonyultak. Ezeken a Gyárfás 
Jenő képtári anyagon kívül bemutatták a Stuttgartból, Budapestről, Kolozsvárról, 
Marosvásárhelyről, Nagyváradról adományként kapott műtárgyakat, többek között 
Baász Imre, Balázs Péter, Benczédi Sándor, Cseh Gusztáv, Gazdáné Olosz Ella, Ger
gely István, Gy. Szabó Béla, Jakobovits Miklós, Jecza Péter, Kós András, Lövith Egon, 
Mattis Teutsch János, Miklóssy Gábor, Mohy Sándor, Nagy Albert, Nagy Imre, Pallos 
Sch. Jutta, Plugor Sándor, Román Viktor, Sükösd Ferenc, Szolnay Sándor, Tóth Lász
ló, Varga Nándor Lajos, Vetró Artúr munkáit.  

Az eddigi eredmények alapján pedig elmondhatjuk: az EMŰK létrejöttével az 1945-
től napjainkig terjedő időszak talán legjelentősebb erdélyi művészeti szerveződésé
nek lehetünk szemtanúi: műkincseink méltó otthonra lelnek. Múzeum születik. 

Múzeum születik

A
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arangolni a művész alkotóházában, 
gyönyörködni a kézzel festett bútorza-
tában, beszívni az őt inspiráló könyvek 
összeért illatát, emlékmadzagunkra 
fűzni személyes és használati tárgyai-
nak látványvilágát, és a festmények… 
Az egymás után csüngő alkotói „én-
tükrök” színes ordítozása, melyet csak 
a művésszel házasságban álló falak 
szólaltathatnak meg ennyire őszintén. 
Kerülhet-e ennél közelebb a közönség a 
művészhez? Aligha.

Nehéz szavakba önteni mindazt, 
amit a felfedező én a Györkös Mányi 
Albert Emlékház falai között magába 
szippanthat. Nehéz, mert a szavak vi-
lága néha oly kevés és kényes – szűkre 
zárt, mint egy feketelyuk: minden ben-
ne van, és ugyanakkor semmi sincs  
Amint összegyúrt betűinket mutatós 
jelentésruhákba öltöztettük, rögvest el-
hittük: a valóságról beszélünk; mi több: 
megérintettük azt  De mit ér a gondo-
lat, ha nem érintkezhet a valósággal? 
Ha képtelen rá, mert a valóság mélyebb, 
összezsúfoltabb és szerteágazóbb: ké-
kes-karmazsinra vetkőzik, melyeket 
érezni, látni, szagolni lehet, de igazán 

kimondani nem  Szavakba önteni az 
emlékház falaiból áradó „színes illatot” 
oly’ nehéz, mint a tű fokára pillangó-
szárnyakat hímezni. Ezt talán a mű-
vész Györkös Mányi Albert tudta csak 
igazán, akiben a „közösségi magány-
ság” és a „sötét tisztaság” dichotómiája 
talán mindig is ott dúlt 

Huszonegy éve döntött úgy Györkös, 
hogy elvonul a földi valóságból  „Nem 
voltam nagyon vidám gyermek, in-
kább szomorú” – festi meg naplójában 
énjének egyik alaptónusát, amelyet az 
emlékház belvilágában is észlelhetünk  
A zenész képzettségű Györkös, bár so-
káig klarinéttanárként tevékenykedett, 
mégis a festészet lett személyiségének 
az igazi kifejező közege – részben kép-
zőművész feleségének, Jakab Ilonának 
a hatására, részben betegsége miatt, 
amely meggátolta őt a további zenélés-
ben. Hetvenegy évesen, betegségtől 
gyötörten és az elmagányosodástól 
félve megírta végrendeletét, amelyben 
műteremlakását minden abban talál-
ható vagyontárgyával együtt az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesületre 
(EMKE) hagyta azzal a céllal és feltétel-
lel, hogy az egyesület a képeit állandó 
jelleggel kiállítsa, berendezzen egy em-
lékházat, létrehozza a Györkös Mányi 
Albert Alapítványt, és biztosítsa a ha-
gyaték szakszerű kezelését, illetve be-
kapcsolását a szellemi körforgásba.

A művészlak – amely mintha egye-
sítené magában Györkös Mányi Albert 
és Jakab Ilona (alkotó)világának a kis-
sé szürreális, illetve nyomasztó stílus-
jegyeit a népművészeti hagyatékukból 
„áradó” közösség- és vendégszeretettel  
– az alkotó tragikus halála után sem 
szenvedett sokáig a magánytól: mind-
össze egy évre volt szüksége az EM-
KE-nek arra, hogy elinduljon Györkös 
Mányi Albert végakaratának a „nyom-
dokain” 

Az egyesület a közel 200 Györkös Má-
nyi- és Jakab Ilona-alkotásból, muze-
ális értékű kalotaszegi és mezőségi 
bútorokból, cserepekből, szőttesekből, 
könyvekből, illetve magántárgyakból 
álló hagyaték átvétele után elsőren-
dű feladatának tekintette, hogy eleget 

Hagyatékból örökségbe

Nehéz szavakba önteni 
mindazt, amit a felfedező 

én a Györkös Mányi Albert 
Emlékház falai között 
magába szippanthat.

B

Balla Sándor

Gally Katalin festőművész kiállítását megnyitja Kós Katalin, az emlékház vezetője és Székely Sebestyén 
György művészettörténész, a Quadro Galéria igazgatója
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közösség

tegyen Györkös Mányi Albert végren-
delkezésének  Mivel az EMKE egyik 
óhaja az volt, hogy az emlékház egy ön-
fenntartó nemzetközösségi intézmény 
legyen, amely külső segítségek nélkül 
is képes „talpon maradni”, az egyesü-
let a ház egy részét kiadta egy vállalko-
zónak, aki a bérlés ellenében fizette az 
emlékház adminisztratív költségeit 

Az infrastruktúrát az intézményben 
egyedülálló kezdeményezéseknek is kö-
szönhetően alakították ki. Mivel az em-
lékház működése „hajnalán” még nem 
rendelkezett székekkel, az EMKE veze-
tősége úgy döntött: amint elindulnak a 
nívós zenei rendezvények, a koncertre 
érkezők belépő helyett egy-egy széket 
vásárolhatnak majd, így támogatva az 
emlékház további működését, amelyen 
– rajta saját nevükkel – végigélvezhetik 
a koncertsorozat pillanatait. Az egyesü-
let tagjainak nagy meglepetésére pár 
órával azután, hogy meghirdették a he-
lyi napilapban a felhívást, már mind a 
hatvan szék „elkelt”. „Így lehet önerőből 
közösségi összefogás révén megolda-
ni olyan problémákat, amelyek hosz-
szú ideig húzódhattak volna” – mondta 
Kötő József színháztörténész, az EMKE 
egykori elnöke  Az emlékház 1994  au-
gusztusi felavatása után két hónap-
pal az EMKE olyan kiváló minőségű 
Steinway-zongorát vásárolt az Illyés 
Alapítvány támogatásával, amelyen 
egykor Szvjatoszlav Richter, a világhírű 
orosz zongoraművész is koncertezett – 
ennek köszönhetően nem csoda, ha az 
emlékház igen vonzó a zongoristák, de 
más hangszeresek, zenészek számára 
is 

Az EMKE Balogh Évát bízta meg az 
intézmény ügyintézésével, ahol – aho-
gyan Györkös Mányi „belvilágában” 
is – a zene a képzőművészettel már a 
kezdetek óta szorosan összekapcso-
lódott. A Györkös Mányi Albert óhajá-
ra megalakult kuratórium a művész 
halála után úgy döntött, hogy fél évig 
Györkös festményeit, fél évig pedig 
más művészek alkotásait állítják ki a 
műteremlakásban – természetesen a 

féléves időtartamot nem egyhuzam-
ban kell elképzelni. „Györkös Mányi 
gazdag hagyatéka már akkor is nagy 
segítségünkre volt, mert gyakran tud-
tuk cserélgetni a kiállított festménye-
ket, a másik félévben pedig az emlék-
házat olyan kiállításokkal igyekeztünk 
megtölteni, amelyek értékeseknek bi-
zonyultak a látogatók számára” – em-
lékszik vissza Dáné Tibor Kálmán, a 
Györkös Mányi Albert Egyesület elnöke, 
egykori EMKE-elnök 

Az emlékház már megalakulása 
elejétől fogva több romániai magyar 
egyesületnek is „otthont” biztosított  
A rendszerváltás utáni első években a 
„cseperedő” civil szervezeteknek gyak-
ran nem voltak valós központjaik – ak-
koriban ugyanis nem volt még olyan 
sok „rendezvényterep”, mint manap-
ság. Györkös egykori műteremlakását 
így közművelődési központként is hasz-
nálni tudta az erdélyi magyarság: ak-
koriban ide volt bejegyezve a Románi-
ai Magyar Dalosszövetség, a Kolozsvár 
Társaság, a Romániai Magyar Zenetár-
saság, a Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége, mivel az emlékház az 
egyetlen olyan erdélyi magyar közössé-
gi kézben lévő ingatlan volt, ahol jogilag 
be lehetett jegyezni a különböző egye-
sületeket 

A műteremlakást idővel az EMKE 
kulturális és művelődési központtá 
alakította, amely megfelelő teret bizto-
sított a Györkös Mányi-képek állandó 
tárlatának, illetve a rendszeres közmű-
velődési programoknak is. Az emlék-
ház idővel egyre több rendezvénynek 

adott otthont: rangos kiállítások, kon-
certek, könyv- és folyóirat-bemutatók, 
író–olvasó találkozók, kerekasztal-be-
szélgetések, továbbá helytörténeti, 
honismereti, néprajzi, egészségügyi, 
tudományos és ismeretterjesztő előa-
dások helyszíne lett  De voltak itt szak-
mai tanácskozások, szociológiai estek, 
mesterkurzusok, gyermekprogramok 
és klubtevékenységek is  Az emlékház 
rendezvényei során teret kaptak a pá-
lyájuk kezdetén álló és a már világszer-
te elismert zene- és képzőművészek, 
írók, költők, tudósok – vagy más terü-
leten tevékenykedő szakemberek – egy-
aránt 

Balogh Éva – 1994 és 2002 között – 
nyolc éven keresztül irányította az 
emlékházat, majd miután külföldre 
távozott, az EMKE 2007-ig közvetlenül 

Az egyesület tagjainak 
nagy meglepetésére 

pár órával azután, hogy 
meghirdették a helyi 

napilapban a felhívást, 
már mind a hatvan szék 

„elkelt”.

Az emlékház már 
megalakulása elejétől 

fogva több romániai 
magyar egyesületnek is 

„otthont” biztosított. 
A rendszerváltás utáni első 

években a „cseperedő” 
civil szervezeteknek 

gyakran nem voltak valós 
központjaik.

Az Ember és Természet Kollégium meghívott előadója dr. Dáné László állatorvos
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igazgatta az intézményt  Az intézmény 
első 13 évében közel 400 rendezvény-
nek adott otthont, amelynek egy részét 
az EMKE, illetve az emlékház szervez-
te, a többit pedig más erdélyi szerveze-
tek. 2007-ben a közművelődési egyesü-
letnek alkalma nyílt arra, hogy teljes 
munkakörű alkalmazottat vegyen fel 
az emlékházhoz. A ház programme-
nedzselésére a zenetanár végzettségű, 
azonban 1990 óta elsősorban művelő-
dés- és közösségszervezéssel foglalkozó 
Kós Katalint kérték fel, aki még zenelí-
ceumos korából ismerte Györkös Mányi 
Albertet, mint az iskola klarinéttaná-
rát  „Érdekes a sors, mert ha úgy vesz-
szük, húsz év Kolozsvártól való távollét 
utáni visszatérésemkor Györkös Mányi 
Albert ismét munkahelyet ajánl fel szá-
momra: az EMKE-re bízott hagyatéka 
további gondozását, valamint a műte-
remlakásában létrehozott emlékház-
ban és művelődési központban előa-
dások, koncertek, kiállítások további 
rendszeres megszervezését és lebo-
nyolítását” – fogalmazott Kós Katalin  
Arra utalt, hogy az 1980-as évek elején 
Györkös Mányi kérésére és biztatására 
vállalta el első munkahelyét a művész 
szülőfalujában, Tordaszentlászlón, ahol 
gyermekeket tanított hegedülni 

A 2008-as év első hónapjaiban újí-
tották fel az emlékház belsejét, ezt kö-
vetően fél éven át ismét rendszeresen 
működtek benne különféle programok. 
2008. szeptember 15-ére virradóan 
azonban az intézmény alatt váratlanul 
beomlott a pinceboltozat, ettől kezdve 
egy ideig a házban nem volt lehetőség 
programrendezésre. Az ezt megelőző fel-
újításoknak köszönhetően az emlékház 

padlója nem követte a pinceboltozatot, 
így minden benne lévő tárgy – köztük a 
roppant értékes Steinway-zongora – tel-
jes épségben megmaradt.

Két nehéz évet követően – amely-
nek átvészeléséhez elengedhetetlen 
volt a közönség lelkes támogatása – be-
fejeződtek a javítási és helyreállítási 
munkálatok, majd az emlékház 2010  
augusztus 18-án újra megnyithatta a 
kapuit a nagyközönség előtt. Az intéz-
mény sikeres működését segítették 
azok az önkéntesek is, akik Kós Kata-
lin munkáját segítették – rendezvények 
előkészítése és lebonyolítása, fotózás 
vagy beszámolók írása –, olykor pedig 

olyan önálló projektekbe vágtak bele, 
amelyek nagyban hozzájárultak az em-
lékház által képviselt szellemi és kul-
turális örökség megőrzéséhez, illetve 
népszerűsítéséhez. A legutóbbi ilyen al-
kalmak során két fiatal művészettörté-
nész végzett további kutatásokat Györ-
kös Mányi Albert és Jakab Ilona életére 
és alkotóvilágára vonatkozóan 

„Az elmúlt hét év alatt közel 300 
rendezvényen vehettek részt az érdek-
lődők. És mivel átlagosan 50 személy 
látogatott el ezekre, akik egyúttal be-
tekintést nyerhettek a hagyatékba is, 
úgy érzem, kijelenthetjük: Györkös Má-
nyi Albert kívánsága teljesült  Erre az 

alkalomra a kincses város ihlette olaj-
festményeit állítottuk ki” – mondta az 
intézmény vezetője az augusztus 19-i 
ünnepségen, amelyet az 5. Kolozsvá-
ri Magyar Napok keretében szerveztek 
meg az emlékház húszéves fennállása 
alkalmából 

ZeneSzó beszélgető sorozat. Horváth Zoltán beszélget az est meghívottjával, Kele Brigitta szopránnal, 
a kolozsvári és düsseldorfi operaház magánénekesével

A JelesNapTár gyermekprogram-sorozat farsangi rendezvénye. Foglalkozásvezetők: Both Zsuzsanna 
és Szabó Kinga. Közreműködő táncoktató-szakember: Both József. Molnár Ferenc felvételei

„Az elmúlt hét év alatt 
közel 300 rendezvényen 

vehettek részt az 
érdeklődők. És mivel 

átlagosan 50 személy 
látogatott el ezekre, 

kijelenthetjük: Györkös 
Mányi Albert kívánsága 

teljesült.”
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endülettel érkeztünk Moldvába 2006 
szeptemberében a párommal, Neagu 
Adri án nal  Jómagam egyetlen óhajjal: 
tisztelettudó gyermekeket tanítani vég-
re  A keretek közé nem szorított magyar 
oktatás könnyűnek bizonyult kezdet-
ben, s alakult kihívássá az évek során  
Magyar viszonylatban mesés időket 
éltünk  A Moldvai Csángó-magyarok 
Szövetsége (MCSMSZ) vezetése alat-
ti mozgatórugó: élmény a csapat aktív 
tagjának lenni. A tanévnyitó napján éb-
redtem rá, hogy nem is tudok románul  
Nem is kell, nyugtatgattam magam, de 
éreztem én, hogy sovány vigasz ez 

Nem szerettek, pontosabban nem 
vettek figyelembe, kerültek, átnéztek 
rajtam  Történt mindez az állami isko-
lában, ahova a kihelyezésemet kértem 
szakképzett tanárként, hogy magyar 
anyanyelvet tanítsak a csángó gyer-
mekeknek  Az iskolában nem volt óra-
rend, nem volt szabad terem, nem volt 
más, csak ígéret, hogy holnaptól min-
den lesz. S teltek a napok, a hetek, s én 
még mindig nem tudtam órát tartani  
Kiborultam, hazamentem Sepsiszent-
györgyre, átgondoltam, ha maradni 

akarok, akkor tennem kell érte, nem 
valamit, hanem mindent meg kell, 
hogy mozgassak  Visszatérek felvér-
tezve egyetlen tervvel: presztízskérdést 
varázsolni a frumószai magyar okta-
tásból  A tanév végére már elfogadtak, 
lettem a szükséges rossz, ami épp van.

2007–2008. A megalapozás idősza-
ka. Folyton dolgoztunk, reggeltől es-
tig nyílt a kapu, jöttek a gyerekek. Alig 
főztem, nem volt időm, nem fért bele 
az életünkbe semmi, csak a munkánk, 
ami szenvedéllyé, mélységes felelőssé-
gé változott. Magyar részről elismerés, 
értékes dicséretekkel járt  Az iskolában 
kezdtek elfogadni, rendelkezésemre bo-
csátottak egy apróka termet.

2009. A túlzsúfoltság éve  Az MCSMSZ 
vezetősége egyre túlterheltebb, feszül-
tebb, mi erősödünk, otthonra lelünk 
a faluban  Az iskolában nagy termem 
lesz, s kapok elismerést szóban is, mo-
solyban is  A román nyelvet egyre job-
ban beszélem  

2010. Lánykánk megszületése, az is-
kolában K. Eszter kolléganőnk váltja a 
helyem  Fiatal, energikus, bájos és tü-
relmes  Kitartóan rója a köröket  Bátor, 
hiszen családba jött, egy udvaron la-
kunk, fürdőszobánk közös.

Időközben elvesz a magyar terem, 
vagy elveszik a magyar termet, fogal-
mazzunk bárhogy is, a lényege: nincs  
Feszült a hangulat, októberben rakják 
az új kályhákat, esik az eső, nagy sár-
ban tappogunk a magyar házban. El-
telik, takarítunk, hazamegyek, világra 
jön hamarosan a kislányunk 

Nagy télben, nagy hóban érkezünk 
immár hárman vissza Moldvába, a 
kórházból egyenesen a magyar ház-
ba. A frumószai anyák hat hétig rafia-
szatyrokat akasztanak a kapunkra. 
Töltött tyúk, leves, kalács, tojás van 
benne, olykor a kannát felismerem, 
olykor az ízeket, innen sejtem, hogy 
kitől jön a figyelmesség. Hat hétig tart 
ez… Mindig is Csángóföldön akartam 
gyermeket nevelni, egy életre megala-
pozni az értékrendjét, itt, a mélység és 
nyersség földjén 

2011. Egyre több helyszín, egyre több 
ember  A rendszer átláthatatlan, a Gyuri bácsi

Magyartanár Moldvában

Máthé Krisztina

L
Lendülettel érkeztünk 

Moldvába 2006 
szeptemberében. 

Jómagam egyetlen óhajjal: 
tisztelettudó gyermekeket 

tanítani végre. 
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régiek igénylik a személyes figyelmet, 
az újak nem értik, hogy miért nincse-
nek olvasható, szó szerint betartható 
szabályok  Mondom én egyszer, hogy 
ki-ki legyen önálló, erős, saját vezetője 
a kiválasztott falujának, és nem muto-
gatni ujjal senkire  Felvetésemet senki 
sem érti… 

Ősztől egy régi kolléga veszi át a ma-
gyarórák tanítását az iskolában  Örven-
dünk, hogy elfogadja a kérésünket  Esz-
ter továbbra is Moldvában marad, egy 
másik helyszínre költözik párjával.

A falu nyitott és kedves, az iskolában 
nincsenek gondok, Attilát megszeretik, 
jól kommunikál, értékelik 

2012. Színre lép a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége, az RMPSZ, tele 
ígéretekkel, az átláthatóság jelszavával  
Különösebben nem kavar fel a téma  

Magyar viszonylatban szerre jönnek a 
meglepetések. Hosszú és nehéz a tél… 

2012 decembere. Nem volt fánk, ami-
vel tüzeljünk  Hetekig nem ,,utalódott” 
át a pénz, amivel venni kellett vol-
na. Hétköznap, Adrián Bákó városába 
ment intézkedni, Attila az iskolában 
volt. Megállt egy szekér a kapunk előtt. 
Hosszú, havas fával volt megrakva  Ka-
bátot, sapkát, sálat adtam a lányom-
ra, majd az ölembe vettem és kimen-
tünk az udvaron toporgó két ember 
(értsd: férfi) elé. Mondom, hogy nincs 
pénzünk, nem tudunk fizetni, és ígér-
ni sem tudok semmit, így megértem, 
ha máshova viszik a fát  Egy szuszra 
mondom, valahogy túl kell esni a dol-
gon. Mindkettőjük gyerekei járnak ma-
gyarórára  Közben süllyednék el szé-
gyenemben, de elvonja figyelmemet a 
kicsi ház tornácán árválkodó csutak  
Az egyetlen fadarab, amivel rendelke-
zünk… Átszalad az agyamon, hogy nem 
voltam-e túl bátor, az előbbi kijelentés-
sel, mi lesz, ha tényleg tovább állnak a 
fával? Majd fizetnek, mikor tudnak! – 
mondja foga közt az egyik ember, a má-
sik nyitja a kaput. Isten fizejse! – mon-
dom, s indulok be a házba, mert nagyon 
hideg szél fúj, kicsi lányom orra meg 
nagyon piros. Beérve a házba arra gon-
dolok, hogy haza kéne menni  Elmenni 
innen, de azonnal, nem szégyenkezni  
S cseng a telefon, s most is, mint any-
nyiszor egy épp jókor hívó keresztszü-
lő hallgatja végig, hogy bizony olykor 
nem könnyű az életünk Moldvában. 
A beszélgetés végére megnyugszom, 
csendben nézem az ablakból a lera-
kott fákat, pár centi hó hullt már rájuk. 
Megint csepegni fog a tűzben a fa, s las-
san sötétedik, fel kéne vágni még…

2013–2014. Augusztus végén elénk 
tesznek egy egyéves munkaszerződést, 
degradáció mesterfokon, szólok lel-
kemből én. Adrián jelzi, hogy nem ír-
juk alá. Otthon meggyőzöm, jó lesz, ne 
álljunk mindig szembe a széllel, jók va-
gyunk, bírni fogjuk  A magyar házban 
ugyanakkor nincs víz, nincs villany  
Két értelmetlenül feszült nap után át-
gondoltam a helyzetet: a kislányunk 
óvodába készül, román tannyelvűbe, ez 
őt nem fogja zavarni, de ez a pattaná-
sig feszülő családi hangulat, igen. Hát 
játszottunk… Nagy fürdőtálat vettünk, 
elemlámpával olvastuk az esti mesét, 
a Tázló folyóról hoztuk a vizet, nagy já-
ték volt  Lányunk nem láthatta a hídról 
lepillantó falusiak tekintetét. Hogy is 
nézhettünk ki? Óvatosak és tapintato-
sak a népek, nem kérdezősködnek. Mi 
meg várjuk, hogy valahogy megoldód-
jon, hisz házfenntartási pénz nem járt 
egész nyáron, így nem a mi feladatunk 

volt kifizetni a számlákat. Mi otthon 
voltunk a nyáron, a saját otthonunk-
ban, a saját házunkban. 22 nap után 
lett villany egy szombati délután, s így 
lett víz is  Ezután nyílt a magyar ház 
kapuja, jöhettek a gyermekek Adrián-
hoz a foglalkozásokra 

A szeptemberi tanévnyitóra szétválik 
a család, a lányunkat az apukája kísé-
ri első óvodai útjára, jómagam az isko-
lába tartok. Szeretettel fogadnak, pedig 
én úgy érkezem, mint egy csokor bo-
gáncs  Lélekben követelem a termemet, 
az órarendet, a stabilitást… Megszok-
tam, hogy bántanak, hát támadnék  
A tanári előtt mosolyogva találom az új 
iskolaigazgatónőt, kedves, örvend, hogy 
jöttem, szól, hogy a terem az enyém, 
kezdhetem már holnap az óráimat. Ki-
tartást kíván, a kislányunk felől érdek-
lődik. S én süllyedek el szégyenemben…

Már tanítok az iskolában, de vizs-
gázni nem megyünk, csak később, va-
lamikor, egyszer csak… Október van, 
de még nincs vizsgajegyünk, se iskolai 
munkaszerződésünk, aggódni kezdek. 

Csángó gyermek

Lányka

Október van, de még nincs 
vizsgajegyünk, se iskolai 

munkaszerződésünk, 
aggódni kezdek. 

Semmilyen szerződésem 
nincs.

Majd fizetnek, mikor 
tudnak! – mondja foga 
közt az egyik ember, a 

másik nyitja a kaput. 
Isten fizejse! – mondom, s 
indulok be a házba, mert 

nagyon hideg szél fúj, kicsi 
lányom orra meg nagyon 

piros.
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Meglegyint a gondolat: be se kellett vol-
na, hogy engedjenek az iskolába, hisz 
semmilyen szerződésem nincs. Én tar-
tom az óráimat, hisz otthon érzem ma-
gam, bár papírom nincs róla.

A próbaidő utolsó napján postán ér-
kezik ,,a munkaviszonyt felbontó” levél 
az RMPSZ-től a párom számára. Mi le-
gyen most? Október van, a tanév három 
hete kezdődött el. Egy hét telefonálás, 
beszélgetés, veszekedés, intézkedés, vá-
daskodás után… Az osztály ajtajának 
dőlve telefonálok, mikor elhalad mel-
lettem az akkor még harmadik évét be 
sem töltött lányom, bekapcsolja a szá-
mítógépet, kikeres egy játékot, rákat-
tint, kinagyítja, s elkezd játszani  Lefa-
gyok. „Kinyomom a telefont”, s pontot 
rakok mindennek a végére  Többet nem 
hívok senkit  Adriánt arra kérem, hogy 
fogadja el: ugyanúgy dolgozzon, mint 
eddig, az anyagiakat megoldjuk 

Jön a tél, s megint nincs fa  Több ké-
résre hoznak Lészpedről kisbusszal, 
eléggé száraz  Hamar elfogy, még ké-
rünk, nem kapunk, de előtte veszünk 

saját pénzen, s lám, nem is vagyunk 
idegesek  Három hét múlva hoznak új-
ból fát Lészpedről. Frumószán es van fa, 
s az es, ki kivágja! – szól egy épp elha-
ladó apuka.

Nincs bizalom felénk, a vezetőség 
valamiféle megörökölt rosszként kerül 
minket  

Az iskolában minden rendben van  
A lányunk meg nagyon szeret óvodába 
járni  A falu értelmisége megmozdul  
Valóban engedi a magyartanár a lányát 
román óvodába? S lesz ennek eredmé-
nye egy váratlan fordulat, a pedagógu-
sok gyermekei kezdenek magyarórára 
járni 

Október elején végül vizsgáztunk, 
protokollvizsga magyar módra. Majd 
még egy utazás, és a kezünkben a mun-
kaszerződés. Felszusszanok, fantaszti-
kus, kezdődhet a tanév.

Kiderül, hogy a 700 lej a házfenn-
tartásra nekem nem jár, már meg sem 
kérdem, hogy miért  Valahol, valami-
kor elhangzik, hogy nem vagyok képes 
az elszámolásra… Elengedem a fülem 
mellett  Az ígéretek szerint a magyar 
ház villany-, telefon- és internet-szám-
láját fizetik, fát is hoznak majd.

S az életünk visszakerül a megszo-
kott kerékvágásba: én iskolába, Adrián 
a házban dolgozik  

Szám szerint 19 kérvényt írnak a 
szülők az idén, meglepődöm: honnan 
ennyi gyermek? A kérvényeket azok a 
szülők írják, akiknek a gyermekei Adri-
ánhoz jártak, és jövőre igényelik az is-
kolai magyar órákat  88 tanuló vár visz-
sza a következő tanévben.

Iskolai megközelítésből kitűnő évet 
zárok, otthon vagyok, befogadtak, fi-
gyelnek, értékelnek 

A magyar házban május-júniusban 
nincs víz, kiég a szivattyú villanymo-
torja, önköltségből kicseréljük, egy hét 
múlva felveszi a víz, ismét kiég, töb-
bet nem fektetünk bele, nincs is mit 
már, hát maradunk víz nélkül, a hiá-
nyok kerettörténete ez a tanév  Két hét-
tel a vakáció előtt váratlanul betoppan 
a magyarországi elnök, tárgyalni jön, 
rendezni a helyzetet. Egy pohár víz, 
annyi sincs a házban  Elmegy, olyan 
nyomtalanul, ahogy érkezett  

Két nap múlva szakmai ellenőrzés 
egy kolléga személyében  Mosolygok, 
épp nincs már óra az iskolában, a hol-
napi bankettre készül mindenki. Mon-
dom, jöjjön a házba, lássuk tér-e be va-
laki  

Jönnek is a hatodik osztályos lányok, 
jegyzőkönyvbe foglalja a látott órát a 
kolléga. A gyermekeknek szép magyar 
füzetük van és házi feladatuk, s leg-
inkább megérzésük, hogy valami bánt 
engem  Elhangzik a kérdés: Tonár nini, 
miért jött ez az ember ide? Ritka egy do-
log, hogy óra közben így elterelődjön a 
beszéd. Meg is lepődöm, válaszom egy-
szerű: jött, hogy nézze meg, mit tanul-
tok. Tonár ninitől tanulhat ő es – zárja 
a témát a kislány, durcásan, rosszked-
vűen.

Zárjuk a tanévet… A magyar vezetés 
közli, hogy nem kíván velem szerződést 
hosszabbítani… Gerincességüket dicsé-
rem, hisz ez egyszer nem postán, ha-
nem szóban és időben szóltak. Magya-
rázat nincs  

Magyarországon bejegyzünk egy sa-
ját nonprofit kft.-t, így tudjuk a támo-
gatóinkat kimenteni, pályázatokat írni, 
meglenni önállóan 

A román iskolai munkámmal kap-
csolatban nincs aggodalmam, oda kell 
a jó szakember  Elgondolkodva ülök a 
tornácon… Ezt kell egy magyartanár-
nak Moldvában 2014-ben átélnie, meg-
szerveznie? Egy gyermek rikojt a kapu-
nál: To-nár-ni-niiiiii!

Kizökkent a gondolataimból, cselek-
vésre késztet Julika

19 kérvényt írnak a szülők 
az idén, meglepődöm: 

honnan ennyi gyermek? 
A kérvényeket azok 

a szülők írják, akiknek 
a gyermekei Adriánhoz 

jártak, és jövőre igényelik 
az iskolai magyar órákat. 

88 tanuló vár vissza 
a következő tanévben.
Iskolai megközelítésből 

kitűnő évet zárok, otthon 
vagyok, befogadtak, 

figyelnek, értékelnek.
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Élő tárgyak. A bábos világ logikája. 
Az én szívemben boldogok a tárgyak

tárgyak, néma sorstársaink
Mindannyiunkat tárgyak vesznek kö-
rül, szám szerint több vagy kevesebb  
A hosszú évek során megszemélye-
sült tárgyak, akik nélkül nem boldo-
gulnánk a hétköznapi élet legszokvá-
nyosabb helyzeteiben sem, tárgyak, 
akiktől különlegessé, egyedivé válhat 
egy pillanat. Tárgyak, akiktől az éle-
tünk egyszerűbbé vagy bonyolultab-
bá válik. Mi találtunk rájuk, vagy ők 
találtak ránk  Olyanok, akikre sokáig 
vágytunk, és sikerült végre megkapa-
rintanunk, vagy akikkel együtt élünk, 
pedig nem vagyunk igazán megeléged-
ve velük, mert csak a „nagy igazinak” 
a helyetteseik. Egyesek váratlanul top-
pantak be változást hozva eddigi éle-
tünkbe. Esetleg meglepetést, örömöt, 
szépséget, nyugalmat. Vannak, akik-
hez terhes kötődés köt, és legszíveseb-
ben megszabadulnánk tőlük, rossz 
emlékeket idéznek, vagy egyszerűen 
összeférhetetlenek, vagy elégedetlenek 
vagyunk velük, de valamilyen ok mi-
att nem mondunk le róluk  Vannak, 
akikkel közömbösek vagyunk, fásult 

a viszonyunk, élünk egymás mellett, 
mégis, ha nem lennének, űrt hagyná-
nak maguk után  Vannak elfelejtett 
tárgyaink, akik csendben lapulva vár-
ják a találkozás pillanatát, amely vagy 
váratlan örömöt, vagy bosszúságot 
okozhat  Vannak tárgyaink, akik elbúj-
tak előlünk, megszöktek, mi meg hosz-
szú ideje keressük őket, vagy legalább 
helyettesüket. Vannak hűséges társa-
ink, akik nélkül el sem tudjuk képzelni 
az életünket, és vannak, akik a legkí-
nosabb pillanatban hagynak cserben. 
Vannak tárgyaink, akikkel hosszú idők 
óta együtt élünk, sőt olyanok, akik már 
sok más embertársunkat is kiszolgál-
ták, és túlélnek minket is, ahogy az 
előző nemzedékeket is. Mesélnek majd 
rólunk, az együtt töltött időről. Vannak, 
akik elhagynak hűtlenül vagy tragiku-
san, esetleg kiöregednek, elfáradnak  
Vannak tárgyaink, akikért kiállnánk 
akár az egész világ előtt, s vannak, 
akiket szégyellünk  Dédelgetjük, ké-
nyeztetjük őket, vagy szigorúan, fölé-
nyesen bánunk velük. A kapcsolatunk 
egyikkel nyilvános, a másikkal titkos 

A hosszú évek során 
megszemélyesült 

tárgyak, akik nélkül 
nem boldogulnánk 

a hétköznapi élet 
legszokványosabb 

helyzeteiben sem, tárgyak, 
akiktől különlegessé, 

egyedivé válhat egy 
pillanat.

A

Család. Hadházi Rebeka felvétele

Bábszínház az egész világ (6.)
Palocsay Kisó Kata
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színpad

és személyes  Vannak, akikbe többet látunk bele, mint amik, 
s vannak, akiket nem értékelünk érdemei szerint  Érzelmi-
leg közel állhat hozzánk, színe, illata, tapintása, formája s 
mindazok az emlékek, közös élmények, érzések és gondola-
tok, amelyeket ébresztenek, teljesebbé teszik életünket  Vá-
gyódhatunk egy tárgy után, szenvedhetünk érte, dühössé, 
frusztrálttá, iriggyé tehet. Áldozatokra vagyunk képesek ér-
tük, vagy feláldozzuk őket. 

A kapcsolatunk tárgyainkkal éppen annyira sokféle, mint 
embertársainkkal  Érzünk irántuk, gondolkodunk róluk, 
miközben kapcsolatba lépünk velük, de mégis ez ritkábban 
tudatosodik, mint embertársaink esetében. A hétköznapi 
cselekvéseket egy pillanatra megállítva észrevehetjük, hogy 
a legszokványosabban, gépiesen használt legegyszerűbb tár-
gyainkhoz is érzelem köt  A leveseskanál, amellyel levest 
kanalazunk naponta, felbosszanthat, mert túl kicsi ahhoz, 
hogy egy jó falatot tudjunk vele a szánkba tenni, s valójában 
lecserélnénk  Más esetben hálásak is lehetünk a leveseska-
nalunknak formája, mérete miatt  Tökéletes társunk lehet  
Sőt, ha két kanalazás közt tüzetesebben megvizsgáljuk, fel-
fedezzük, megismerjük, esetleg megkeressük súlypontját, 
megcsodáljuk formáját, anyagát, kidolgozottságát, még job-
ban megszeretjük, egyenesen hálát érzünk iránta, büszkék 
leszünk rá  

A tárgyak és az emberek találkoznak, együtt élnek, elvál-
nak egymástól, alakítják egymás sorsát 

Miért kéne félni egy kalaptól?
Saint-Exupéry meséli: „Hatéves koromban, egy könyvben, 
mely az őserdőről szólt, és Igaz Történetek volt a címe, láttam 
egy nagyszerű képet. Óriáskígyót ábrázolt, amint egy vadál-
latot nyelt el  A könyvben ez állt: »Az óriáskígyó egészben, 
rágás nélkül nyeli le zsákmányát  Utána moccanni sem bír, 
és az emésztés hat hónapját végigalussza.« Akkoriban sokat 
tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és egy színes ceruzával 
nekem is sikerült megrajzolnom első rajzomat. Az 1. számút. 
Ilyesformán:

Remekművemet megmutattam a felnőtteknek, és megkér-
deztem őket, nem félnek-e tőle.– Miért kéne félni egy kalap-
tól? – válaszolták. Az én rajzom azonban nem kalapot ábrá-
zolt. Óriáskígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. 
Erre lerajzoltam az óriáskígyót belülről is, hogy a fölnőttek 
megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent 
meg kell magyarázni ” 

A felnőttben szunnyadó játékosság ébred fel, amikor egy 
tárgyra nem csak elrendeltetése szerint tekint  Ha nem a 
funkcionalitás szempontjából érdeklődünk egy tárgy iránt, 
hanem a játék irányából közelítünk feléje. Kiindulópontként 
emlékezzünk vissza gyermekkorunkra  Négy-öt éves lehet-
tem, amikor kértem édesanyámat, vigye ki a bárányokat a 
szobámból, mert nem hagynak aludni  A bárányok a horgolt 
csipkefüggöny mintái voltak, melyek az utcánkban közleke-
dő autók fényétől kivetültek eleven árnyfigurákként a falra, 
és egyik sarokból átsétáltak a másikba  Mozogtak, változtak, 
éltek 

Mindenkinek van ehhez hasonló emléke, mindenki ké-
pes másként használni a tárgyakat, mint az elrendelteté-
sük. Mindannyian zenéltünk már fésűvel vagy kapukulcs-
csal, esetleg fedőkkel. Lőttünk fakanállal vagy ajtókilinccsel. 
Lovagoltunk kis sámlin, seprűn vagy megfordított támlás-
széken. Elcsentük anyánk konyhai eszközeit, apánk szerszá-
mait, és játszottunk velük önfeledten  Az írószer- vagy egy 
szerszámos boltban felcsillan a szemünk, mint egy gyer-
meknek, és érdeklődőkké, kíváncsiakká, izgatottakká vá-
lunk. A polcokon álló sokféle írószer, ecset és pemzli egy ki-
sebb világ szereplőiként néznek vissza ránk. Máris világos, 
ki a főnök és ki nem. Kik alkotják a hadsereget, melyik a 
szépséges királykisasszony, s miért épp azt a radírgumit ne-
veznénk ki udvari bolondnak. Ha mindezeket a szereplőket 
összegyűjtjük és kialakítjuk a számukra megfelelő játékte-
ret, akkor izgalmas lesz kitalálni egy-egy helyzetet, s annak 
megvalósítását ezzel a tárgyi világgal  Ha klasszikus mesei 
helyzeteket alkalmazunk, szellemes megoldásokat, bizarr 
ötleteket találhatunk  Az ezüstösen csillogó zselés-toll ki-
rálykisasszony kezének elnyeréséért több kérő jelentkezett. 
Kiket választunk veszteseknek, s ki lesz az igazi  És min ér-
kezik? Ragasztószalag-vágón? Papírlyukasztón? Vagy akár 
több irodai eszközből összeállított fogaton? Esetleg egy A4-es 
fehér lap a repülőszőnyege? S ha már kitaláltuk a kérőket, 
akkor a borzos fejű, tömzsi pemzli-király milyen feladatok 
elé állítja a kérősereget? Sőt, a feladatok kitalálását össze-
köthetjük a főhőst segítő csapat összeállításával: útközben 
hozzá szegődik a körző, a ceruzahegyező és a rajzszeges do-
boz. Az első próbatétel megőrizni a Hold árnyékát a palota 
tróntermében (tökéletes kört rajzolni), a második feléleszte-
ni, majd dalolásra bírni egy néma madarat (rajzolni egy ki-
tört hegyű apró ceruzával), a harmadik próbánál pedig ter-
mészetesen a rajzszegek tulajdonságaiból, lehetőségeiből kell 
kiindulnunk  

Egyszerű megoldások, cselekvések, hiszen nem újdonság, 
hogy a körző tud kört rajzolni, a hegyező hegyezi a ceruzát. 
A bábos gondolkodás inkább azt jelenti, hogy ezekre a tár-
gyakra úgy tekintünk, mint élőlényekre, akik gondolkod-
nak, éreznek, cselekednek, helyzetekkel szembesülnek  Így 
válnak egy általunk megálmodott és megalkotott világ lehe-
tőségei, logikája és szabályai szerint élő szereplőivé. Ha csak 
azzal játszunk el, hogyan közlekedik egy olló, egy kalapács 

Mindenkinek van ehhez hasonló emléke, 
mindenki képes másként használni a 

tárgyakat, mint az elrendeltetésük. 
Mindannyian zenéltünk már fésűvel vagy 

kapukulccsal, esetleg fedőkkel. Lőttünk 
fakanállal vagy ajtókilinccsel.
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vagy egy vaslánc, milyen egy dühös fűrész, és milyen egy 
szerelmes, ha tisztázzuk, ki az idősebb a négy harapófogó 
közül, hogyan ásít, vagy tüsszent egy veder, vagy ki a lego-
kosabb a csavarok közt, akkor kiszakítva ezeket a tárgyakat, 
behelyezve egy kis színpadra, már csak meg kell mozdíta-
nunk őket, helyzeteket kell kitalálnunk, és máris belefeled-
kezünk a (tárgy)játék világába  

Van a tárgyaknak könnyük
Babits Mihály Sunt Lacrimae rerum című versének kezdőso-
raiban írja:

„Van a tárgyaknak könnyük  Érzem olykor,
hogy sírnak a szobámban nesztelen,
sötétedő, sejtelmes alkonyokkor
bús lelküket kitárják meztelen ”

Egy tárgy némasága beszédes, csak értsük nyelvét, üzene-
teit  Hallgatásukkal a múltból üzennek, és a jelenben hatnak 
ránk. Egy tárgy múltja, jelenlegi tulajdonságai figyelmen 
kívül hagyhatatlanok, akár egy ember múltja, tulajdonsá-
gai: általuk léphetünk velük kapcsolatba, fedezhetjük fel 

egyéniségüket. A tárgyak történetei tulajdonképpen embe-
ri sorsok metaforái  Pontosabban maguk a tárgyak valahol, 
valamiképpen: emberekké válhatnak, ha sikerül felfedezni 
emberi tulajdonságaikat  Nemes Nagy Ágnes az Ekhnaton 
ciklus részletében ezt írta: 

„A tárgyak
Fent tömbök  Déli fényben állnak  
Az én szívemben boldogok a tárgyak ” 

Kassák Lajos Elhagyott tárgyak ciklusának szereplői mind 
eleven emberi sorsok. Széke emlékezik, érez, szomorú, pró-
bál sírni, de némán szenved  A mahagóni doboza magára ha-
gyottan, elfeledve alszik – talán már meg is halt  Kosztolányi 
Dezső beszél a „többi bitang tárgyról, a gombokról, melyek-
re csak kabátot kellene varrni, a lelappadt, ájult léggömbök-
ről, melyek már a földön másznak betegen, a legyezőkről, 
melyekkel a pillangók és a szellők játszanak, a szemüveg-
ről, mely egy utcapadon hever, gazdája után bandzsítva, aki 
– a szerencsétlen – oly roppant rövidlátó, hogy e szemüveg 
nélkül soha sem láthatja meg ezt a szemüveget, a kabátról, 
mely madárijesztőknek jutányos öltözékül ajánlkozik, vagy 
a keménykalapról, mely egy hozzá való fej után esdekel a jár-
da közepén?” A bitangoló keménykalap, aki valószínűleg va-
laha jobb időket élt meg, kényeztetett kedvence volt egy fej-
nek, tökéletesen találtak, de elkallódott, és a hajdani büszke, 
elegáns, fess kalap most lecsúszva eddigi társadalmi hely-
zetéből könyörög egy újabb lehetőségért, hogy ismét kalap-
számba vegyék  Bábszínház az egész világ, bábu minden ka-
lap. A bábostól függ, hogy minek a jelképe: hogyan mozdítja 
meg, mit lát bele. A kalapok világában a szalmakalap a széki 
nagyapa, a baseball sapka az amerikai nagybácsi, a cipőké-
ben ott a balerina, a katona, a gigerli és a szegény rokon 

Mindenik báb nagyon hasonlít egy emberre anélkül, hogy 
bármit is módosítanánk rajta  Nem szükséges szemet, szájat, 
lábat illeszteni hozzá, alakítani, összeépíteni más tárggyal. 
Az is izgalmas játék, de egy másik játék, más szabályokkal  
A legbonyolultabb bábu életre keltésének egyik titka ebben 
a letisztult látásmódban rejlik  Amikor minden változtatás 
nélkül elfogadom, a játszótársamnak tekintem a tárgyat, ő 
a partnerem, nem csupán egy eszköz a kezemben. Megfigye-
lem, hogy ő mit tud nekem nyújtani, illetve én mit tudok 
belőle kihozni. Így születhetik meg a harmadik, az életre 
keltett bábum, akire a nézőm figyel, és akiben én bábosként 
hiszek 

Hófehérke és a hét törpe. Hadházi Rebeka felvétele

Jógázó ropik (http://bentobjects.blogspot.ro/)

Egy tárgy múltja, jelenlegi tulajdonságai 
figyelmen kívül hagyhatatlanok, akár 

egy ember múltja, tulajdonságai: 
általuk léphetünk velük kapcsolatba, 

fedezhetjük fel egyéniségüket.
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kibeszélő

túrázás fogalmáról mindannyiunk-
nak más-más jut az eszébe: könnye-
dén teljesíthető kirándulás, városné-
ző gyalogtúra, természetjárás – vagy 
éppen alpesi környezetben zajló, ba-
kancsot és állóképességet egyaránt 
próbára tevő magashegyi túra. Ez 
utóbbinak hódol a kolozsvári Bánhe-
gyesy-család, amelynek valamennyi 
tagja kipróbálta már magát a hegy-
oldalak peremén vezető útvonalakon, 
párkányszerű ösvényeken, sziklákat 
kerülgetve, hogy a meredek emelke-
dőkön felkapaszkodva semmihez sem 
fogható élményekkel gazdagodjanak a 
„vékony levegőn”. Apával és lányával, 
Bánhegyesy Csabával és Bánhegyesy 
Nóra Orsolyával egy kötet formájában 
is lapozgatható túranapló kapcsán 
fejtettük meg a magashegyi kalan-
dozások rejtelmeit, az EMKE Györkös 
Mányi Albert Emlékházában 2013 feb-
ruárjában folytatott beszélgetésünk 
alkalmával (képünk).

Laczkó Vass Róbert: Történetünk 
egy nepáli pásztorénekkel indul, ame-
lyet bárki meghallgathat a különféle 
videó-megosztó portálokon. Miért ép-
pen ezzel?

Bánhegyesy Nóra Orsolya: Talán 
azért, mert a felhőkről, a rétről, a ne-
páli pásztorok életéről szól. Már Nepál-
ba utazásunk előtt megismertem, de 
láttunk a hegyekben egy táncelőadást, 
ahol szintén ezt énekelték, erre táncol-
tak. Természetesen megkértük őket, 
hogy mi is táncolhassunk velük  A Res
ham firiri – mert ez a dal címe – közis-
mert népdal arrafelé.

LVR: A ti utazásotok Nepálba lénye-
gében egy magashegyi túrázás apro-
pója volt, ami majdnem hegymászást 
jelent. Nepálban ez magától értetődik, 
hiszen az ország a Himalája területén 
fekszik. A történet különlegességét az 
adja, hogy ti „családi vállalkozásban” 
járjátok a hegyvidéket. Akárhonnan 
nézem, ez bizony „meredek hobbi”!

Bánhegyesy Csaba: Tulajdonképpen 
gyermekkori történetről van szó. Ko-
lozsvár környékén kezdtük, a Hójával 
és a Bükkel, amelyek hétköznapi kirán-
dulások voltak, de később velünk együtt 
nőttek a kihívások, így jutottunk fel a 
Nyugati Érchegységbe, majd az 1970–
80-as években sorra vettük az ország 
nagyobb hegyláncait, a Fogarasi-hava-
sokat, a Retyezátot és a Radnai-hava-
sokat, gyakorlatilag az összes magas 
hegyet Romániában  Többször végigjár-
tuk, végigmásztuk ezeket a helyeket a 
barátainkkal, de leginkább az öcsém-
mel, így nem is annyira provokatív a 
kérdés 

LVR: Benneteket Bánhegyesynek 
hívnak. Nomen est omen?

BCs: Ez is benne van a dologban  
Amikor mászni kezdtünk a hegyekben, 
még nem kerestük a nevünkben a sor-
sunkat. Utólag persze minden értelmet 
nyer  Állandóan jártuk a hegyeket, és ez 

Balról jobbra: Bánhegyesy Csaba, Bánhegyesy Nóra Orsolya és Laczkó Vass Róbert. Molnár Ferenc felvétele

…láttunk a hegyekben 
egy táncelőadást, ahol 
szintén ezt énekelték, 

erre táncoltak. 
Természetesen 

megkértük őket, hogy mi 
is táncolhassunk velük.

Nyitott szemmel X.
Himalája családi vállalkozásban
1. rész

Laczkó Vass Róbert

A
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nem csak az Erdély-környéki hegyekre vonatkozik: hamaro-
san kijjebb kalandoztunk 

LVR: Hegyet mászni nem veszélytelen vállalkozás, gon-
dolom, ez már idehaza, valahol a Retyezát és a Fogara-
si-havasok környékén kiderült. Aki viszont beleszeret a 
hegymászásba, magashegyi túrázásba, többé nem akarja 
abbahagyni. Szenvedélybetegség lett belőle?

BCs: Igen, ez régebbről foglalkoztat engem is, nem lep meg 
a kérdés  Mindannyian, akik fölmegyünk a hegyekbe bizo-
nyos időre, aztán hazajövünk, és kezdjük idelenn a hétköz-
napokat, ugyanúgy jobban érezzük magunkat. A magashegyi 
levegő kényszeríti a szervezetet, hogy több vörös vérsejtet ter-
meljen, ezzel együtt pedig megnövekszik az oxigén-ellátás, 
ami idelenn szinte eufórikus hatást vált ki az emberekből. 
Fölfele mászni persze nem könnyű dolog, szidjuk is olykor a 
terepet és magunkat, hogy mit keresünk ott, a hegyekben.

LVR: Tudnék én is mondani bármit, hogy mitől nehéz a 
hegymászás vagy a magashegyi túrázás, de te gyakorlott 
ember vagy, ha te mondod el, nem csak szóbeszéd lesz.

BCs: Mindig van egy csúcs, de legalább egy cél, amit el kell 
érnünk, az a legnehezebb. Vannak persze könnyedebb túrák 
is, ám az erőnlét és a kitűzött cél közötti összhangot megta-
lálni minden esetben aranyszabály, a legfontosabb dolognak 
számít, és alkalmanként egyedi módon alakul 

LVR: A kitűzött cél végül a Himalája lett. Ám egyszerre 
akkorát ugrani gyakorlott hegymászónak, magashegyi tú-
rázónak sem lehetséges. Mi van a Fogarasi-havasok és a 
Himalája közt? A Mont Blanc?

BCs: Nem, a Mont Blancon nem voltunk  A Tátrában vi-
szont többször is, meg fönt, az Olümposzon. Utóbbi teljesít-
mény-túrának számított, hiszen ugyanazon a napon men-
tünk föl ezer méterről kétezer-nyolcszáz méterre, majd 
ereszkedtünk vissza  Ez irtó nehéz dolog, igazi kihívás: 

betervezzük, előkészítjük, végrehajtjuk, aztán tervezzük, 
hogy újra megcsináljuk 

LVR: Bevallom: amikor olvastam Orsolya naplóját, en-
gem kicsit meglepett az a mentalitás, amely kibontako-
zott számomra. Nem igazán értettem az elején, miért van 
az, hogy az emberek elmennek hegyet mászni – ha tetszik, 
magashegyi túrázni –, majd egyszer azt mondják: elég, lát-
juk a csúcsot, innen már nem megyünk tovább...

BCs: Ez technikai kérdés. Mi hétköznapi emberek vagyunk. 
Amit az extrém sportolók művelnek – például Erőss Zsolt, 
aki a mi példaképünk is –, az egészen másról szól. (A beszél-
getést még Erőss Zsoltnak a Kancsendzöngán elszenvedett 
végzetes balesete előtt folytattuk – LVR) Az élet 6–7000 méter 
fölött nem igazán élet, az embernek sincs mit ott keresni  
A mi célunk az volt, hogy a Himalájában 5100–5500 méteres 
magasságig jussunk fel. Az ott élő hegyi emberek természe-
tes módon körülbelül eddig mehetnek  Ez azt jelenti, hogy 
egy kis gyakorlással mindannyian képesek vagyunk erre a 
szintre feljutni 

LVR: Mondjuk, holnaptól kezdjem a Hójában meg a 
Bükkben?

BCs: Igen, öt-hat éves korodtól.
LVR: Erre már nem sok esélyem van. Arra viszont minden 

esélyünk megvan, hogy végre megértsük, mi a különbség a 
magashegyi túrázás és az extrém sportnak számító hegy-
mászás, az alpinizmus között.

BCs: Véleményem szerint, amit az alpinisták űznek, az 
egyszerűen játék az élettel. Csodálom is, féltem is, sajnálom 
is őket, mert nagyon sokan odavesznek. Odafent az emberi 
tényező nagyon kevés, legfeljebb a fele az egésznek, a másik 
fele a hegy, az időjárás, a véletlen. Ez már hazárdjáték. Józan 
eszű ember oda nem megy fel. Én sem. Technikailag talán 
kibírnám, de ami odafent történik, annak java része az em-
bertől teljesen független, be nem látható esemény. Ahol mi 
voltunk, az még talaj közeli állapot, jószerével minden kont-
rollálható  Hatezer méteren már gleccsereken, sziklákon kell 
átverekednie magát az embernek, ahol a lavinaveszély ál-
landó és kiszámíthatatlan  Olyan hegyek is vannak, ahol a 
statisztikák szerint az alpinisták közel fele otthagyja a fogát. 
Az Annapurnán például Erőss Zsoltnak sem sikerült a csúcs-
támadás, sőt, egy barátja, mászótársa is odaveszett.

LVR: Pedig Erőss Zsolt, a Hópárduc, ahogyan becézték, 
rekorder a magyar hegymászók között, a nyolcezresek kö-
zül – tizennégy van belőlük – beszélgetésünk idején kilencet 
már abszolvált, a cél pedig valamennyinek a megmászása, 

A magashegyi levegő kényszeríti 
a szervezetet, hogy több vörös 

vérsejtet termeljen, ezzel együtt pedig 
megnövekszik az oxigén-ellátás, ami 

idelenn szinte eufórikus hatást vált ki az 
emberekből. 

Táncoló nepáli lányok – Chauki Bazar

A fenséges Kancsendzönga
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kibeszélő

ráadásul a negyedik legmagasabbnak számító Lhoce-t már 
műlábbal hódította meg a Tátrában elszenvedett balesete 
után, és ezzel a világ csodálatát is kiváltotta.

BCs: Mi nem törünk ilyesfajta babérokra  A magashegyi 
túrázás tulajdonképpen annyi, hogy felcsomagoljuk a szük-
séges dolgainkat, és megyünk az ösvényen felfelé, egészen 
addig, ameddig a végére érünk  Általában ott vannak az 
alaptáborok. Onnan aztán visszafordulunk.

LVR: Járt utat a járatlanért ne hagyd – ez lenne a szabály?
BCs: Igen, ez biztos, hogy mindig benne volt az én történe-

temben  Ha csak a közeli hegyekbe túráztunk az öcsémmel 
és a barátainkkal, akkor is igyekeztünk a járt utat választa-
ni. Ez mindig jó volt, mindig segített, a lényeg pedig az, hogy 
egészségesen, élve kerüljünk haza 

LVR: Nem is volt soha csúcstámadás?
BCs: Dehogynem, például az Olümposzon, ami 2819 méter 

magas. Lementünk egy hétre Görögországba azzal a céllal, 
hogy szerdán felmegyünk az Olümposzra. Megterveztük, 
megcsináltuk 

LVR: A szerda Merkúr napja, tehát a Hermész nevű isten-
ségé, aki az ógörög mitológia szerint éppen odafent lakik, a 
főistenekkel együtt. Összefutottál valamelyikükkel?

BCs: A hegy legmagasabb pontjára, a Mütikászra nem 
mentünk át, megálltunk a valamivel alacsonyabb másik 
oromnál, Zeusz trónjánál  Ez egyfajta tiszteletadás, mások 
is így csinálják: elmennek az „előszobáig”, aztán elindulnak 
visszafele 

LVR: Az imént azt mondtad, ezek a vállalkozások járt 
utakon, bizonyos magasságokig nagyjából biztonságosak 
és mindenki által teljesíthetők. Ez talán magyarázata lehet 
annak is, hogy miért ragadt át a te saját szenvedélyed a 
családodra is. Ha jól tudom, Orsolya már két éves korától 
sízett a Madarasi Hargitán. Nem lehet elég korán kezdeni? 

BNO: De lehet, két évesen  Négyen vagyunk a családban, 
apu, anyu, én meg az öcsém. Ő nem volt velünk Nepálban, 
de az Olümposzon igen. Tulajdonképpen nem is emlékszem, 
mikor kezdődött: valahogy mindig mentünk a felnőttekkel. 

LVR: Hogyhogy? Hátizsákot akasztanak egy kétéves kis-
lány hátára, léceket csatolnak a lábára, és azt mondják: 
ereszkedhetsz lefelé a Hargitáról?

BNO: Valahogy úgy  Felfelé meg nem felvonóval megyünk, 
hanem vesszük a léceket a hátunkra, és kapaszkodunk gya-
log. Aztán még egyszer, még tízszer, és szép lassan meg-
edződtem én is. Sok emlékezetes magashegyi túránk volt, 

amelyen mind a négy családtag részt vett, például a Moldo-
veanu-csúcson, az Alacsony- és a Magas Tátrában   

LVR: Mikor egy ember kilép a komfortzónájából, nagyon 
rá kell szabnia az igényeit a várható körülményekre. Ilyen-
kor nagyon fontos mérlegelni, mit viszünk magunkkal, és 
miről mondunk le. Már-már idegesítően aprólékos leírását 
adod a naplódban egy túrazsák összerakásának. Hasznos 
olvasmány, ám engem jobban érdekelnek a szempontok, 
amelyek szerint összeválogatjátok a holmit.

BNO: Ez apa szakterülete.
BCs: Nos, a magashegyi túrázásnak nem sok köze van 

egy átlagos nyaraláshoz  Fontos tudatosítani, hogy egy túra 
teljes időtartama alatt, mondjuk, húsz napig gyakorlatilag 
magunkra vagyunk utalva. Ma is megyünk, holnap is me-
gyünk, holnapután is megyünk, és minden nap gyalogolni 
kell, a csomagnak tehát a hátunkra kell nőnie, rá kell „gyó-
gyulnia”  Nagyon át kell gondolni, hogy mit viszünk, hiszen 
cipelni kell, és nem mindegy, hogy 10-12 kilogrammal me-
gyünk, vagy plusz még néhánnyal. Sokat nyom a latban az a 
tapasztalat, amit az évek során összegyűjt az ember, mégis 
mindig van, ami fölöslegesen kerül a csomagba 

LVR: Ez tulajdonképpen egy túlélőcsomag?
BCs: Abban az értelemben mindenképpen, hogy a legszük-

ségesebb egészségügyi dolgokat, orvosságokat is magunkkal 
visszük  Egy-egy csomagban ez akár az egy kilogrammot is 
elérheti. Videokamera, fényképezőgép, töltők, csere-akku-
mulátorok, szintén egy kiló. Méricskélünk otthon is, a rep-
téren is. Amikor már a vizet is cipelni kell a hátizsákban, az 
ismét egy kiló  Elindulunk otthonról egy hét kilogrammos 
csomaggal, a zsák önmagában is egy-másfél kilót nyom, és 
amikor nekivágunk a hegynek, 12 kilogrammos csomagot 
kell cipelnünk. Ez idegesítően sok, de tulajdonképpen már 
mindegy is, a dzsungelben nincs értelme méricskélni, akkor 
már vinni kell 

LVR: Rutinos túrázó mennyi idő alatt rak össze egy ilyen 
csomagot?

BCs: A zsákok űrtartalma mindig nagyobb, mint amennyi 
beleférne  Ha mindent összeraktál, nagy gondot már nem kell 
fordítani a pakolásra. Kapásból tele tudok pakolni egy zsákot 
hasznos holmival, egy nőnek azonban ez kissé bonyolultabb 
dolog. Amit viszont pluszba pakolnak, az a saját nehézségük 
lesz később. Van egy kampós mérlegünk, azzal megmérjük a 
zsákot, és föltesszük a kérdést: biztos, hogy minden kell, ami 
benne van? Az tény, hogy a nők több apróságot csomagolnak 
be, de soha nem volt jellemző, hogy a csomagjaik lényegeseb-
ben nehezebbek lettek volna, mint a férfiaké.

LVR: Kellett valamit kihúzni apának a listáról?
BNO: Ez volt a rekord-hosszúságú túrám, de nem húzott ki 

semmit  Meleg holmiból csak a legszükségesebbeket csoma-
goltam, váltócipőről pedig szó sem volt. Igaz, kissé meglepő 
módon vásároltam a hegyen egy pár Converse-csukát, ami 
plusz súlyt jelentett, ám azt már lefele kellett hozni.

LVR: Tapasztalatból tudom, hogy a fényképezgetés na-
gyon idegesítő tud lenni az útitársak számára, hiszen a 

Négyen vagyunk a családban, apu, anyu, 
én meg az öcsém. Ő nem volt velünk 

Nepálban, de az Olümposzon igen. 
Tulajdonképpen nem is emlékszem, 
mikor kezdődött: valahogy mindig 

mentünk a felnőttekkel. 

Októberi napsütés – Guncha
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folytonos kattogtatás órákkal is megnyújthatja az egyna-
pi gyaloglás időtartamát. Egy fotósra folyton vigyázni kell, 
noszogatni, hogy ne maradjon el a társaságtól. Utólag per-
sze mindenki kölcsönkéri, és büszkén mutogatja a fényké-
peket, mint sajátjait. Mennyire érezted a fényképezőgépet, 
a videokamerát fölösleges holminak odafent?

BNO: Egyáltalán nem, sőt: kifejezetten hasznosnak bizo-
nyultak  Az ember folyamatosan új dolgokat lát: arcokat, em-
bereket, a környezetüket, a tájat  Egy fotós azonnal meg is 
örökíti, amit fontosnak vél  Mire végzett a kattogtatással, a 
többiek már messze járnak, szaladni kell utánuk  De megéri 
a plusz erőfeszítés.

LVR: Aki végigfotóz, végigfilmez egy túrát, az éppen a lé-
nyeges dolgok maradéktalan élvezetéről marad le, hiszen 
kukucskálón át hunyorog rá a világra...

BNO: Valóban, a túra legszebb, legizgalmasabb pillanata-
inak nyolcvan százalékát a kamerán keresztül láttam  Ez a 
szenvedélyem, egy kicsit hozzá is nőttem a kamerához.

LVR: Miért éppen a Himaláját céloztátok meg? Ötezer 
méter fölé kapaszkodni sok helyen lehet világszerte, ott van 
mindjárt az Andok Dél-Amerikában...

BCs: Ez a választás is „családi vállalkozásban” dőlt el, a 
legfontosabb érv pedig az volt, hogy mégiscsak Nepálban 
van „a hegyek hegye”, ráadásul olcsó és közel van  Az öcsém 
négyszer is megfordult Nepálban, én kétszer, a lányom pedig 
egyszer 

LVR: Mit jelent számokban az „olcsó”? Én is járom a vi-
lágot, amikor lehetőségem adódik, ám ahelyett, hogy az 
élményeimre volna kíváncsi a környezetem, folyton ma-
gyaráznom kell a bizonyítványomat, hogyan lehet össze-
kalkulálni egy egzotikusnak tetsző távol-keleti utazást.

BCs: Nekünk is gyakran felteszik a kérdést, hogy miből 
tudjuk megengedni magunknak a magashegyi világjárást  
Pedig csak le kellene ülni és számolni: ha nem használsz 
autót, nem cigarettázol és nem iszol – sokak szerint ez már 
nem is élet –, akkor kétévente gond nélkül össze lehet spó-
rolni mondjuk egy nepáli utazást. Én például, Kolozsváron 
autóbuszra sem költök negyven éve, nem is igazán tudom, 
hogy néznek ki a járművek belülről, hiszen nap, mint nap 
kerékpárral közlekedem.

LVR: És mennyi az annyi?
BCs: Repülővel Indián át Katmanduba nagyjából 7–800 eu-

róba kerül az út, Nepálban és a Himaláján az élet egy sze-
mélynek egy hónapra 3–400 euróból megoldható. Nyilván 
úgy is dönthetünk, hogy utazási irodára bízzuk magunkat, 

ám akkor ennek a háromszorosát fizetjük. Az persze más 
kérdés, hogy egy összegben ez miért is tűnik soknak.

LVR: Hogyan történik egy ilyen út megszervezése? Hiszen 
azt, amit az utazási irodán megspórolunk, kreatív gondol-
kodásban már nem lehet!

BCs: Minden esetben az öcsém szervezi az egészet Ma-
gyarországról  Onnan valamiért könnyebb összehozni a re-
pülőjegyeket. Nepál annyira felkapott hely, hogy legalább 
két-három hónappal korábban kell a helyfoglalással törődni. 
Annak semmi értelme, ha két-három héttel az utazás előtt 
még azon gondolkodunk, hogy menjünk, vagy ne menjünk? 
Ha pedig már megvan a jegy, tudod, hogy mikor mész, mikor 
jössz, és nincs más dolgod, mint várni és készülni 

LVR: Gondolom, nem könnyű összehangolni a túracsapat 
tagjainak a szabadidejét sem. Egy hónap kiesés több, mint 
amennyi szabadságot hajlandó adni a legtöbb munkáltató.

BCs: Ez az, ami rendkívül nehéz. A feleségem gyakran épp 
a munkahelye miatt nem tudott velünk jönni. Nepálban az 
április-május időszakban vagy októberben-novemberben 
van a túraszezon, nyáron jön a monszun, télen pedig hideg 
van. Szomorú tapasztalatunk is volt a tágabb értelemben vett 
családban emiatt: a sógornőm egyeztetett a főnökével az egy-
havi márciusi kiesésről, megvették a jegyeket, felkészültek 
az útra, majd egy pénteki napon szóltak neki, hogy hétfőn 
már nem kell bemennie dolgozni  Van ebben egy adag irigy-
ség és cinizmus is: a munkáltató akkor sem veszi jó néven, 
hogy az alkalmazott megengedheti magának az utazást, ha 
előzőleg áldását adta rá.

LVR: Megéri egy ilyen út, hogy kockáztasd a megélheté-
sedet miatta?

BCs: Volt egy szóbeszéd a baráti körünkben, miszerint a 
munka szükséges rossz két kirándulás között  Így állunk a 
dologhoz sok-sok éve  Nekünk járni fontos: kimenni a termé-
szetbe, világot látni, s hogy ezt megtehessük, muszáj dolgoz-
ni is időnként. Hogy kinek mi, vagy éppen mennyire éri meg, 
az nyilván attól is függ, hogy milyen a megélhetése, meny-
nyire van azzal megelégedve. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt, ami-
kor még többnyire csak az itthoni hegyeket jártuk, eszem-
be jutott, hogy meggyőzöm a munkáltatómat, vegyük bele a 
szerződésbe az én magashegyi túráimat is, hiszen az nekem 
természetes, magától értetődő dolog. Ez ma már sokkal köny-
nyebb, hiszen magamat zsákmányolom ki: én vagyok a saját 
munkaadóm, és mondhatom, elég jól megegyezünk 

LVR: Mit írtál a saját szerződésedbe?
BCs: Többek között azt, hogy a hobbim fizetett szabadság-

nak számít  
(Folytatjuk)

Nepáli férfi – Phale Imazászlócskák – Kathmandu.
Bánhegyesy Nóra Orsolya képei

Nekünk is gyakran felteszik a kérdést, 
hogy miből tudjuk megengedni 

magunknak a magashegyi világjárást. 
Pedig csak le kellene ülni és számolni: ha 

nem használsz autót, nem cigarettázol 
és nem iszol – sokak szerint ez már nem 

is élet –, akkor kétévente gond nélkül 
össze lehet spórolni mondjuk egy nepáli 

utazást.
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enciklopédia

demokrácia ellentmondása, hogy esély-
egyenlőséget és általános jólétet ígér, 
de egyiket sem tudja megadni  A de-
mokráciának az ókori görög nyelvből 
vett fogalma néphatalmat jelent, a tör-
ténelemben azonban a nép sohasem ke-
rült hatalomba, még akkor sem, ha va-
lamelyik társadalmi alakulat magáról 
ezt hirdette. Vagy a hatalomban levők 
állí tották, hogy ők a nép érdekeit képvi-
selik, hiszen alacsony sorból származ-
tak, és a nép forradalma tette lehetővé 
az uralmukat, vagy ténylegesen a nép 
többsége választotta meg őket, de ezu-
tán már kizárólag ők gyakorolták a ha-
talommal járó jogokat. A „nép” mindkét 
esetben irányított maradt  És az is csak 
ígéret maradt, hogy a hatalom a nép igé-
nyeit szol gálja  Azért, mert a hatalomba 
kerülők kiváltságos helyze tükben sok-
szor már csak a saját elképzeléseiknek 
megfelelő döntéseket hozzák meg anél-
kül, hogy figyelembe vennék az irányí-
tott emberek valós érdekeit  Ez a tájé-
kozatlanság fordítva is igaz: ha a „nép” 
nem ismeri jól megválasztott képviselő-
it, könnyen választ olyanokat, akik nem 
is alkal masak a nekik szánt feladatra  
Ezért írta J  J  Rousseau, hogy „a szó szi-
gorú értelmében véve igazi demokrácia 
so hasem létezett, és nem is fog létezni 
soha  Ellentmond a dolgok természetes 
rendjének, hogy a sokaság kormányoz-
zon, és a kevesek kormányoztassanak” 

Itt Rousseau még csak a hatalomban 
való részesedés egyen lőtlenségét tette 
szóvá, de gondolatának folytatásában 
más problémát is megemlített. „Elkép-
zelhetetlen, hogy a nép szakadatlanul 
gyülekezzék a közügyek intézése vé-
gett    a kisebb létszámú hatóságok    
könnyebben intézik az ügye ket”  Ez 
ugyan igaz, de ennek a következménye 
Rousseau szerint az, hogy az emberek 
nagy többsége megmarad ter mészeti 
állapotában, s nem jut el ahhoz, hogy 
aktív társa dalmi lényként élje az életét  

A magánélet keretei között beszűkült 
életforma – amit Rousseau „természe-
ti létnek” tart – „akadályozná legnagy-
szerűbb képességeink fejlődését, neve-
zetesen hiányoznék belőle a részeknek 
az az összefüg gése, amely az egészet 
teszi    Mindenki elszigetelt maradna 
a többiek között, mindenki csak magá-
val törődne; értelmünk nem tudna ki-
fejlődni; úgy élnénk, hogy semmit sem 
érzünk, úgy halnánk meg, hogy nem is 
éltünk” 

A társadalomtól elszigetelt élet te-
hát nem teszi lehetővé, hogy az egyes 
emberek megértsék a társadalom 
fejlesztésé nek szükségleteit és lehető-
ségeit, felfogják a közösség érde keit, és 
indítékot érezzenek azért, hogy mind-
ebben tevé keny részt vállaljanak  Más 
szóval: az emberek többsége nem tud 
és nem is akar aktív szerepet vállalni 

A demokrácia 
ellentmondása, hogy 
esély egyenlőséget és 
általános jólétet ígér, 
de egyiket sem tudja 

megadni.

Keszeg Ágnes grafikái

A „tömegember”  
és a tömegkultúra

A

Maróti Andor
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a demokráciában  He lyette a körülmé-
nyek megjavítását a hatalomtól várja, 
nem ismerve fel, hogy eredményt csak 
a közösségi összefogás hoz hatna  Még 
napjainkban is az a látszat, mintha 
igaz lenne Kant megállapítása: „Az em-
ber olyan lény, akinek úrra van szük-
sége”  Akire feltekinthet, akit rajongva 
tisztelhet, aki őrá hivatkozva biztosítja 
a rendet, és aki minden bajt el tud tün-
tetni az életből. Egy valakinek a felma-
gasztalása azonban feltételezi az ellen-
kezőjét is, hogy meg kell találni azokat, 
akiket ki kell közösíteni egy közösség-
ből, hogy megvalósul jon a társadalom 
egysége  Így fordul azután a demokrá-
cia önmaga ellentétébe, a diktatúrába, 
amit – meglepő módon – gyakran a tár-
sadalom többsége támogat 

Óhatatlanul ide kívánkozik Karin-
thy Frigyes Barabbás c  elbeszélése  
Ez nem humoreszk, a benne ábrázolt 
esemény sor szomorú és elgondolkoz-
tató  Röviden összegezve a történteket: 
Jézus feltámad hallottaiból, és bejárja 
a vidéket, ahol élt és tanított  Minde-
nütt pusztulást lát, üszkös romo kat, le-
rombolt házakat, kifosztott családokat, 
megnyomorí tott embereket  – Ki tette 
ezt? – kérdi, és a válasz: – Barabbás, a 
gyilkos  Mire a Názáreti azt mondja: – 
De hiszen ti akartátok, hogy Pilátus őt 
bocsássa szabadon a Pászka ünnepén. 
– Ó, ha tudtuk volna – mondják erre a 
megnyo morítottak –, másképp tettünk 
volna  Ha még egyszer meg kérdeznének 
bennünket, tudnánk, mit mondjunk  
Erre Jé zus indítványozza: – Gyertek hát 
velem Pilátus házához, hogy új ítéletet 
kérjünk  S ha megkérdeznek bennete-
ket, kit bocsássanak el a halálra ítél-
tek közül, mondjátok, hogy a Názáretit  

És elindul a sokaság élén, elér Pilátus 
házához, ahol a helytartó éppen Barab-
bással lakomázik  Csodálkozva hall-
gatja azt, hogy új ítéletet kérnek tőle, 
de nem akar ellen kezni  Legyen úgy, 
ahogy a nép kívánja. És Pilátus ismét 
felteszi a kérdést: – Mit akartok hát, kit 
bocsássák el, Barabbást vagy a Názáre-
tit? A tömeg pedig hangosan kiált ja: – 
Barabbást  És az emberek csodálkozva 
néznek egymásra, mert külön-külön 
mindenki Jézust mond, de a kiáltásuk 
tömeggé egyesülve mégis Barabbást ki-
ált. Jézus pedig bólint rá, fejét lehajtja, 
engedi, hogy megkötözzék, és elvigyék, 
hogy másodszor is megfeszítsék 

Bár ezt az elbeszélést az író 1917-ben 
írta, és a mű rejtett értelme a háború-
ra vonatkozott, amit évekkel korábban 
az emberek többsége nagy lelkesedéssel 
fogadott, az elképzelt eseménysor ta-
nulsága mégis másra is általánosítha-
tó. Arra, hogy sokan képtelenek tanulni 
a korábbi tévedésükből. Mert hajlandók 
elfelejteni azt  Mi az oka annak – kér-
dezhetjük –, hogy sok ember újra és újra 
a gonoszat választja a jóság helyett, 
noha egyéni életében mindenki a jóra 
törek szik? Milyen szuggesztív hatása 
lehet annak, ha az elégedet len emberek 
tömeggé egyesülnek, és végül önma-
gukból kivetkőzve saját kárukra fogad-
nak el valamit? Hamvas Béla így jelle-
mezte ezt a tipikus helyzetet: „Az egyén 
tudatos tevékenysége helyébe, a tömeg 
tudattalan tevékenysége lépett... A tö-
meg uralma azt jelenti, hogy az egyé-
ni, világos, értelmes, józan, tudatos te-
vékenysége helyébe a tömeg za varos, 
vak, homályos, tudattalan tevékenysé-
ge lép, és ezzel az egész emberi lét elho-
mályosul és elsüllyed    Az egyéni és a 
világos gondolkodás és tevékenység el-
kezd a tömeg zavaros, tudattalan tevé-
kenységétől függeni... A magasabb függ 
az alacsonyabbtól”  „Az ember fölött az 
uralmat el lenőrizhetetlen ösztönzések 
veszik át, és az ember a tö megben mara-
déktalanul felszívódik”. „A kezdődő pri-
mitivizálódás kivétel nélkül minden-
kit kikezd és aláás  A szellemet kioltja, 

az ízlést a legalacsonyabb színvonalra 
szál lítja le, a vallásból babonát csinál, 
az istenekből bálványt, a világos és jó-
zan gondolkodás helyét zavaros mítosz 
foglalja el”. A tömeghatás tehát pusztít-
ja az egyéniséget, az önálló ságot  Nem 
indokolatlanul nevezte Pataki Ferenc a 
20  szá zadot „a tömegek évszázadának” 

Tanulságos, hogyan jutott hatalom-
ra Németországban a múlt század har-
mincas évtizedének elején a nemzeti 
szocia lista párt. Míg a többi párt nem 
volt hajlandó szövetkezni egymással, 
hogy megakadályozzák ezek uralomra 
jutását, ez a párt megkapta a szavaza-
tok többségét annak ellenére, hogy a 
politikai fellépésük már előre jelezte, 
legfőbb céljuk az ellenfelekkel való erő-
szakos leszámolás  Miért tudták mégis 
megnyerni a szavazók többségét? Mert 
hangzatos jelszavakkal a nemzeti érde-
kek kizárólagos képviselőinek állítot-
ták be magukat, és minden akciójuk a 
német felsőbbrendű ség érzését hirdet-
te  Pataki könyve ennek a jelenségnek 
a magyarázatára egy meghökkentő 
eseményt említ még a század elejéről, 
Franciaországból, idézve Le Bon A töme
gek pszichológiája c. könyvét. Egy nép-
szerű színész foga dott barátaival, hogy 

a szónoklatával kiváltja egy nagy te-
remben összegyűlt hallgatóság lelkese-
dését, noha beszédé nek semmi értelme 
sem lesz  A fogadást megnyerte, bár be-
széde összefüggéstelen szavakból állt, 
és csak néhány szó volt benne kivehető, 
mint a „haza”, a „becsület”, a „lobo gó”  
Ezeket keverte szóáradatába  Hallgatói 
frenetikus tapsviharral köszöntötték a 
teljesítményét  Le Bon hozzátet te: „Aki 
vezetni akarja a tömegeket, annak az 

A tömeg uralma azt 
jelenti, hogy az egyéni, 

világos, értelmes, józan, 
tudatos tevékenysége 

helyébe a tömeg za varos, 
vak, homályos, tudattalan 

tevékenysége lép.
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érzelmeire, és sohasem az értelmére 
kell hatnia”  Ugyanezt vallotta Adolf 
Hitler is a Mein Kampf (Harcom) c  köny-
vében: „A pro paganda elsősorban az ér-
zelemre hasson, és csak kisebb mérték-
ben az értelemre  Nem szükséges, hogy 
a nép tudatosan gondolkodjék, hiszen 
az emberek felfogó képessége amúgy 
is meglehetősen korlátozott, intelli-
genciájuk csekély, viszont igen gyor-
san felejtenek. Ehhez képest a hatá-
sos propaganda csupán néhány pontra 
szorítkozhat, és a jel mondatokat addig 
kell ismételnie, míg a közönség minden 
tagja megérti, hogy hogyan kell értenie 
azokat” 

Elgondolkoztató, hogy miért lehet 
visszaélni az emberek közéleti tudat-
lanságával és politikai tájékozatlansá-
gával olyan korban, amikor megnőtt 
az iskolázottság szintje, és javult az 
emberek kulturális ellátottsága  Mint-
ha továbbra is időszerű lenne Ortega y 

Gasset véleménye, hogy a közéle tet a 
20  században olyan emberek uralják, 
akiket az „elvtelenségre való jog” ve-
zet, s akiknek az a meggyőződése, hogy 
nekik mindenben igazuk van  Ezért 
szólnak bele a politikába és a szellemi 
életbe anélkül, hogy erre felkészült-
ségük lenne  Egyetlen érvet ismernek, 
az erőszakot. S ha ez válik normává, 
akkor a társadalmi lét barbársággá vál-
tozik  A veszélyt Ortega szerint az idézi 
fel, hogy ez a típus „eltö kélte, hogy ke-
zébe veszi a társadalom irányítását”  
A korlá tozottságukra jellemző, hogy 
nem hajlandók másokat meg hallgatni, 
más véleményt elfogadni  Nincsenek 
azonban önálló gondolataik, csak köz-
helyeket mondanak, előítélete ket valla-
nak, s „a közönségesség jogát” hirdetik  
Halálosan gyűlölnek mindenkit, akik 
gondolkodva, megalapozott vé leményt 

alakítanak ki  Ortega szavaival: „ott 
nincs kultúra, ahol nincsenek nor-
mák, amelyekre hivatkozhatnak az 
em bertársaink  Ott nincs kultúra, ahol 
nem tisztelik a vitá ban alkalmazható 
végső szellemi álláspontokat”.

E típus kialakulását és elterjedését 
Oswald Spengler törté nelmi változá-
sokkal magyarázta  Úgy látta, az anyagi 
javak fokozódó termelésének hatására 
az emberiség a szerves létet szervet-
lennel cseréli fel, és az emberi voltá-
ról lemond va magát a tárgyi környezet 
uralma alá veri  Ezért az anyagi civili-
záció „a kultúra kikerülhetetlen végle-
te”? Ennek eredménye, hogy a történe-
lem visszatér a történelmietlenségbe, 
„az őskor primitív ütemébe”. A hagyo-
mány elveszti az értékét, az önállóan 
gondolkodó ember fölöslegessé válik, 
mert a sajtó és a rádió határozza meg, 
az emberek mit gondolja nak  Az lesz az 
igazság, amit a tömeg „naponta hall és 
ol vas”  A demokráciát a zsarnokok ural-
ma váltja fel, ezt há borúk végtelen sora 
követi, de ez „mit sem számít a démoni 
hatalomvágy előtt”. Eltűnik az erkölcs, 
az igazság, az em berszeretet, az éssze-
rűség, és új barbárság következik – írta 
Spengler még a 20. század elején.

Az itt idézett szerzőket bírálták túl-
zott borúlátásuk és az egyszerű embe-
rek lenézése miatt  Bírálták az anyagi 
színvo nal fejlesztését elmarasztaló né-
zeteik miatt is, mondván, hogy jogos az 
emberiség törekvése életszínvonalának 
javítá sára  A bírálók szerint a diktató-
rikus rendszerek nem tartó sak, ennek 
bizonysága, hogy a 20  század végére 
– legalább is a világ jelentősebb orszá-
gaiban – eltűntek. Ezért a tömeg-tár-
sadalom elfajulása sem szükségsze-
rű. Ezzel az optimiz mussal szemben 
azonban kialakultak olyan nézetek, 
ame lyek a demokratikus viszonyok 
közt élő „fogyasztói társada lomban” 
mutatták ki a tömegemberré válás tü-
neteit  Herbert Marcuse rámutatott 
arra, hogy a technikai fejlődésre építő 

társadalmi rendszer az anyagi haszon 
növelése érde kében álszükségleteket 
teremt, és ezeket reklámmal fogadtat-
ja el az emberekkel  Jólétet, kényelmet 
és ezzel együtt boldog ságot ígér, de amit 
nyújt, az a vásárlás és a fogyasztás bol-
dogsága  A közvéleményt a tömegkom-
munikáció annyira befolyásolja, hogy 
az emberek életcélként fogadják el a ja-
vak mind nagyobb mennyiségű meg-
szerzését  Az igényeket azonban a rek-
lám úgy nivellálja, hogy „mindenki azt 
szeres se és utálja, amit mások” 

Sok ember automatikusan azonosul 
ezzel az életformával, feladja személyes 
meggyőződését, behódol a rendszernek, 
mert a megváltoztatása ésszerűtlennek 
látszik, hiszen csak nem mindenki ab-
ban keresi a boldogulását  Az egyéni-
ség eltűnését bizonyítja, hogy az em-
berek értéküket a megszer zett tárgyak 
értékével azonosítják, az lesz tehát az 
értékes ember, aki sok értékes tárgyat 
tart a birtokában  A fogyasz tói társa-
dalom tagjai készségesen azonosulnak 
a népszerűsí tett viselkedésformák-
kal, amelyeket filmeken vagy a televí-
zióban látnak  A kultúra elveszti ere-
deti rendeltetését, hogy a naponta átélt 

élettel szemben átfogó távlatot adjon, 
segít se a valóság lényeges mozzanata-
inak felismerését  A tömeg-társadalom 
kultúrája beolvad a mindennapiságba, 
elsekélyesedik, „mert a dolgok éppen 
érvényesülő állását dekorálja”. Nem a 
valóság megváltoztatására, fejleszté-
sére késztet, ha nem annak kritikátlan 
elfogadására. Ezért ajánl kikapcsoló-
dást adó élményeket, hogy az emberek 
ne törődjenek az önmaguk fejlődését 
akadályozó társadalmi viszonyokkal  

Az egyéniség eltűnését 
bizonyítja, hogy az 

emberek értéküket a 
megszer zett tárgyak 

értékével azonosítják, 
az lesz tehát az értékes 
ember, aki sok értékes 

tárgyat tart a birtokában.
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Ahogy a kultúrában megszűnik a távol-
ság a „van” és a „le hetséges” között, úgy 
az álszükségletekre manipulált társa-
dalomnak sincs már szüksége jobb mi-
nőségű életre. A mű vészet korábban az 
ösztönök megtisztítására vállalkozott, 
most a szabadság nevében fogadtatja 
el az agresszivitást és a nyers szexua-
litást, azokat az emberi lét természetes 
reak cióiként állítja be  Az ösztönök fel-
szabadításával, az erőszak népszerűsí-
tésével eltűnik a humanitás a viselke-
désben, az életmódban és a beszédben 
egyaránt 

Az egyéniség feladását és az eltöme-
gesedés veszélyét elemzi Erich Fromm 
is  Szerinte a modern világban az em-
ber egyre nagyobb szabadságot kap 
életkörülményei alakítására, de a kö-
zösségek felbomlása el is szigeteli őt 
másoktól. Fel tételezhető lenne, hogy a 
nagyobb önállóság a gondolkodás önál-
lóságát hozná magával, de ez mégsem 
következik be. A kapcsolatok gyengü-
lése fokozza a bizonytalanság érzetét  
Ezért az emberek készséggel fogadják 
el azokat a magatar tásformákat, ame-
lyeket a kereskedelmi reklámoktól kap-
nak  Ezek ugyanis nemcsak bizonyos 
áruk megvételét ajánlják, hanem a 
hozzájuk kapcsolódó viselkedést is. Ha 
a vásárlást sikeres emberek ajánlják, az 
a látszat, mintha a kínált cikkek meg-
szerzése és a sztárok életmódja szük-
ségszerűen kapcso lódna egymáshoz. 
Az utánzás váltja fel tehát az életforma 
önállóságát, a kapott minták kritikát-
lan átvétele az ítélőké pesség tompulá-
sával jár együtt  Ennek eredményeként 
az egyén hamis képet kap a társada-
lomról, már csak azért is, mert a tö-
megkommunikáció összefüggéstelen 
és önkénye sen kiválasztott – gyakran 
lényegtelen – információkkal köti le a 
figyelmet. Jellemző módon nem any-
nyira az egyes művé szeti alkotások 

minőségét tudatosítják, inkább a mű-
vészek életéről szólnak. Látszólag azért, 
hogy így népszerűsítsék a művészetet, 
valójában azonban hamis tájékoztatást 
adnak a kultúráról  Nem véletlenül lesz 
sok fiatal életcélja a vélt tehetségével el-
érhető karrier, amit sokan a nyilvános-
ság előtti gyakori szerepléssel, a széles-
körű ismertséggel azono sítanak. Ami 
azt a hitet erősíti, hogy az ember értéke 
eladha tóságával azonos 

Király Jenő szerint ez a meggyőződés 
tipikus korjelenséggé válik, s a káros 
hatása átjárja az emberi élet egészét  
Megfo galmazásában: „Korunkban a 
felületesen örömhajhászó fogyasztói 
mentalitás és a szellemi nívó csökke-
nése soha nem ismert pusztító potenci-
állal a pusztítás „tudományos-techni-
kai forradalmával” találkozik  Éghajlati 
változásokkal, a Föld egyes régióinak 
lakhatatlanná válásával, túlnépese-
déssel, szegények és gazdagok ellenté-
tének éleződésével kell számolnunk. 
Soha nem látott új esélytelenségekkel    
Egy másért már nem, csak egymás el-
len tudnak az emberek egyesülni, a 
közösséget a destruktivitás, a gyűlö-
let restaurál ja... Már mindenki gyűlöl 
mindenkit, amikor áldozatot kezde-
nek keresni  Az eszmecserét leváltja a 
meggyőzés, a kommunikációt levált-
ja a népnevelés, a propaganda, a mé-
diahatalom... A belpolitika az osztá-
lyok, csoportok, a kül politika a népek 
egymás ellen fordítása, szakadatlan 
gyanú sítás, mesterségesen szított elfo-
gultság  A modern gondolkodás lényege 
a „szív” megkeményedése    A diktatú-
rák idején a hatalom számára a megbé-
lyegzés a lényeg, melyet a közösség fé-
lelemből, az előnyös helyzetű csoportok 
pedig érdekből tolerálnak... Korábban a 
gyűlölet elsősorban ide gengyűlöletként 
fenyegetett, ma az idegenség a legele-
mibb emberi viszonyokat is kezdi át-
hatni. A gyűlölet évezrede következik”.

E sorokat írójuk 1997-ben fogalmaz-
ta meg. Azóta a fenye gető jelenségek a 

közélet egyes területein mintha erősöd-
tek volna. A politikai küzdelmekben a 
leggyakrabban alkalma zott módszer az 
ellenfél erkölcsi lejáratása, a bűnügyi 
gya núsítás, olykor is, ha a megfogal-
mazott vád képtelensége nyilvánvaló. 

Az ellentétes oldalak egymásnak feszü-
lése nem marad meg a pártok keretei 
között, a győzelem érdekében a gyű-
lölködést ki kell terjeszteni a társada-
lom minél nagyobb részére  Úgy látszik, 
mintha ez a megosztottság már eltün-
tethetetlen lenne, a sérelmek olyan 
nagyok, hogy abból bé kés megoldás ki 
nem vezet  És a kibékíthetetlenség jele, 
hogy a felek azt igyekeznek bizonyítani, 
az ellenkező olda lon állók kívül állnak 
a nemzeten, mert annak az egységéhez 
az szükséges, hogy mindenki azonos 
álláspontot valljon. Aki tehát nem ért 
egyet a többséghez tartozókkal, azokat 
ki kell szorítani ebből a közösségből. 
Ami persze gyakorlatilag azt jelentené, 
hogy a demokráciát totalitárius társa-
dalommá kell átalakítani, amelyben 
a közügyekről egyedi véleményt kell 
mindenkinek elfogadnia  Ha ez lenne a 
jövő, kérdés, hogy milyen szerepe ma-
radna még a kultúrának? Amelynek a 
lényege éppenséggel az egyéni szabad-
ság és önálló gondolkodás egy társadal-
mi közösségen belül 

(Részlet a szerzőnek a neckenmarkti 
(Sopronnyék, Ausztria) United p. c. kiadó 
gondozásában 2013-ban megjelent A nél-
külözhetetlen kultúra c. könyvéből. Kö
szönet a szerzőnek és a kiadónak a közlés 
engedélyezéséért.)
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100 éve hunyt el dr. Telbisz Károly, 
Temesvár legkiválóbb polgármestere

Béga-parti város illusztris, korszakos 
jelentőségű személyiségeinek sorában 
kiemelkedő helyet foglal el dr. Telbisz 
Károly (1854–1914), Temesvár sok év-
százados történelmének legkiválóbb 
polgármestere. A Telbisz János földbir-
tokos és Schiller Antónia fiaként 1854. 
november 19-én Németcsanádon vi-
lágra jött Telbisz Károly – aki korábban 
főügyészként, majd főjegyzőként állt 
a Béga-parti város szolgálatában – 31 
esztendős korában, 1885. március 9-én 
került Temesvár szabad királyi város 
élére. Beiktatásával a Bánság fővárosa 
történetének legtündökletesebb kor-
szaka köszöntött be  Dr  Telbisz Károly 
ugyanis nagy koncepciójú, széles lá-
tókörű, rendkívül tevékeny, hosszabb 
távlatokra tekintő és tervező város-
gazdának bizonyult  Közel három év-
tizedes közszolgálatának mozgalmas, 
eseménydús időszakában célirányos 
munkálkodásával megkülönböztetett 
hangsúlyt helyezett a település lendü-
letes, sokrétű fejlesztésére és korsze-
rűsítésére, hatékony gyarapítására, fo-
lyamatos csinosítására  Városrendezési 
és -bővítési terveket dolgoztatott ki Ybl 
Lajos (1855–1934) műépítésszel és Ko-
vács Sebestyén Aladár (1858–1921), majd 
Szesztay László (1870–?) mérnökökkel. 
Rendíthetetlen, szívós kitartással fára-
dozott azért, hogy elérje a város eggyé 
szervesülését akadályozó várfalak le-
bontásának, a védművek felszámolásá-
nak, a vársík felszabadításának enge-
délyezését 

Példátlan erejű és ütemű építkezé-
si láz kerítette hatalmába a Maros és 
az Al-Duna közötti tájegység közigaz-
gatási, gazdasági és szellemi központ-
ját a 19  század utolsó és a 20  század 
első évtizedeiben. Óriási építőteleppé 
változott, alakult át a város egész te-
rülete. Gyors iramban középületekkel, 

bérpalotákkal, villákkal, családi há-
zakkal népesültek be a városrészek 
közötti felszabadult területek  A város 
ugyanakkor kifelé is erőteljesen ter-
jeszkedett  1910-ben Mehala községet 
is a városhoz csatolták  Az egyházta-
gok adakozásából, valamint a város 
költségén épült fel 1896 és 1901 között a 
Gyárvárosban a Millenniumi Templom 
impozáns épülete. Szomszédságában 
került később tető alá a Városi Polgári 
Menház Alap Székely László (1877–1934) 
műépítész tervezte díszes bérháza, a 
paplak, a Magyar utcai községi elemi 
iskola, a tanítóképző, a Gizella Árvaház, 
az új neológ zsinagóga, a vízi erőmű, a 
Szent Illés görögkeleti templom, az ipa-
ri munkásházak csoportja, az erdőőri 
szakiskola stb  A Józsefvárosban húz-
ták fel a Temes-Béga Vízszabályozási 
Társulat székháza, a községi elemi is-
kola, a kálvinisták temploma és bérpa-
lotája, a Délvidéki Kaszinó, az Önkéntes 
Tűzoltó Egylet, a városi tisztviselők bér-
háza, az Eötvös utcai óvoda, az ortodox 
zsinagóga, valamint a vasútállomás 
mutatós épülettömbjeinek falait. Az Er-
zsébetváros a siketek tanintézetével, a 
Vörösmarty utcai községi elemi iskolá-
val, a tanítók konviktusával, a közvágó-
híddal gazdagodott, s a római katolikus 
templom építéséhez is hozzákezdtek. 
A Belvárost a postapalota, a piaristák 
nagyszerű épületegyüttese, az állami 
főgimnázium, a felsőbb leányiskola, a 
Lloyd-palota, a papnevelő-intézet új ott-
hona, a fa- és fémipari szakiskola, a Ke-
reskedelmi és Iparkamara székháza, a 
pénzintézetek ingatlanai, valamint az 
emeletes bérházak sokasága varázsolta 
elbűvölővé, nagyvonalúvá és mutatós-
sá  A világháború kitörése megakadá-
lyozta dr  Telbisz Károly nagy álmának, 
a városi közkórház korszerű épület-
tömbjének felépítését, valamint a felső 

Az első magyar kultúrváros 
megalkotója

A Béga-parti város 
személyiségeinek sorában 

kiemelkedő helyet foglal 
el dr. Telbisz Károly, 

Temesvár sok évszázados 
történelmének legkiválóbb 

polgármestere.

A

Szekernyés János

Telbisz Károly
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kereskedelmi iskola befejezését, a MÁV-üzletvezetőség palo-
tájának, az állami főreáliskola új otthonának, a városi hiva-
talok új irodaházának elkezdését, felhúzását. A Vadászerdő 
egy részét városligetté szándékozott változtatni, átalakítani 

A korábban üzembe állított lóvasutat 1899-ben váltotta fel 
a villamos, amely könnyítette, gyorsabbá és kényelmesebbé 
tette a városi közszállítást, a vonalait pedig évről évre bővítet-
ték, hosszabbították. A Bégára vízierőművet építtetett, új me-
derbe tereltette a várost átszelő csatornát, amely fölé új hi-
dakat verettetett  Szorgalmazására és irányításával fektették 
le a város ivóvíz-rendszerét és szennyvíz-csatornahálózatát  

Művelődési intézmények és egyesületek sora létesült, 
kezdte meg tevékenységét polgármestersége évtizedeiben. 
1903-ban jött létre az Arany János Társaság és a Temesvári 
Magyar Dalárda, 1904-ben nyitották meg a városi közkönyv-
tárat, a gyermekpoliklinikát, a vakok intézetét, 1906-ban ala-
pították a városi zeneiskolát, 1908-ban pedig a Dél Irodalmi 
Társaságot, amely 1910-ben kiadta a Magyar Dél című havi 
folyóiratot, 1910-ban hozták létre a Kinizsi Sportklubot stb. 

Dr. Telbisz Károly polgármesteri működése közel három 
évtizede alatt a gyárak, az üzemek, az ipartelepek sorát ala-
pították és állították üzembe Temesváron, amely igazából a 
19  és 20  század fordulóján vált az Osztrák-Magyar Monar-
chia egyik legrangosabb, legerősebb és legdinamikusabban 
fejlődő, méltán a „magyar Manchesternek” becézett ipa-
ri központjává. Dr. Telbisz Károly polgármestersége idősza-
kában létesült és kezdte meg a termelést, többek között, a 
Dél-magyarországi Láncgyár, a Dél-magyarországi Szap-
pangyár-Társulat, az Első Dél-magyarországi Gőzcukorka- 
és Csokoládégyár, az Első Dél-magyarországi Kalapgyár,  az 

Első Gyulai Kötött és Szövött Iparárugyár, a Magyar Gyap-
júfonógyár, a Temesvári Első Gyufa-, Kocsikenőcs- és Vegy-
technikai Gyár, a Hungária Gőzmalom, a Turul Cipőgyár 
stb.  Ugyanakkor a rangos központi pénzintézetek, bankok 
többsége fiókot, kirendeltséget nyitott és működtetett a Bán-
ság szívében. Nagy részük tetszetős székházat is emeltetett 
Temesvárott  1911 végén az Osztrák-Magyar Bank temesvári 
fiókintézete mellett 26 részvénytársasági és 6 szövetkezeti 
bankja, illetve takarékpénztára volt a Béga-parti városnak.

Élenjáró szerepet vállalt dr. Telbisz Károly polgármester a 
bánsági értelmiségiek összehangolt mozgalmában is, ame-
lyet annak érdekében indítottak és folytattak, hogy Magyar-
ország kormánya Temesvárott létesítse és nyissa meg az 
ország harmadik tudományegyetemét vagy második mű-
egyetemét 

Nagyszabású ipari és mezőgazdasági kiállítás, országos 
dalosverseny, számos szakmai, tudományos, kulturális és 
közületi összejövetel, vándorgyűlés, tanácskozás és értekez-
let színhelye volt Temesvár. Magyarország városainak pol-
gármesterei gyűltek össze és tanácskoztak 1910-ben a Bé-
ga-parti városban, amikor dr. Telbisz Károly városvezetői 
szolgálata negyedszázados évfordulóját ünnepelte. Munka-
társai, beosztottjai díszalbumot állítottak össze és vaskos 
kötetben gyűjtötték össze különböző alkalmakkor elmondott 
beszédeit, előadásait.

Dr  Telbisz Károly agyondolgozta magát annak ellenére, 
hogy a megtermett, robusztus testalkatú, hatalmas mun-
kabírású férfiú egészsége gyakorta rakoncátlankodott, sok 
bajt és gondot okozva  Éveken át a tüdeje „rendetlenkedett”, a 
fertőzéstől gyakran belázasodott. Orvosai gondosan, fokozott 
figyelemmel kezelték, s tanácsukra a nyarakat általában 
délvidéki vagy külföldi gyógyüdülőtelepen töltötte. Család-
tagjai és főleg felesége, Vargits Etelka kérlelésének, rábeszé-
lésének engedve életkorára, valamint megrendült egészségi 
állapotára hivatkozva 1914 márciusában nyugdíjaztatását 
kérte   A városi hatóságok és a közületek fényes búcsúün-
nepségeket rendeztek 1914 májusában, amikor formálisan 
is megvált hivatalától. Nyugdíjasként mindössze pár hetet 
töltött Temesvárott, feleségével az ausztriai Pörtschach am 
See-be utazott, ahol hosszabb tartózkodásra rendezkedtek be 
a wörthi tóra néző Villa Edelweissban. Szíve 1914. július 14-e 
kora reggelén szűnt meg dobogni. Ideiglenesen a fürdőhely 
sírkertjébe hantolták el. A temetés kezdetének időpontjában 
Temesvárott a plébániatemplomok összes harangját meg-
kondították dr  Telbisz Károly tiszteletére és emlékére  „A föl-
di enyészet elvégezheti ugyan a maga kegyetlen munkáját, a 
három évtizedes tevékenység alatt megviselt szervezet kidöl-
het ugyan, de a Telbisz Károly neve, nagy szellemének emlé-
ke élni fog Temesvár város történetében időtlen időkig, s a 
Telbisz név fogalommá válva soha el nem halványuló betűk-
kel ott fog ragyogni Temesvár történetének lapjain, hirdetve, 
hogy a nagy társadalmi, gazdasági és kulturalis átalakulás 
idején a legbölcsebb férfi állott a város kormányzása élén, kit 
a gondviselés arra rendelt, hogy céltudatos, előrelátó gondos-
sággal rakja le a nagy Temesvár alapjait” – írta 1914. július 

1913-ban avatták fel a Temesvár melletti  Szabadfalun – azon a helyen, ahol 
Bem József tábornok  szárnysegédjét, Petőfi Sándort őrnaggyá léptette 
elő – a Székely László tervezte emlékművet

Dr. Telbisz Károly büszkesége, a kegyesrendiek főgimnáziumának, rendhá-
zának és templomának Székely László műépítész tervezte épületegyüttese

Kulcsszerepet vállalt dr. Telbisz Károly 
abban, hogy Magyarország kormánya 

Temesvárott nyissa meg az ország 
harmadik tudományegyetemét vagy 

második műegyetemét.
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15-i gyászlapszámának vezércikkében az Osztie Andor szer-
kesztette Dél-magyarországi Közlöny. A Tóth Mihály szer-
kesztésében Debrecenben kiadott A Város című szemle nek-
rológjában sokra értékelte Temesvár Pörtschachban elhunyt 
polgármesterének kivételes érdemeit: „Telbisz Károly dr.-ban 
az alkotások korának egyik legmunkásabb, legtehetségesebb 
és legrokonszenvesebb egyénisége dőlt ki. Őt utánozták a vi-
déki nagyvárosok vezetői, az ő várospolitikája szolgált min-
tául másoknak, hatalmas enerzsiáját megcsodálták ország-
szerte. Harminc esztendő alatt kiemelte a szürke katonai 
várost a németségből és Dél-Magyarország központjává tette 
azt. Művelt lélek, nagy elme volt a megboldogult. Lelkesedett 

minden modern eszméért  A kivitelben gátat nem ismert  
A valódi tehetséget és hivatali buzgalmat megbecsülő, a do-
logtalanságot ostorozó igaz, őszinte, igazságos lélek volt, akit 
szeretettel vettek körül tiszttársai és mindenki, aki ismerte 
nemes törekvéseit és jó szívét. Sokat tudott, sokat tapasztalt 
és bejárta a külföldet, dús tapasztalatait városa javára for-
dította  Több nyelvet beszélt és élénken részt vett Temesvár 
társadalmi életében. Méltán gyászolja őt városa, mely nagy-
ságát jobbára neki köszöni ”

Telbisz Károly elhunytával egy korszak zárult le a Bé-
ga-parti város történetében, az a pezsgő, tevékeny és derűs 
időszak, amelyet „boldog békeidőkként” szoktak emlegetni. 
1914 októberében, amikor holttestét exhumálták, már javá-
ban dúlt az első világháború. A hadiszállítások miatt a dr. 
Telbisz Károly tetemét szállító vagon félnapos késéssel érke-
zett Temesvárra, ahol a szívéhez oly közel álló, 1912  január 
21-én a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére felszentelt 
piarista templomban ravatalozták fel. A beszentelést 1914. ok-
tóber 24-én dr. Glattfelder Gyula, Csanád egyházmegye püs-
pöke végezte, aki megrázó beszédben méltatta az elhunyt 
hervadhatatlan érdemeit  „Ha körültekintünk azon a téren, 
melyen működésének nyomait hagyta, ha buzdul lelkünk a 
templomokban, melyeket Isten dicsőségére emelt, ha a szebb 
jövő csíráját látjuk fejlődni gyermekeiteken át az iskolákban, 

melyeket oly nagy ambícióval hívott az életbe, amelyekben 
oly szeretettel időzött, ha az emberbaráti intézményeken pi-
hen meg tekintetünk, melyeket nem csak épített, de melyek-
ben ő volt a legnagyobb emberbarát, ha e fejlődő nagyváros 
kialakuló képét csodáljuk, a szinte vakmerőséggel határos 
tervén gyönyörködünk, s főleg ha a kicsinyes múlt emlékei-
ben lapozunk, s aztán az új kor merész megindulása és ritka 
fejlődése állomásain át mindig nagyobbakat látunk: akkor 
megértjük, hogy ez a lélek nagy volt, ez az ember egyéniség 
volt, hogy ő nem csak városa, hanem nemzete életében tisz-
teletreméltó helyet igénylő történelmi alakká nőtt azért, mi-
vel eszményei voltak. Eszmeszegény és eszmei lendülettől ir-
tózó korban nagyot alkotott, mivel önmagából kiemelkedni 
és felsőbb régiókba emelkedni tudott.”

Telbisz Károly koporsóját a templomból a városháza elé 
vitték, majd az egykori Hunyadi utcán, a Losonczy téren és a 
Török utcán át a belvárosi temetőbe kísérték, ahol aztán örök 
nyugalomra helyezték  A temetés fontosabb mozzanatait do-
kumentumfilmen is megörökítették.

Dr  Telbisz Károly sírjára „ideiglenesen” egy masszív, szán-
dékosan érdesen hagyott természetes kőhasábokból ösz-
szerótt feliratos kereszt került, amelyet Székely László, a vá-
ros műépítésze tervezett. Az ideiglenesnek szánt kőkereszt 
örökös sírjellé vált, és száz esztendeje áll Temesvár legki-
válóbb polgármesterének nyughelyén. A mauzóleum meg-
építéséről teljesen megfeledkezett az 1920-ban Romániának 
ítélt „kis Bécs”. A lepergett évtizedek alatt dr. Telbisz Károly 
sírját gyakran ellepték, beborították a gyomok, a cserjék és 
a kúszónövények  Rendszeres gondozásával, karbantartásá-
val jószerivel senki sem törődött. Hosszas huzavona, kitar-
tó közbenjárás és kérvényezés eredményeként végre annak 
a belvárosi utcának a két végére, amely a két világháború 
között is a nevét viselte, felkerültek a Telbisz-feliratú táblák  
A Központi Parkban alakulgató Személyiségek Sétányán 2011. 
augusztus 3-án leplezték le mellszobrát, Laurenţiu Balca, fia-
tal szobrászművész alkotását, amelyet – miként a Lippai úti 
temetőben található sírját is – halála centenáriumán meg is 
koszorúztak a városháza és a civil szervezetek képviselői. Fo-
galommá vált nevét lassacskán kezdik újratanulni, és kellő 
tisztelettel számon tartani a temesváriak 

1910-ben indultak be a Béga-csatornán emelt vízierőmű turbinái

A Turul cipőgyár

Telbisz Károly elhunytával egy korszak 
zárult le a Béga-parti város történetében, 

az a pezsgő, tevékeny és derűs időszak, 
amelyet „boldog békeidőkként” szoktak 

emlegetni. 

A Központi Parkban alakulgató 
Személyiségek Sétányán 2011. augusztus 
3-án leplezték le mellszobrát, Laurenţiu 

Balca, fiatal szobrászművész alkotását
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an Kolozsváron a Mócok útja 98  szám 
alatt egy ház, ahol jönnek-mennek a jó 
emberek, zajlik az élet. Ide mindig beta-
lálnak a művész lelkek, talán mert kö-
zös nyelvet beszélnek, talán mert végre 
otthon érezhetik magukat  

A Mócok 98/Contemplatory Art Space 
Kolozsvár első otthon-galériája. Kény-
szerszülte megoldás  Kényszerszülte, 
mert Romániában mélységesen hi-
ányzik a művészetek és a művészek 
számára az infrastruktúra  Kevés az 
olyan hely, ahol valóban szeretik a 
művészetet minden fajta érdek, felté-
tel, előítélet és program nélkül, szere-
tik úgy, ahogy van, s ahogy megmutat-
kozik  Kevés a hely, ahol szeretik, értik 
és tisztelik a művészt úgy, hogy nem-
csak engedik kibontakozni, bemutat-
kozni, hanem segítik is ebben, egyen-
getik útját   

Ebben a házban az volt a szlog-
en, hogy teje van, ideje van, mért ne 

szoptasson? Illetve a tettrekészség mér-
legelés nélkül. Belevágni a közepébe fé-
lelem nélkül. Hát akkor művészetből 
nálunk Szamost lehet rekeszteni, ház 
van, közönség lesz, miért ne nyitnánk 
meg galériaként is?

Hosszú út vezetett idáig  Nem is tu-
dom, hogy mi találtuk-e ezt a házat, 
vagy a ház talált minket, de tudom, 
hogy nagy lelkesedéssel költöztünk, 
hisz tágasabb lett a hely az egyre gya-
rapodó könyvtárnak, a tárgyaknak, a 
családnak (akkor már négyen voltunk 
testvérek) és nem utolsó sorban a ven-
dégeknek  Akkor 1981-et írtunk  Arra 
emlékszem, hogy másak voltunk  Ná-
lunk mindig frissiben elfogyott a télire 
eltett zakuszka, nálunk mindig nyitva 
állt az ajtó, nálunk mindig tízliteres 
fazékban főztek, hozzánk csak úgy be-
ültek, akár maradtak ebédre  Az sem 
volt baj, ha épp nem volt otthon sen-
ki  Mi mindenhol jólneveltek voltunk, 
nálunk nem kellett jólneveltnek lenni  
Nemegyszer történt meg, hogy reggel 
többen ébredtünk, mint ahányan lefe-
küdtünk  Sokszor nem is ismertük ven-
dégeinket, a barátaink barátai voltak, 
de mindig úgy hagyták el otthonunkat, 
hogy visszatérő barátaink lettek. Em-
lékszem, hogy a zenész Vermessy csa-
lád fölé költöztünk, ahol a nap 24 órájá-
ból 24-et gyakoroltak, hol hegedűn, hol 
zongorán  Végre volt egy család, akivel 
egy húron pendültünk, nem zeneileg, 
hanem életritmusban  Nemcsak élni 
hagytuk, hanem szerettük is egymást  
Sajnos, kitelepültek Németországba, 
helyükbe velünk szemben türelmes 
család költözött   

Az otthon-galéria nem újdonság, több 
évszázados múltja van  De Kolozsváron 
mindenképp az első, és abban egyedül-
álló, hogy sugárzik belőle a művészet-
szerelem  Azért szerelem, mert vak  
Nem válogat stílusokban, művészek-
ben  Mindenkit és mindent befogad, 

A kolozsvári otthon-galéria 
megnyitójára

Az otthon-galéria 
nem újdonság, több 

évszázados múltja van.  
De Kolozsváron 

mindenképp az első.

V

Deuten-Makkai Réka

A folyosón is van hely alkotásoknak. Makkai Bence felvétele
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galéria

és ebben a nagy kavalkádban minden 
megtalálja a helyét, és már nem tudni, 
hogy mi valódi alkotás és mi véletlen  
Olyan igazi retró íze van, a 60-as évek 
avantgardját idézi mind hangulatában, 
mint indíttatásában  

Ez a ház a petrozsényi Makkai End-
re lelkész ágáról fakad  A bányász-
város a kommunista elnyomás sötét 
korszakában különös státusznak ör-
vendett  Aki ide költözött, mintha fel-
mentést nyert volna  Többek között 
sok művészt vetett arra a sors, és aki 
megfordult Petrozsényban, az a paró-
kiára is betért  Ezt a befogadó lelküle-
tet hozták fel a szüleim Kolozsvárra, s 
bár nem voltunk parókia, mégis mint-
ha akként működtünk volna. Pedig 
nem kis kockázattal járt akkoriban a 
nyitott ajtó  Mégis, a félelem nem a 
szüleimben lakozott, hanem azokban, 
akik őket féltették. Kell a szép élethez 
a bizalom, a hit, a bátorság és a naív-
ság  De ez csak évek múltán válik nyil-
vánvalóvá  Ezt a nyitottságot a szüle-
ink velünk szemben is gyakorolták  
Kísérletezhettünk, álmodozhattunk, 
próbálgathattuk szárnyainkat, ők 
mindenben támogattak  A nagyszo-
bánk a legvilágosabb, legcsendesebb, 
vendégszobának volt kinevezve  De itt 
festett édesapám, itt nevelgette And-
ris bátyám a csókáit a vizsga perfor-
manszára, itt öntötte szobrait Balázs 
öcsém. És mindezt a perzsaszőnyegen. 

Sok barátunknak is megtetszett ez a 
szülői hozzáállás, fogták magukat, és 
hozzánk költöztek. És ha netán épp mű-
vészek voltak, akkor nálunk alkottak, 
és ott is hagyták műveiket. Találunk 

első nekifutásokat Györkös Mányi Al-
berttől, Mátyás Lászlótól, Bács Zoltán-
tól, a kolozsvári Transmabulőszilván 
csoporttól (Makkai András, Burka Ist-
ván, Lőrincz Gyula), Szőcs Zoltántól, 
Makkai Bencétől és sokan másoktól. Ez 
az otthon-galéria gyűjtemény egyik te-
temes része 

Szüleim mindketten művészlelkek, 
de csak apám, Makkai János alkot tár-
gyakat. Pasztelljeit, olajképeit, rajzait, 
domborműveit, kis festett vagy legújab-
ban mart köveit mindenhol látni a ház-
ban. Ugyanakkor lelkes műgyűjtők is, 
akinek műtermében megfordultak, at-
tól mindig vásároltak egy munkát  Ta-
lálunk itt Benczédit, Szervátiuszt, Pált, 
Gy. Szabót, Makkai Piroskát, Mátyást, 
Nagy Imrét, Vetrót, Jakab Ilonát és sok 
mást  

Mivel ez a ház műterem is egy-
ben, kísérleti tér, rengeteg elkezdett, 
befejezetlen művel is találkozunk. 
Ilyen a számomra kedves megnyúzott 
bika, amiről a megnyitókor derült ki, 
hogy csak váz. De Duchamp óta min-
den relatív a művészetben, analóg az 
ajtó mellett ott lóg a ház kiszolgált 
vaskagylója, benne elrejtve egy Ru-
bik-kocka. És itt eljutottunk a gyűjte-
mény legfrissebb rétegéhez, a varsolci 
művésztelep VPAR Community 2013. 
évi alkotásaihoz, az otthon-galéria 
apropójához. A VAPR megálmodója és 
szervezője, az otthon-galéria még ál-
landó lakója, Makkai Balázs a nyá-
ri tábor termését helyezte bele a már 
meglévő térbe. Nem tett félre, nem 
vett le, hanem hozzátett  A modern-
kor minimalista galériakultúrájában 

üdítő kurátori hozzáállás. Kiállítot-
tak Bakos István, Bianca Trifan, Csó-
ka Szilárd Zsolt, Fábián Emőke, Far-
caş David, Fogarasi Hunor, Hadnagy 
Kinga, Kutasi Imola, László Lóránd, 
Makkai Balázs, Péter Félix, Szabó An-
na-Mária, Szabó Csongor és Tódor 
Tamás. A művek annyira beleillenek 
a térbe, hogy sokszor észrevétlenül 
elsiklik mellette tekintetünk  És ha 
végigjártuk az erkélyt, folyosót és a 
szobákat, megelégülve benyitunk a 
mosdóba, felkiáltunk, és becsapjuk az 
ajtót: még itt is?!

A galéria előzetes egyeztetés után 
látogatható  Kövessék facebookon a te-
vékenységét, mert már több művész je-
lentkezett, hogy szeretne kiállítani  És 
mivel otthon-galéria, megtartja ad hoc 
jellegét: https://www.facebook.com/
motilor98

Mese a házról. Rutger ten Broeke felvétele

A létra mint állvány. Makkai Bence felvétele

Szüleim mindketten 
művészlelkek, de csak 

apám, Makkai János alkot 
tárgyakat. Pasztelljeit, 

olajképeit, rajzait, 
domborműveit, kis festett 

vagy legújabban mart 
köveit mindenhol látni a 

házban.
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apohos András újabb könyve jelent 
meg nemrég Egyházi és szórványmú
zeum címmel  Az ördöngösfüzesi nyu-
galmazott biológiatanárnak ez már a 
negyedik könyve, hiszen 2008-ban Ter
mészetvédelem a szülőföldön, 2009-ben 
Az ördöngösfüzesi református egyház 
történetéből, 2012-ben pedig Kis doku
mentum-múzeum: Ördöngösfüzes kin
csei 1980-ban címmel jelentetett meg 
könyveket. A kolozsvári Grafycolor ki-
adó gondozásában az olvasók elé került 
kiadvány a mezőségi faluban, Ördön-
gösfüzesen felépített egyházi és szór-
ványmúzeum létrejöttének a történetét 
tárja elénk  Azt az izgalmas utat, amely 
során az ötletből – a sok nehézség árán 
– valóság lett 

De hogyan is született meg az ötlet 
és a könyv?

A kilencvenes években Lapohos And-
rás sorra jelentette meg – az erdélyi 
református egyház gyülekezeti lapjá-
ban, az Üzenetben – azokat a cikkeket, 
amelyeket Szamosújvár és környéke 

körüli településeken tett látogatásai 
alkalmával írt. Idővel bejárta szinte 
az egész Mezőséget: időt, fáradtsá-
got, pénzt nem kímélve elhagyatott, 
köves, sokszor sáros utakat járva el-
jutott a legkisebb, legeldugottabb egy-
házközségbe is. Hangulatos riportjai 
csokorba fogva korhű képet alkottak a 
kilencvenes évek református közössé-
geiről. Arról, hogyan éltek e sokak által 
elfeledett vidéken az egyháztagok  

Az Ördöngösfüzesen egykor biológi-
át oktató Lapohos András mezőségi ba-
rangolásai alkalmával nemcsak az em-
berek életét, az egyházközségek sorsát 
örökítette meg, hanem feltárta azokat a 
kincseket is, amelyeket e kis, magukra 
hagyott települések templomai, paróki-
ái rejtettek (régi harangok, úrasztali te-
rítők, különböző egyházi kegytárgyak). 
Talán az utak során, talán az ördöngös-
füzesi harangláb történetének tanul-
mányozása során fogalmazódott meg 
a gondolat: az értékeket kár lenne az 

enyészet útján hagyni, érdemes lenne 
az utókor számára összegyűjteni, ki-
állítani; erre pedig szórványmúzeum 
létesítése lenne a legalkalmasabb  Az 
ötlet olyan időben született, amikor Er-
dély-szerte egyre-másra épültek temp-
lomok, parókiák, gyülekezeti házak. 
A múzeum létrehozása mégis ellenál-
lásba ütközött, még az egyházon belül 
is. A nyugdíjas éveit taposó Lapohos 
András egykori iskolaigazgató azonban 
nem ijedt meg az eléje tornyosuló aka-
dályoktól, hanem kitartással és a rá jel-
lemző derűlátással hosszas meggyőző 
munkával elérte, hogy az engedélyeket 
megkapta. Közben alapítványt hozott 
létre, hogy a munkálatokat segítse és 
pályázzon. Így vált lehetségessé, hogy 
kétévnyi építkezés után 1999-ben az ör-
döngösfüzesi Egyházi és Szórványmú-
zeum megnyitotta kapuit az érdeklő-
dők előtt.

A tervezésről, a nehézségekről, az 
építés érdekében történt levelezésről, az 
épület felavatásáról, és természetesen 
a múzeumban látható értékekről szól 
a könyv  Sok színes fotóval, a látogatók 
véleményével, valamint erdélyi közéle-
ti személyiségek méltatásával  Sajnos, 
a kolozsvári Grafycolor Kiadó lehetett 
volna igényesebb is: szakszerű műszaki 
szerkesztésnek és korrektúrának nyo-
ma sincs a könyvben  Ám ez keveset 
von le a könyv értékéből.

Hiszen a könyv szól arról is, hogy 
álmainkat ne adjuk fel  Hiszen az egy-
házi múzeum nem az első Ördöngösfü-
zesen: Lapohos András tanár ugyanis 
a településen állattani múzeumot és 
kis dokumentum-múzeumot is alapí-
tott  És szól arról is, hogy ne feledjük el, 
honnan származunk: szeressük szülő-
földünket, tegyünk meg mindent azért, 
hogy az utánunk következő nemzedék 
megismerje múltját, értékelje jelenét és 
építse jövőjét.

Lapohos András: Egyházi és szórvány
múzeum, Grafycolor Stúdió, Kolozsvár, 
2014.

Könyv az ördöngösfüzesi 
múzeumról

Az Ördöngösfüzesen 
egykor biológiát 
oktató Lapohos 

András mezőségi 
barangolásai alkalmával 

az emberek életét, az 
egyházközségek sorsát 

örökítette meg.

L

Somogyi Botond
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engyel Pista 1947-ben született a Fehér 
megyei Nagymedvésen  Bár 1981 óta 
Marosújváron él, nagyon szoros kap-
csolatban maradt szülőfalujával. Heten-
te legalább egyszer hazalátogat, ilyen-
kor nemcsak a legfontosabb teendőket 
látja el a már lakatlan szülői ház körül, 
hanem a falu valamennyi eseményét 
is figyelemmel kíséri. A régi falu eleve-
nen él emlékezetében, és a nagy válto-
zások láttán egyre erősödött benne az 
elhatározás, hogy megmenti legalább 
azt, amire emlékszik  Úgy tud mesél-
ni a Nagymedvésen töltött fiatalkorról, 
mintha mindez a minap történt volna.

A katonáskodással kapcsolatos sze-
mélyes élményei eszébe juttatják az 
otthon hallott régi katonadalokat is, 
amelyeket ma is szívesen énekel  Vona-
las vagy kockás füzetek egész sorát írta 
tele az általa ismert medvési dalokkal  
Néha egy-egy elfelejtett szövegrészért 
képes volt végigjárni idősebb ismerő-
seit, vagy megkérdezni azokat is, akik 
ritkábban járnak haza Medvésre  Ezt 
a „kincset” aztán felajánlotta nekem, 
hogy zenetanárként kezdjek majd va-
lamit az anyaggal  Természetesen el 
is énekelte a dalokat, a magnóval 2012 
óta rögzített anyagokat CD-lemezeken 
tároljuk  Egy közösség lelkületének a 
lenyomata mindez, amelyben a megélt 
történelem mély nyomott hagyott 

Lengyel Pista emlékeiből, pontosab-
ban a katonáskodásra vonatkozó rész-
ből válogattam és közlök alább egy cso-
korra való töredéket, nótaszöveget és 
dallamot  A magnóval rögzített dalok 
lejegyezését, kottázását folytatom  

Lengyel Pista azt mondja: „Nem vol-
tam olyan mulatós legény, a nagyné-
némnél laktam, és ezért megszoktam, 
hogy beüljek az idősebbek közé kár-
tyázni  Olyanok is voltak ott, akik részt 
vettek az első világháborúban, mert 
Galíciában is voltak medvésiek.”

A nagymedvésiek katonadalai az 
Isonzó folyó emlékét is őrzik. Isonzó-
nál az első világháborúban 12 csata 
volt, az olasz és osztrák-magyar felek 
ennyiszer próbálták legyűrni egymást 
a térségben, az itteni veszteségekhez 
kapcsolódó szomorúság azóta szerelmi 
bánattá szelídült. Ugyanakkor az első 
világháború korának történelmi sze-
replői: Ferenc József császár, a huszá-
rok, a szolgabíró mind kartávolságra 
kerülnek a népi emlékezet jóvoltából a 
Nagymedvésen őrzött katonadalokban.

Lengyel Pista: „Az öregek emlegették, 
hogyan építették a vasútvonalat Fiu-
mében, ami abban az időben a magyar 
haditengerészet fő helye volt. Mondták, 
hogy talicskával hordták a földet, úgy 
építették a vasutat.” 

A világháborús veteránok emlékei 
után óhatatlanul előkerülnek a saját 
élmények is  Lengyel Pista így emlék-
szik: „Hogy volt régen a katonákkal… 
Mielőtt bevonultak, azelőtt való este 
rendezték a regrutabált  Tíz-tizenöt le-
gényt vittek egyszerre, amennyi volt a 
korosztályban. Mentek a bálba a fia-
tal lányok, de az idősebb asszonyok is. 
Vittek pálinkát, bort, kenyeret, és mu-
lattak 11-12 óráig. Reggel pedig feltet-
ték a kufferokat az ökörszekerekre, és 
úgy vitték Betlenszentmiklósig  Mikor 

Lengyel Pista katonadalaiból

Egy közösség lelkületének 
a lenyomata mindez, 

amelyben a megélt 
történelem mély nyomott 

hagyott.

L

Fórika Éva

Lengyel Pista

Isonzói csatajelenet

Az I. világháborúból hazatérő katonák
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indultak az utcán, hogy menjenek ki a faluból, kezdték éne-
kelni a katonadalokat. Elől mentek a szekerek, utánuk a fiúk 
és az őket kísérő lányok. Elkísérték őket a hegyig, ahonnan 
átvezet Szentmiklósra az út, onnét mentek tovább a szent-
miklósi állomásra. Kimentem a kertre, és onnét figyeltem. 
Ezeket a katonadalokat ott hallottam, mert akkor énekel-
ték, amikor bérukkoltak a fiúk, vagy amikor bésorozták 
őket. Elébb Dicsőbe mentek a vonattal. A második háború 

előtt Dicsőszentmárton Gyulafehérvárhoz tartozott, a hábo-
rú után megváltoztatták, és Brassóhoz tartozott  Oda mentek 
katonának az emberek. Brassóba vagy Dicsőbe rukkoltak be 
az egészen, amikor rajon lett Dicső. Mi még Dicsőbe jártunk 
sorozásra. 1967 után már Nagyenyedre vagy Gyulafehérvárra 
mentek sorozásra  A medvési iskola falán van egy márvány-
tábla, és arra van felírva a két világháború medvési áldoza-
tainak a neve  A 18-as háborúban tizenvalamennyi ember ”
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Mikor tizennyolc éves voltam
népdal Lengyel Pista

(Nagymedvés)

&

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œj œ ™ œ œ

œ œ œj œ ™ œ ™ œj œ œ œ œ œ œ œj œ ™

˙ œ
Œ

Ke
Ut

let
cá
-
-

fe
ra-

lől,
van,
- nyu

ut
gat
cá
-
-

fe
ra-

lől
van
- jön

szol
nek
ga

-
-

a
bí-

hu
ró-

szá
há

- rok.
za.

-
-

Jaj,
Ki kö

de
-

szé
nyö-

pen
köl

-
-

szól
raj

a
ta-

trom
szol

bi
ga
-
- bí- ró-

tá
lá

- juk.
nya.

-
-

™

™

Egy
Nem
Szol

kö
vé
ga-

zü
tet
bí

-
-
-

lük
tem
ró,

-
-
-

o
sem
tedd

lyan
mit
le

-
-

szé
a
a

pen
lá

pen

- fúj
nyá
ná

-
-

ja,
nak,
dat!

-
-
-

™

™

gyer
még
Ne szo

tek,
is
-
-

mo

ked
be
- rítsd,

ves
so

-

-
-

ma
be
ne
-

szo

gyar
so
-
-

mo

fi
ro

-
-

úk,
zott
rítsd-

-
-

meg
en
az

jött
gem

é

-
-

a
ka

des-

be
to
a

-
-

hí
ná

nyá

-
-
-

vó!
nak!
mat!

-
-
-

44&

Kelet felől, nyugat felől
népdal Lengyel Pista

(Nagymedvés)

&

&

&
ismétlés a 2. szakasz végén

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œj œ ™ ˙ œ Œ

œ ™

œJ œj œ ™ Óœ ™

œj œj œ ™ ˙ œ Œœ œ œ œ

œ ™

œJ œj œ ™ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œj œj œ ™ ˙ œ Œ



LXVII. évfolyam 2014. szeptember • 29

vadrózsák

Há
Húzd

zunk
rá

- e
ci

lőtt
gány,
-
-

men
hogy

nek
sza
- el

kad-
a

jon-
hu
a

szá
hú

- rok.
rod!

-
-

É
Mert

des
én

- a
né
-
-

nyám,
kem

-
-

én
úgy

is
sem-

kö
so

zé
ká

-
-

jük
ig

-
-

ál
hú

lok!
zod.

-
-

Én
Húz

le
za-

szek
né

- az
kem- a

el
Fe

ső
renc
-
-

sza
Jós

kasz
ka
-
-

ve
re

- ze
zes
-
-

tő,
ban
-
-

ve
dá-

ze
ja,

-
-

tő.
ban
-

dá- ja.-

Mi
Én

az
meg

né
csak

kem,
úgy,

- az
hej,

a
bal

há
la-

rom
gok
-
-

esz
u

ten
tá

-
-

dő!
na.

-
-

44 24 44

24 44

&

Házunk előtt mennek el a huszárok
népdal Lengyel Pista

(Nagymedvés)

&

&

&

œ ™

œj œj œ ™ œ œ œ œ œj œ ™ œ
Œ

œ ™ œj œj œ ™ œ œ œj œ ™ œj œ ™

œ Œ

œ ™ œj œj œ ™œ œ œ œj œ ™ œ œ œ œ# œj œ ™

œJ œ œ œ

œ ™

œj œj œ ™ œ œ œ œ œj œ ™ œ
Œ

Szé
Ha

les
meg
-

ha
az
- lok,

I
-

son
é

- zó
des
-
-

vi
a-

ze,
nyám,
-
-

hej,
a

kes
Jó is

keny-
-

a
ten-

híd
re-

raj
ké

ta.
rem,

-
-

Ne
a

menj
sí

ál
rom-

tal,
ra,
-
-

ré
a

gi
sí
- ba

rom-
bám,

ra
-
-

mert
fej

le
fát-

e
ne
- sel

té
- ró

tes-
la!

sen!
-
-

Hadd
Ke

el,
res-

ró
ni-

zsám,
fog
- hadd

az
es
a

sek
csal
- az

fa,-
I
ne

son
ta

- zó
lál
-
-

ví
jon-

zé
re

- be,
á!

-
-

mint
Hogy a

sem-
szí
es

vem
sek,

-
- ré

a sír
gi- ba

ban-
bám,
sem,
- vé

ne
led
nyu

- sze
god-

re
jon
-
-

lem
tő

- be!
le!

-
-

34 44

34 44

34 44

34 44

&

Széles az Isonzó vize
népdal Lengyel Pista
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É le- tem- nek- a leg szeb- bik,- hej, de ko rá- ban- lép tem- be a vi zi- tá- ló- szo bá- ba.-

Mi kor- en gem- a fő or- vos- vi zi- tál,- bar na- kis lány- az ab lak- ba'- sír do- gál.-

Ne sírj kis lány,- mert be va gyok,- ej, haj, so roz- va,- mind azt mond ja,- de rék- le gény- kell o da.-

Hu szá- ro- san vá ga- tom- a ha ja- mat,- Nagy e- nye- den- nyer ge- lik- a lo va- mat.-

Min den- szé na,- szé na,- szal ma- be va gyon- pa kol- va,- gye re- ba bám,- adjegy csó kot- az út ra!-
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Életemnek a legszebbik korában
népdal Lengyel Pista

(Nagymedvés)
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Mindegyikkel kezet fogtam sorjába’,
Csak a babám maradt legutoljára 
Szervusz, babám, add ide a kezedet,
Mer’ én téged igazán szerettelek,
Jártam hozzád sok esőbe’, sok sárba’
Látod, rózsám, mennyit jártam hiába 
Keserű víz, nem hittem, hogy édes légy,
Csalfa babám, nem hittem, hogy csalfa légy,
Csalfasággal csaltad meg a szívemet,
A Jóisten borítsa rád az eget 
Úgy borítsa, soha eszembe se juss,
Jóságodért fizessen meg a Jézus.

Csillagos ég, merre van az én hazám,
Merre nevelt engem az édesanyám 
Ha nem sirat, ne tartson a fiának,
Én sem tartom többé édesanyámnak 
Édesanyám, hol van az az édes té,
Amelyikkel engemet felneveltél 
Édesanyám, menjen haza fiához,
Mert az öcsém nem katonának való,
Gyönge karját leveti a huszárló.
Huszárlónak kegyetlen a rúgása,
Az öcsémnek hozzám hallszik sírása 
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3.Mind azt mond ják,- hogy tart sak- más sze re- tőt.-

Sze re- tőm- lesz én né- kem- a gyá szos- te me- tő.-

Ki vár ja- meg azt a há rom- esz ten- dőt.-
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Mit ér nékem a Regát?
népdal Lengyel Pista
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