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Óévzáró – újévköszöntő

D

ecember. Óévbúcsúztató, újévköszöntő. Zárszámadást illik ilyenkor készíteni, no meg előretekinteni, jövőt tervezni. Nálunk, a Művelődés szerkesztőségénél sem lehet másként.
Mint ismeretes, szerkesztőségünk fenntartója a Kolozs Megyei Tanács,
szíves támogatásukkal idén is zavartalanul, biztos anyagi körülmények
között jelenhetett meg a Művelődés folyóiratnak mind a 12 havi száma. Úgy, ahogyan terveztük az év elején, sikerült négy mellékletet is kiadni. Ebből kettő úgynevezett régiós kiadvány, az egyik a Tövishát, a másik pedig a Hunyad megye. Mindkét
mellékletünk jellegzetes erdélyi szórványmagyar vidékek kulturális értékeit leltározza fel és mutatja be. Jó érzés látni, hogy e két régió kulturális eseményeinek jelentős
része messze túlmutat a kisközösség művelődési életén, megtermékenyítve az erdélyi
összmagyar kulturális életet is. Mindkét kiadvány az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Bethlen Gábor Alap támogatásával jelenhetett meg. Idei harmadik
mellékletünket, a „Félre tőlem búbánat” – Tizenkét erdélyi magyar népdalfeldolgozás
vegyeskarra címűt főleg a hazai kórusmozgalmunknak, a dalos kedvű barátainknak
szántuk. Tizenkét népdalfeldolgozást tartalmaz ez a Művelődés-melléklet, amelynek
összeállítója Kovács András, nagy szakmai tekintélynek örvendő, Marosvásárhelyen
élő karnagy. Ezzel a kiadvánnyal köszöntöttük az idén 95 éves Romániai Magyar
Dalosszövetséget, hazai kórusmozgalmunk emblematikus intézményét. Idei negyedik
mellékletünk, a lassan hagyományossá vált (hisz idén már harmadik alkalommal
jelentetjük meg), a hazai kulturális egyesületeink által kitüntetett személyek méltatásait tartalmazó 2016 erdélyi díjazottai című kiadványunk. Ez utóbbi két mellékletünk
támogatói az EMKE mellett a Communitas Alapítvány.
Április 1-től két fiatal és tehetséges munkatárssal, Demeter Zsuzsanna fotóriporterrel és Balla Sándor szerkesztővel bővült a szerkesztőség személyi állománya.
Mindketten gyorsan beépültek a munkaközösségbe, s a munkaköri leírásukon meszsze túlmutató feladatokat is felvállaltak a lap életében. Zsuzsa főleg a lap arculatépítésében, kiadványunk belvilágának szemléletesebbé alakításában vállalt jelentős
szerepet, Sándor pedig nemcsak a lapszerkesztői munkában jeleskedik, de a „tisztafejezésnek” is ő lett a belső szakembere. Mindketten „kézbe vették” honlapunkat,
a muvelodes.net internetes portálunkat, s aki itt is nyomon követi a Művelődést,
láthatja, hogy az elmúlt fél évben nemcsak a folyóirat nyomtatásban megjelent cikkei
kerültek fel a virtuális oldalunkra, hanem a kiadványunk életével kapcsolatos más
események is. Idén ősztől már második évadjába lépett az EMKE kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházában októbertől májusig havi rendszerességgel jelentkező
Művelődés Estek előadássorozatunk. Úgy érezzük, szerkesztőségünknek ez a tevékenysége is egyre népszerűbb, főleg, hogy igyekszünk fiatal szakembereket meghívni
előadónak, akik érdekesebbnél érdekesebb kulturális témában tartanak ugyancsak
lendületes, interaktív ismertetéseket az emlékházban megjelent érdeklődőknek.
Az új esztendő pedig nálunk, a szerkesztőségben is kopogtat december végén, jelezve, hogy nem lehet leállni, tervezni kell a jövő évet. Vagyis 2017-ben is lesz 12 lapszám,
akárcsak mint idén, továbbra is igyekszünk minél érdekesebb, izgalmasabb írásokat
közölni. De tervezünk négy mellékletet is, amennyiben ezeknek a kiadványoknak az
anyagi támogatói jövőre is mellénk állnak. A tervezett két régiós melléklet az Érmelléket, valamint a Bánság kulturális értékeit mutatja be, továbbá szándékunkban áll a
Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületével egy Könyvesház című mellékletet megjelentetni, amennyiben az Egyesület vállalja a szakmai partnerséget a kiadvány összeállításában. És persze év végére nem maradhat el a 2017 erdélyi díjazottai című kiadványunk megjelentetése sem. Továbbra is számítunk a külső munkatársakra, különösen
a fiatalokra: szerzőként, fotósként, grafikusként, valamint előadóként a Művelődés
Estekre. És nem maradhat el köszönetünk az IDEA PLUS grafikai műhelynek, valamint
az IDEA nyomdának, mindkettő igényes munkája nélkül nem kerülhettek volna vonzó
kivitelezésben az olvasó asztalára a Művelődés lapszámai és mellékletei.
Szóval év vége van, s az új esztendő küszöbén állunk. Kívánunk a szerkesztőség
nevében bort, búzát, békességet és egy nagyon boldog, sikeres Új Évet minden kedves
olvasónknak. S természetesen töltsék Művelődéssel a 2017-es esztendő minden hónapját.
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Barta László

Volt egyszer egy Stúdió
Színpad Kolozsvárott
4. rész

S

orozatunk befejező részében a Stúdió
Színpad egykori tagjai, ismerői közül
szólaltattunk meg néhányat, illetve
idéztünk tőlük korábbi újságcikk-részleteket. Arra voltunk kíváncsiak, miként értékelik a műkedvelő társulat
munkáját, hogyan emlékeznek a csapatban eltöltött évekre, összességében:
meglátásuk szerint 25 éves működése
alatt mit adott számukra és az erdélyi
magyar közművelődésnek a kolozsvári
hajdanvolt színjátszó csoport.

Vélemények, vallomások

„A Stúdió Színpad
megalapítója Horváth
Béla volt, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház
tagja, komikusa. Kiváló
szeme volt a tehetségek
felismeréséhez.”

„A Stúdió Színpad megalapítója Horváth
Béla volt, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház tagja, komikusa. Kiváló szeme
volt a tehetségek felismeréséhez, határozottan állítom, hogy a Stúdió Színpad műkedvelői valós színészi talentummal rendelkeztek. Az akkori tagok

Ben Jonson: Volpone. Gáll Enikő és Dankó János
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közül Győri András, Rajhona Ádám, Flórián Antal, Jancsó Miklós, Kiss Ildikó (a
nemrégiben elhunyt temesvári színész,
rendező, Varga Vilmos színész-felesége)
és szerénységem később sikerrel felvételiztünk a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetbe. A Stúdió Színpad amúgy tényleges
színházként működött. Plakátjai, szereposztással együtt ott voltak a hirdetőoszlopokon, akárcsak a rendes színházaké. Horváth Bélától eltanulhattuk
a színjátszás alapvető titkait, fogásait.”
(Bogdán Tibor)
„A Stúdió Színpad megnyitó előadására, a Csongor és Tündére készülvén,
(1962. január – B. L.) hosszas és vérre
menő vitát folytattunk Horváth Bélával, a dráma optimista vagy pesszimista voltáról. Ő volt az idősebb, a rendező
és a profi, tehát győzött a tekintély. Nekem csak annyi elégtétel maradt, hogy
utóbb a kollégáknak bejelentettem:

színpad
színikritikus leszek, és majd megmutatom neki. Egyébként a Fejedelmet csak
azért is eljátszottam azon az emlékezetes bemutatón.” (Krizsán Zoltán, Utunk,
1986. december 26.)
„1965-ben, gimnazistaként kerültem
a Stúdióba. (…) Mit is jelentett nekünk
a színpad? Kihívást, próbatételt, játékot, amit komolyan csináltunk, egy
komoly lépést önmagunk megismerése felé, tanulást a színjátszásról, mozgáskultúrát, egy életre szóló ajándékot.
Kiváló művészek irányítottak, akiket
mai napig is példaképemnek tartok:
Bisztrai Mária, Horváth Béla, és Bereczky Júlia. De emellett ott voltak még a
Nagyok, Banner Zolival együtt verset
mondani jártam iskolákba – erre ma is
büszke vagyok. (…) Felejthetetlenek voltak a próbák, (…) barátságok alakultak
ki, mai napig tartó szép kapcsolatok,
országhatáron túllépő barátságok. Fülembe cseng Bisztrai Mária színpadi útmutatása: mit, miért, hova, hogyan…
így van ez az életben is.” (Zsombori Erzsébet, Zsimbi)
„Mit jelentett nekem a Stúdió 1971 és
1974 között? Nagyon sokat! Elsősorban
az anyanyelvemen beszélő társaságot.
A Képzőművészeti Líceumban tanultam, majd a Ion Andreescu Főiskolán,
ott csak román osztályok voltak, ebből kifolyólag a beszélgetés, a tanulás,
a társaság, minden román volt. Nagy
szükségem volt a stúdiós társaságra,
és hála nekik, hogy befogadtak. Kedves
fiatalok jártak oda, némelyek igen tehetségesek, mások, mint én is, inkább
a társaságért, a művelődésért jártunk.
Élmények voltak a kiszállások, természetesen, a fellépésekkel együtt.” (Katona Zsombori Mária)

Az általános műveltség
fejlesztésén belül a
műkedvelőkkel végzett
munka egyúttal
világnézeti nevelés,
nyelvművelés, stilisztikai
gyakorlat, irodalmi
műelemzés.
„A kolozsvári Stúdió Színpaddal,
mint néző ismerkedtem meg, és őszintén mondhatom, kellemes, sőt ami
ennél is több, jelentős emlékeket, élményeket is köszönhetek a stúdió
előadásainak. Ami pedig mint »alkalmi bedolgozót« ragadott magával, az

Kiszálláson 1971 körül. A képen Boda Árpád, Sebe Bíborka, Rusz Antal, Leitner Emil, Dusa Ödön és
Barta László

a lelkesedésük, fáradhatatlan vállalásuk. Bár csak színházaink, színészeink tanulnának a stúdiótól akarást,
önfeláldozást, művészet- és gondolatszeretetet. Az eddigi évekhez, teljesítményekhez méltó folytatást kívánok
a fiatalságát művészetpártolással őrző
együttesnek.” (Kántor Lajos, 1975. november 5., idézi Nánó Csaba, Szabadság, 1999. március 1.)
„Egyedül voltam… a felvételim sem
sikerült, hát pokoli év volt. Gondoltam
megpróbálom (a felvételit a Stúdióba
– B. L.), hátha jobb leszek, mert mindig magamban kerestem a hibát, ami
volt is bőven. Játszani nem nagyon
játszottam, de társaság akadt és hát
az új ismeretségek, bulik, kiszállások,
volt hova járni. Ez amolyan játék volt,
remek, kellemes és mindenképpen
hasznos játék. Örvendek, hogy ott voltam, jó volt, élveztem.” (Makkai Flóra
Ágnes)
„Csapat, sőt család voltunk. Nagyon
szerettünk együtt lenni, életem egyik
leggyönyörűbb időszaka volt. 1975-től
voltam tagja, 1980-ig. Sokat mentünk
kiszállásra, legkedvesebb kiszállásom
a székelyföldi volt, Kézdivásárhelyen és
Udvarhelyen. Nagyon boldogok voltunk
mindnyájan, »mi vagyunk a világ legjobb színészei« – mondogattuk. Eljártunk az állami magyar színházba is
statisztálni, tőlük kaptunk kosztümöket előadásainkhoz, autóbuszt kiszállásainkhoz, néha ők is jöttek velünk

kiszállásra, megnézték előadásainkat.
Gyönyörű idők voltak.” (Tálasné Nagy
Éva)
Bereczky Júlia, a Stúdió Színpad egykori vezetője: „… a műkedvelésből nagyon sok hasznuk származik maguknak a műkedvelőknek is. Az általános
műveltség fejlesztésén belül a műkedvelőkkel végzett munka egyúttal világnézeti nevelés, nyelvművelés, stilisztikai gyakorlat, irodalmi műelemzés:
vagyis az emberek sokoldalú képzése és
önképzése. (…) A műkedvelés hasznával
kapcsolatban megjegyezném azt a különös örömet, amelyet a közösségi élet,
a közös együttlét nyújt. Merném állítani, az én kedves műkedvelő kollégáim életében a műkedvelő színjátszás
nagyon sokat jelent: sok gazdagságot,
szépséget.” (Bölöni Sándor, Előre, 1975.
január 18.)
Ifj. Barkó György így emlékezett:
„Annak idején sokat morogtam, hogy
miért megy annyit édesanyám a Palotába (a Művelődési Házba – B. L.), miért
nem velem tölti az idejét… Felnőtt fejjel értettem meg a választ. Ott és akkor,
azon körülmények között, összetartott
egy csodálatos közösséget, akik önzetlenül, szabadidejükben az anyanyelvünket ápolták kedvtelésből, elhivatottságból.”
„Én 1967 és 1971 között voltam tagja
a csapatnak, az Aranyemberben és a
Barátom, a miniszterben vettem csak
részt, igaz, hogy az Aranyemberrel 50
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Kopányi György: Mennyet járt ifiúr. Székely Melinda és Kis Attila István
(1978)

előadást értünk meg. Nagyon szépek
voltak azok az évek, sose felejtem el
őket.” (Gáll Annamária)
„Sokat jelentett nekem az a kis színpad: a »világot jelentő deszkákat«, az
önmegvalósítás reményét, a közös érdeklődés és összetartozás érzését, örömét. A Palota nemcsak Kolozsvár nagyon gazdag kulturális színfoltja volt,
hanem magyarságunk jelképe is, megmaradásunk egyik esélye. Ha nem is
fogalmaztuk ezt így meg szó szerint,
mindannyian tudtuk, éreztük. Lelkesedésünk határtalan volt.” (Sebanoffné
Jankó Mária Jozefina)

Gondolkodás nélkül
jelentkeztem, és egy
nem éppen könnyű
meghallgatás után,
1984 elejétől büszkén
viseltem a stúdiószínész
státust.
6 • www.muvelodes.net

Heltai Jenő A néma levente. Vizsgaelőadás a Marosvásárhelyi Színművészeti Főiskolán 1974-ben Kovács Katalinnal és Simon Andrással

„Az 1975/1976-os évadtól léptem be a
Kolozsvári Stúdió Színpad csapatába.
Bár csak két évig tartott, végigkísérték
az életre szóló barátságok, szerelmek, a
dicsőség, a siker, a határtalan bizalom
és remény, no meg nagyszerű előkészítő volt a főiskolához.” (Costea-Miklós
Tamara)
„Alig 11 éves múltam, amikor édesanyám engedélyével bejelentkeztem
a kolozsvári Kerekdombon működő
amatőr színjátszó csoportba. Akkoriban Kovács Pali Ferenc (későbbi stúdiós – B. L.) volt a csoport vezetője. Négy
év múlva, javaslatára jelentkeztem
a Stúdió Színpadhoz, ami a második
otthonommá vált. Az első szerepem
Noémi lett Jókai Az aranyemberében,
utána eljátszottam a Teréz mamát,
később a Brazovicsné szerepét is. De
ebből a darabból még egy másik szerepet is rám bíztak nagy hirtelen.
Az egyik kiszálláson, talán Marosvásárhelyen, az egyik szereplő beteg
lett, így Athália szerepébe is »bújhattam«! 40 év után úgy tűnik, mintha
álom lett volna! Még mit szerettem
a Stúdióban? Azt, hogy egyenlőség

volt köztünk! A ruhatáros, a díszlettervező, a zenész, a főszereplő vagy a
kapus… mi egy család voltunk. Manapság, azt hiszem, sok színház átvehetné ezt.” (Gál Enikő)
„Nem sokkal a leszerelésem után
(1983 decemberében – B. L.) versenyvizsgát hirdettek. Gondolkodás nélkül
jelentkeztem, és egy nem éppen kön�nyű meghallgatás után, 1984 elejétől
büszkén viseltem a stúdiószínész státust. (…) A Stúdióbeli tevékenység egyfajta menekülés volt a hétköznapok
durva realitásai elől. De olyan menekülés, amely alkotó munkát, rengeteg
örömöt nyújtott azoknak, akik részt
vettek benne, ugyanakkor a közönségnek is áldás volt, hiszen minden
előadásra özönlöttek a magyar szóra
kiéhezett emberek. Az előadások és a
munka minőségét jelzi, hogy a Stúdiót évtizedekig Kolozsvár »harmadik
színházának« nevezték, noha mindig is műkedvelői státusban működött. Nem beszélve arról, hogy tagjai
rendszeresen statisztáltak a kolozsvári magyar színházban, és az idők
folyamán nagyon sokan innen léptek

színpad
a hivatásos színjátszás útjára. (…)
A kommunizmus legsötétebb idejében a Stúdió volt a fény az életünkben.
(…) Az előadások napjai ünnepszámba
mentek színjátszók, közönség számára egyaránt. Kiszállások a nyolcvanas
években már nem voltak, hiszen semmiféle állami támogatást nem kapott
a Stúdió. (…) A mostoha körülmények,
a színház közös szeretete, a gondolkodásunk valóságos barátokká kovácsolta a társaságot. Gyakorlatilag több időt
töltöttünk a Stúdióban, mint otthon,
és ez az időtöltés hasznos volt.” (Nánó
Csaba)
„A Stúdió nemcsak a harmadik kolozsvári színház volt, hanem az ország második, ha nem is hivatásosan
elismert, de tisztelt színészneveldéje is. (…) Akik a Stúdióból kerültek a
színházi, televíziós vagy más, ehhez
közelálló pályákra, mindenhova magukkal vitték az ott felpakolt erkölcsi
és szellemi útravalót. Mások pedig közönségként váltak a színház örökös
híveivé hozzáértő, elkötelezett barátaivá Tháliának. Ezért nagy jelentőségű
a Stúdió léte, emlékét ezért kell ébren
tartani, ápolni, talán példaként szolgálhat későbbi, elfásultabb nemzedékeknek.” (Kovács Levente, rendező,
tanár)
A végére hagytam két nagyon különös vallomást, nyilatkozatot. Az első,
egy hajdani kolozsvári újságíróé, aki
fiatal korábban maga is játszott a Stúdió 51-ben, és közelről ismerte a Stúdió Színpad tevékenységét. Horváth
Sz. István azt írta: „Tulajdonképpen
én csak érintőlegesen tudok szólni a
Stúdió Színpad hajdani történéseiről.
És nem azért, vagy nem elsősorban
azért, mivel néhány évig egy konkurens műkedvelő csapat tagjaként
ágáltam a színpadon. Emlékeimben
úgy maradt meg, hogy a legszebb,
a legjobb és a leglátványosabb korszaka a kolozsvári magyar műkedvelő színjátszásnak azokra az évekre esett, amikor párhuzamosan több
csoport is működött. Szándékban és
művészi módszerekben, »stílusban«
különböztek ugyan, de épp ezzel szolgálták a legjobban a kolozsváriakat
és a színjátszást. És áttételesen persze, az egész erdélyi magyar kultúra
című valamit, ami iránt mindannyian valamiféle szent elkötelezettséget
éreztünk, még ha olykor homályosan is. Jó emlékezni ezekre a régvolt
évekre, bár valószínűleg a személyes
élmények szívmelengető hatásán túl
nehéz felmérni, mit is jelentettünk a
»nagy« történések hátterében együtt,

csoportként és egyénenként. Mivel
a színház illékony, megfoghatatlan
művészet, művészi élmény, soha nem
könnyű évek, évtizedek (netán évszázadok) múlva felmérni a tényleges
hatást, amit okozott. Vagy okozhatott
volna. Ezzel a Stúdió Színpad nevű valamivel én a hatvanas évek végén találkoztam, amikor egy osztálytársam
elvitt az akkor még a törvényszék »oldalában« működő intézménybe egy
Banner Zoltán előadóestet megnézni. Onnan kezdve aztán több-kevesebb rendszerességgel látogattam az
előadásokat. Akkor a »konkurencia«
éveiben ifjonti hevességgel gyakorta
ítéltük el a stúdiósokat, mint a hagyományos, polgári – számunkra maradi
– színházeszmény folytatóit, akikkel
szemben ott álltunk mi, az avantgárd derék képviselői, a modernek, a
formabontók s ilyesmik. Innen vis�szanézve most már tisztább, hogy a
hosszú évek során az az együttes sem
volt egyöntetűen ilyen vagy olyan.
Gyakran az éppen velük foglalkozó, az
előadásokat vezető/rendező profi színészek ízlésvilága, habitusa, színházeszménye határozta meg, hogy mit
látott a közönség a színpadon. Voltak
tradicionálisabb és modern felé kacsingató korszakok egyaránt. Jó és
rossz előadások. Azok közül, akik akkor ott éltek Kolozsváron, sokan emlékeznek a stúdiósokra és előadásaikra.
Hogy mi volt a fontos, és mi nem… arról azért nem tudok szólni, mert az én
személyes emlékeim épp olyan szubjektívek, mint bárki másé, ennél fogva nem jobbak és nem fontosabbak.
De én őrzöm őket.”

A Stúdió vidékjáró
programja révén olyan,
ma már elhanyagolt,
elhagyatott területek
részesültek a színház által
közösség- és öntudatápoló élményekben,
amelyek a nehéz
időkben erőt, vigaszt,
felszabadító élményt
nyújtottak sok település
lakói számára.

Dr. Killár Kovács Katalin hajdani
Stúdiós, kitűnő színész és tanár Szerelmem, a Stúdió című vallomását férje, Kovács Levente juttatta el hozzánk.
Ebből idézünk: „Mindenki életében
eljön az idő, amikor számot próbál
vetni mindazzal, ami vele történt, és
megpróbálja mindennek a jelentőségét felmérni. Most én is így vagyok.
Hosszú betegeskedés köt ágyhoz, s ez
a helyzet – sajnos, vagy nem sajnos
– alkalmat ad az ilyen számvetésfélékről való morfondírozáshoz. Különösen most, amikor a felkérésetek is
erre ösztönöz. Így az a meggyőződés
vált egyre erősebbé bennem, hogy a
Stúdióban eltöltött öt évem (1965 és
1970 között) döntő jelentőségű volt
életemben. Meghatározta választott
szakmám – vagyis az élet által rám
osztott hivatáshoz való viszonyomat.
Biztos vagyok abban, hogy a stúdiós
korszakban, az ott megélt helyzetek
alakították ki bennem a színészethez kapcsolódó alázatot és a minden
érdektől mentes elkötelezettséget,
amelytől idegen minden más érdek,
karrier-függő meggondolás és latolgatás. Így vált életem meghatározójává
a színház iránti mély ragaszkodás, a
közönségért élni-tenni akaró hivatástudat. (…) Ezért mondom ma is büszkén, hogy a Stúdió meghatározó szerelmeim egyike, amelyre emlékezni
ma is belső fűtöttséget okoz a lelkemnek, s erre bizony szükségem van. (…)
Úgy érzem, a Stúdió missziója, vagy
legalább is az, amit én ennek gondolok, az egyik legfontosabb tanulsága
az ott eltöltött éveknek. Mivel a színház igazgatója és a Stúdió irányítója
ugyan az a személy volt (az általam
máig is mélyen tisztelt és szeretett
Bisztrai Mária), lehetővé vált, hogy a
Stúdióra háruljon a kolozsvári színház missziójának egy része. A Stúdió
vidékjáró programja révén olyan, ma
már elhanyagolt, elhagyatott területek részesültek a színház által közösség- és öntudatápoló élményekben,
amelyek a nehéz időkben erőt, vigaszt,
felszabadító élményt nyújtottak sok
település lakói számára. (…) Éreztük,
hogy a színház révén az emberek végül is kiemelkedtek a hétköznapok taposómalmából és ünnepet ültek. (…)
A kolozsvári Stúdióra mért hivatás a
színház legszentebb értelmébe adott
számunkra bepillantást. (…) Bizton
állíthatom: mindaz, amit a Stúdióban
megéltem, tanultam és tapasztaltam,
nagyon jó útravalónak bizonyult. Ma
is hálás vagyok érte a sorsnak.”
Vége.
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Szekernyés János

A Katona-filológiát gazdagító
fő reáliskolai tanár
175 éve született Miletz János irodalomkutató, történész és régész

T
Miletz János 1870.
november 1-től 1871
elejéig a bánsági
Versecen a városi
reálgimnáziumban
tanított.
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ápiógyörgyén 1841. szeptember 8-án
született tarnói és draskóczi Miletz János főreáliskolai tanár, történész, régész, irodalomtörténész, akinek didaktikai, tudományos és közösségszervezői
tevékenysége szoros és tartós szálakkal
kötődött Temesvárhoz és a Délvidékhez is. Édesapja, Miletz József 1838 és
1858 között kántortanítóként dolgozott
a Nógrád vármegyei községben. Édesanyja, Belányi Magdolna közeli rokonságban állt a Kecskeméten élt Katona
Józseffel, a Bánk bán szerzőjével. Tanulmányait Miletz János Kecskeméten, Jászberényben, Egerben és Győrben
végezte. Kecskeméten a piarista gimnázium diákjaként a kivételes tehetségű drámaíró öccsénél, Katona Sándor takácsnál lakott. A ház padlásán
felhalmozott lomok között kutakodva
egy ládában a magyar drámairodalom
klasszikusának kézirataira, valamint
az életére és írói pályájára vonatkozó
mások által papírra vetett dokumentumokra bukkant. Dicséretére válik, hogy
12 esztendős fejjel fölfogta a kezébe került relikviák értékét: összegyűjtötte az
irományok egy részét, s a rokonok jóváhagyásával megőrzésre elvitte azokat.
Győrött, ahol az Olvasó Egylet összejöveteleit is látogatta, és ahol első írása
is nyomdafestéket látott, pannonhalmi
bencés papnövendékként tanult. A Győri
Történelmi és Régészeti Füzetek hasábjain 1863-ban jelent meg: Öregebb Bethlen
István kiáltványa a hajdúkhoz című közleménye. Írással jelentkezett a Budapesten kiadott Archeológiai Értesítőben,
valamint a Pannonhalmi Régiségtárban
is. Nem tett szerzetesi fogadalmat, tanári pályára lépett. Oktatói karrierjét
Miletz János 22 éves korában, 1863-ban
a kiskunfélegyházi katolikus gimnáziumban kezdte, ahol hat évet töltött.
Félegyházi pedagógusként az osztrák–
magyar kiegyezés évében, 1867-ben

Miletz József tanár

történelemből és földrajzból tett „tanári vizsgálatot” és szerzett oklevelet.
Megírta és a középiskola értesítőjében
közölte a tanintézet történetét. Dolgozata 1869-ben a Jászberényben kiadott
Jász-Kunság című vegyes tartalmú hetilapban is megjelent. Cikkekkel szerepelt a Kis-Kunság oldalain is. A Nagy
Miklós szerkesztette Vasárnapi Újságban Katona Józsefről írt tanulmányt.
Kiskunfélegyházi tanárként Miletz János újólag felkereste a kecskeméti Katona-házat, ugyanis emlékezete szerint
maradtak még írások a padláson tárolt
ládában. A költő öccse, Katona Sándor
azt mondta „már semmi sincs belőlük,
gyújtónak és egyéb házi célokra használták fel…” a papírokat.
Miletz János 1870. november 1-től
1871 elejéig a bánsági Versecen a városi

enciklopédia

Állami főreál iskola

reálgimnáziumban tanított. A település élén polgármesterként Franz Joseph
Herzog gyógyszerész, a későbbi ünnepelt író, Herczeg Ferenc édesapja állott.
1871. április 9-től kezdődően Miletz Jánost a Temesvári Állami Főreáliskolába helyezték át, amelyet az 1870–71-es
tanévben nyitottak meg négy osztál�lyal a városi kórház épületében. A Béga-parti város első állami tanintézetének kétemeletes új hajlékát 1879-ben
avatták fel a Szerb (ma: Gh. Lazăr) utcában, a lebontott régi színház telkén.
Miletz János nyolc éven át dolgozott pedagógusként a Bánság szívében, ahol
tevékenyen bekapcsolódott és részt vett
a város közművelődési, szellemi és tudományos életében. Elkötelezett, buzgó és tevékeny tagjává vált annak az
értelmiségi csoportnak, amely Ormós
Zsigmond (1813–1894) főispán köré tömörült. A tekintélyes politikus, szépíró,
művészettörténész és műgyűjtő kezdeményezésére, kitartó szorgalmazására
és hatékony anyagi hozzájárulásával
látott nyomdafestéket 1872. május 1-én
a tájegység első magyar nyelvű újságja,
a Temesi Lapok, amelynek Miletz János
indulásától kezdve munkatársává szegődött.
1872. szeptember 25-én tartotta alakuló közgyűlését a régió történészeit,
kutatóit, szakíróit, régiséggyűjtőit tömörítő dél-magyarországi Történeti és
Régészeti Társulat, amely a „magyar
nemzeti közművelődés és a magyar állameszme megszilárdítását”, valamint
a déli országrész történeti múltjának

földerítését, relikviáinak összegyűjtését tűzte elsőrendű céljául. Az egyesület elnökéül választott Ormós Zsigmond
indítványára 1873-ban és 1874-ben évkönyveket jelentettek meg Temesköz
historikusai, majd 1875-től negyedévenként Történelmi és Régészeti Értesítő címen tartalmas szakközlönyt
adtak ki a mindenkori főtitkár szerkesztésében. Ormós Zsigmond, Szentkláray Jenő, Despinits Péter és Janky
Károly (1942–1902) oldalán Miletz János
az egylet vezetésében is szerepet vállalt. A múzeumőri feladatokat is elvállalva 1874-től felleltározta az összegyűlt
érméket és régészeti leleteket. 1876-tól a
temesvári múzeumtársulat kiállításait
szervezte. Elsőként foglalta jegyzékbe,
leltározta fel dél-magyarországi Történeti és Régészeti Társulat működése
első 7 esztendeje alatt gyűjtött és vásárolt anyagát. Miután kezdetben Jánky Károly piarista szerzetes-tanárral
karöltve, 1876-tól 1880-ig pedig Dél-magyarországi Történeti és Régészeti Társulat titkáraként egymaga szerkesztette az egylet közlönyét, szakkiadványait.
A Temesváron töltött évek képezték
Miletz János pályájának legtermékenyebb, leggyümölcsözőbb időszakát.
Tanulmányokat írt és közölt a magyar
történelem különböző korszakainak a
Temesközt érintő eseményeiről, vetületeiről és kihatásairól, a régészeti feltárások eredményeiről, beszédes leleteiről. Temesváron hagyta el a nyomdát
1875-ben első önálló munkája, Gizella
első koronás magyar királyné élete című
történelmi tanulmánya, amelyet még
ugyanazon évben Chronologiai adatok a magyar királyok tartózkodásáról
Temesváron címen publikált dolgozata követett. Temes- és Arad-vármegyék
történelmi és régészeti emlékei című
értekezését 1876-ban jelentette meg a
Bánság fővárosában. A Temesvári Történelmi és Régészeti Társulat Értesítőjében 1875-ben közölt Temesvár hadászati jelentősége a legrégibb kortól Mátyás
király haláláig című munkája 1877-ben
különnyomat formájában is megjelent.
A szaklapban és különnyomatokként is
kiadta Torontál vármegye történelmi és
régészeti emlékei (1877) valamint Szörény vármegye történelmi és régészeti
emlékei (1879) című összefoglaló tanulmányait. Az általa szerkesztett folyóiratban tanulmányokat írt és publikált
a régi pogány temetőkről, a dragsinai
földvárról, a dél-magyarországi spanyol telepekről, a törökszákosi régiségleletekről és várnyomokról, a temesvári
céhekről, az ópalánkai Lo-Presti síremlékről stb. Háromszéken járva 1876-ban
felkereste a sepsiszentgyörgyi Székely

A Temesváron töltött
évek képezték Miletz
János pályájának
legtermékenyebb,
leggyümölcsözőbb
időszakát.
Nemzeti Múzeumot valamint az imecsfalvi Cserey-gyűjteményt, amelyben
6398 műtárgyat, oklevelet, könyvet,
nyomtatványt stb. őriztek. Benyomásairól, vizsgálódásai eredményeiről kimerítő beszámolókat közölt A székely
nemzeti múzeum ismertetése és Imecsfalvi múzeum Háromszéken Erdélyben
címen a Történelmi és Régészeti Társulat
Értesítőjének hasábjain. A Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményeinek első
bővebb, részletesebb bemutatásában
Miletz János a helytörténeti, de Erdély
múltjára vonatkozóan is nagy értékű
emlékek között említette „Basa Tamás
könyves szekrényét 1642-ből és nyerges
székét, Bocskai István fejedelem óráját
1604-ből, Barcsai Ákos fejedelem óráját
1650-ből, Apaffi Mihály nagy billikomát, Kiss Ernő 48-as tábornok Aradon
kivégzett vértanú nyergét stb.” A Történelmi és Régészeti Társulat Értesítőjének
lapjain egyébként számos ismeretlen
dokumentumot, kéziratot, oklevelet és
patinás könyvemléket is közzétett, bemutatott és ismertetett Miletz János,
aki saját költségén adta ki 1882-ben
Budapesten Bem dél-magyarországi

LXIX. évfolyam 2016. december • 9

Hatványozott figyelmet,
nagy érdeklődést és
komoly visszhangot
keltett 1886-ban kiadott
Katona József családja,
élete és ismeretlen
munkái című könyve.

A temesvári városi kórház épülete

hadjárata című művét, amelyben Petőfinek egy addig ismeretlen levelét is
közölte.
Temesvárról Miletz János 1879-ben
Magyarország fővárosába került. Egy
tanévet a II. kerületi római katolikus
egyetemi főgimnáziumban töltött,
majd 1880-tól nyugállományba vonulásáig a budai állami főreáliskola pedagógusa volt. Budapesti tanárkodása közel
negyedévszázada alatt iskolai értesítőkben, folyóiratokban és újságokban
jelentkezett írásokkal. Dolgozataiból
alkalmanként diákkora és tanári pályája korábbi állomáshelyei – Kiskunfélegyháza, Jászberény, Versec és Temesvár – kiadványainak, sajtótermékeinek
redakcióiba is küldött. Értekezéseit a
Közoktatás, a Fővárosi Lapok, Magyar
Szalon, Jászberény és Vidéke, Félegyháza és Vidéke, Dél-magyarországi Közlöny és más lapok közölték. Budapestre távozása után nem szakította meg a
kapcsolatot a Dél-magyarországi Történeti és Régészeti Társulattal, amelynek
negyedévi folyóiratában több-kevesebb
rendszerességgel ugyancsak írásokkal
jelentkezett.
Hatványozott figyelmet, nagy érdeklődést és komoly visszhangot keltett
1886-ban kiadott Katona József családja,
élete és ismeretlen munkái című könyve,
amely legmaradandóbb alkotásának
bizonyult, amelyre 130 esztendő múltán is sűrűn és előszeretettel hivatkoznak a Bánk bán írójának életét és munkásságát kutató és elemző filológusok,
amelyben Miletz János lényegében a 12
éves kecskeméti piarista diákként megszerzett gyűjteménye anyagát publikálta. A műve előkészítése közben a szerző a költő Arany Jánossal is több levelet
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váltott. „Ebben a munkájában számos
adatot pontosított, életrajzi tényt módosított és e munkájával, adatainak közlésével a Katona-bibliográfia és -filológia egyik alapvető művét hozta létre”
– nyomatékosította a könyv jelentőségét, hozadékát Bihari József. A kötetről
a Pesti Napló, a Vasárnapi Újság, az
Egyetértés, a Fővárosi Lapok, az Ellenzék, a Nemzet, a Figyelő közölt ismertető méltatást és kritikát. Megkülönböztetett figyelmet szentelt a korabeli sajtó
annak a konfliktusnak, irodalmi polémiának, amely Miletz János és Katona
József és Bánk bánja című könyvét három évvel korábban, 1883-ban publikáló

neves, hangadó ítész, Gyulai Pál között
támadt és zajlott.
Értékes numizmatikai, műtárgy- és
könyvgyűjteményét – amely 4000 db
pénzből és éremből, 600 db tárgyból,
500 kötet könyvből, pecsétből, oklevélből és kéziratból állt – az 1902-ben
Szalay Gyula (1865–1937) gimnáziumi
tanár által életre hívott Kiskunfélegyházi Városi Múzeumnak (jelenleg Kiskun Múzeum) adományozta, amely régiségtárának alapjait áldozatos gyűjtő
és ösztönző munkája révén maga vetette meg 1863-tól kezdődően. A múzeumalapító Szalay Gyula előbb két füzetben, majd 1908-ban egy 232 oldalas
kötetben jelentette meg nyomtatásban
a Miletz-féle gyűjtemény katalógusát.
A gyűjtemény gondozására, feldolgozására és gyarapítására Miletz János özvegye is megkülönböztetett gondot fordított.
Az érdemdús tanár, történész és filo
lógus tarnói és draskóczi Miletz János
1903. február 15-én hunyt el Budapesten.

A tihanyi Bencés Apátság Galériája, Borsos Miklós szobrászművész kiállítása. Balra a Napbanéző, előtérben a Vénusz születése című szobor. (kép: FORTEPAN/Hunyady József adományozó)

enciklopédia

Fazakas László

Albach Géza, Kolozsvár
polgármestere

K

Albach Géza (1829–1900)

olozsvár egyik legjelentősebb, legellentmondásosabb és második leghosszabb
ideig hivatalban lévő 19. századi polgármesteréről szinte semmit sem tudunk.
A várost 12 évig vezető Albach Géza neve
feledésbe merült, és emlékét a házsongárdi temetőben lévő szerény sírhelyén
kívül semmi sem őrzi. Polgármestersége ideje alatt a város számos változáson
ment keresztül, jelentős városrendezési, kulturális, közegészségügyi és közigazgatási fejlesztések valósultak meg.
Kolozsvár közművesítése is az ő vezérletével indul el, habár hozzá kell tenni, hogy elődje, Haller Károly két éves
mandátuma alatt számos urbanizációs folyamatnak volt a kezdeményezője,
amelyeket később Albach Géza irányítása alatt kiviteleztek. Hosszú hivatali
tevékenysége során különféle konfliktusok, ellentétek és botrányok vezettek népszerűségének csökkenéséhez,
azonban a pártja erős támogatottságának köszönhetően polgármesteri széke
soha nem került igazán veszélybe.
A következőkben szeretném röviden
bemutatni Albach Géza életútját és pályafutását. Remélhetőleg a cikk alapul
szolgál és felhívja a figyelmet a további
kutatások szükségességére, amelyek Albach Géza életének, munkásságának és
polgármesteri tevékenységének a teljes,
pontosabb feltárásához vezetne, ezáltal
pedig egy újabb fehér folt tűnne el Kolozsvár dualizmuskori történelméből.
Bártfán, Sáros megyében született
1829. március 31-én. Középiskolai tanulmányait Gyöngyösön, Szolnokon
és Budán végezte, majd Egerben tanult
jogot. A forradalom kitörésekor beállt
honvédnek, Budavár ostrománál lőtt
sebet kapott, s vitézségéért hadnagyi
ranggal jutalmazták. A forradalom leverése után unokabátyja, Albach Gyula
befolyásának köszönhetően kerülte el a
börtönbüntetést.1
Az 1850-es években, hosszas bujdosás
után egy osztrák hivatalnok irattárosaként dolgozott az egyik szilágysági vá-

rosban (valószínűleg Szilágysomlyón).
Itteni tartózkodásáról egy érdekes
anekdotát őrzött meg a korabeli köztudat. Az abszolutizmus éveiben a város
fiatalsága nehezen tudott beletörődni
az új helyzetbe, ezért titkos összejöveteleken egy új szabadságharc kitörését
szerették volna elérni. Az osztrák hivatalnok tudott a találkozásokról és a
Bécsbe küldött jelentéseiben ezt meg is
említette volna, de mivel Albach Géza
feladata volt megírni a leveleket, a titkos találkozásokról soha nem tett említést, ezzel megóvta a fiatalokat a börtöntől.2
Ezt követően 1861-ben Kraszna megye tiszteletbeli főjegyzőjévé választották. 1865-ben szolgabíróvá, 1869-ben pedig központi szolgabíróvá nevezték ki.
1872-ben Szilágysomlyóra került, mint
királyi járásbíró, majd 1876-ban Dévára
helyezték át. 1879-ben a kolozsvári királyi törvényszékre kapott meghívást,
mint elnökhelyettes.3
1886. április 6-án a városi tisztújító
közgyűlésen megválasztották polgármesternek. Mandátuma második évében az a megtiszteltetés érte, hogy ő vehette át az újonnan felépített kolozsvári
neológ zsidóhitközségnek az EMKE által kölcsönzött pénzből épített temploma ezüstkulcsát. A megnyitó ünnepségen a hitközség elnöke, Fischer Tivadar
továbbra is a város pártfogását kérte,
majd Albach Géza mondott köszöntő
beszédet a városi katolikusok nevében.4
A következő években kellemetlenebb
ügyek is tarkították polgármesteri pályafutását. 1889-ben utasította a város
főkapitányát, hogy az egyik nagyobb
vendéglőben megtelepedett német orfeumot azonnal tiltsák be, mert az sértette a magyar lakosságot. A kényes intézkedést azzal magyarázta, hogy az nem
fér össze Kolozsvár kulturális és kereseti viszonyaival.5
1891-ben választási botrányba keveredett. A függetlenségi párt elnöke,
Benel Ferenc azzal vádolta meg Albach
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Albach Géza síremléke a Házsongárdi temetőben

Gézát, hogy a városi törvényhatósági bizottság tagjainak választásakor
saját pártjának jelöltjei érdekében
korteskedett. A függetlenségiek szabályellenesnek tartották, hogy a város
nyomdájában készített ajánlólapokat
és szavazócédulákat, továbbá olyan vádak is elhangzottak, hogy a városi rendőrökkel hordatta ki a szavazócédulákat. Albach Géza nem tagadta tettét, és
kijelentette, hogy mindezt magánemberként, nem pedig polgármesterként
végezte. Ahogy korábban már említettem, a polgármester mögött erős képviselőtestület állt, akik teljes mértékben
támogatták, és ennek eredményeként a
közgyűlés többsége elfogadta válaszát,
ezzel zárva le a kínos ügyet.6
Albach Géza a hivatali szék elnyerését követően folytatta az elődje, Haller
Károly által elkezdett infrastrukturális
fejlesztések megvalósítását.7 1887-ben
a katonauszoda ügyében intézkedett (e
kérdésben már hosszabb ideje nem tudott megegyezni a katonai parancsnokság és a városi tanács). Javaslatában
előterjesztette, hogy az uszoda képezze
Kolozsvár tulajdonát, de a következő 20
évben azt a katonaság felügyelje,8 majd
szintén az ő kezdeményezésére kértek
be terveket a városháza telkén lévő üres
területek beépítése céljából, amelyeket
a vármegyei mérnöki hivatal dolgozott
ki.9 1891-ben megszavazták az új posta
és távírda épületének elkészítéséhez
szükséges 200 000 forintos kölcsönt.10
A város első vízművének és kisebb vízrendszerének a kiépítése is az ő és tanácsosai nevéhez köthető, a megvalósításban jelentős szerepe volt Haller
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Károlynak. Azonban ennek a kivitelezése sok botránnyal és ellentéttel járt.
Többször is mulasztással és hanyagsággal vádolták meg, főleg amikor hárította felelősségét a fásberki vízgyűjtő
telep szennyezetté vált vize ügyében.
Mint később kiderült, a városi vezetés
valóban olyan intézkedéseket hozott,
amelyeknek komoly egészségügyi következményei lettek.11
A villamos energia bevezetésére tett
kezdeti próbálkozások komoly akadályokba ütköztek a gázgyári monopólium miatt. Az 1890-ben megkötött új
szerződés szerint a város 30 évre kizárólagos jogot adott a légszeszgyárnak,
nagymértékű felháborodást váltva ki a
lakosság körében. 1894-ben a villamos
energia bevezetését szorgalmazó polgári mozgalom vette kezdetét, amely
azonban a polgármesteri hivatalt célzó nyomásgyakorláson kívül nem sok
eredményt ért el. A több évig húzódó
probléma csökkentette a városiak bizalmát. Második polgármesteri mandátumának ciklusában sem sikerült (vagy
nem is állt érdekében? – e kérdés megválaszolására további kutatásokra van
szükség) megtörnie a helyi gázgyár ellenállását.12 Más források szerint a gázgyár a városi vezetés egy szűk körének
védelme alatt állt. Például Albach Géza
a Ganz Társulat villamos energia bevezetésére vonatkozó ajánlatát arra hivatkozva utasította el, hogy a szerződés
nem bontható fel. 1894 januárjában többen is meghaltak a gázmérgezés miatt.13
Mindezek mellett hivatali ideje során több olyan fejlesztés indult el vagy
valósult meg, amelyek a mai napig
meghatározzák városunk arculatát.
1887-ben adták át a közvágóhidat, 1889ben készült el a Szamos feletti korszerű
vashíd, amely a vasútállomást kötötte össze a központtal, 1893-tól már egy
közúti vasútja is van a városnak.14
1888-ban kezdték meg a bonctani és
anatómiai intézetek felépítését, illetve
1893-ban az egyetem keleti szárnyának
megépítését. Az orvosi klinikák tervét
1896-ban hagyták jóvá, majd 1897 és 1903
között építették fel.15 1897-ben kiépítették
a csatornarendszert, továbbá jelentős
városrendezési munkálatokat is végeztek. Korszerűsítették a Főteret, lebontották a Szent Mihály-templom körüli
épületeket, a központi utcák gránitkockaköves burkolatot kaptak, a kisebb forgalmú alárendelt utcákat lekavicsozták,
1891-ben pedig a város egyes részein az
aszfaltjárdákat betonnal szegélyezték.16
Albach Géza magánemberként is aktívan bekapcsolódott a város életébe.
Ő volt a Mátyás-szoborcsoport felállításának egyik kezdeményezője, továbbá

Albach Géza folytatta az
elődje, Haller Károly által
elkezdett fejlesztések
megvalósítását.
számos intézkedésével támogatta a kolozsvári sportéletet, és a Kolozsvári Athleticai Club választmányosa volt. Ezen
kívül több egylet is megválasztotta tiszteletbeli tagnak.
Polgármesteri mandátuma alatt
többször is kitüntették. 1888. március
31-én királyi tanácsosi címmel, 1893.
április 26-án pedig Vaskorona-renddel
tüntette ki maga a király, Ferenc József. Felsőbb elismerésben részesült a
millenniumi kiállítás alkalmával is.
Szintén ebben az évben az Országos Történelmi Ereklye Múzeum díszközgyűlésén tiszti taggá választották.
1898-ban lemondott polgármesteri hivataláról, és végleg visszavonult a
közéleti tevékenységektől. 1900. január
24-én érte a halál, miután több hónapig
szenvedett vérhasban és bélgyulladásban.17
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Józsa Benjamin

Borsos Miklós
nagyszebeni gyermekkora

A

Borsos Miklós (1906–1990) szobrászművész
(kép: FORTEPAN/Urbán Tamás adományozó)

nemzetközi hírű szobrászművészről és
grafikusról legkorábban a Kossuth Rádióból és az Élet és Tudomány című folyóiratból szereztem tudomást. Az 1970es évek kezdetén a szebeni Bodor László
rádióműszerésztől megtudtam, hogy
osztálytársa és jó barátja volt a nagyszebeni származású képzőművész. Bodor László az Élet és Tudomány szerkesztősége segítségével megkapta régi
barátja címét és telefonszámát. Akkor
derült ki, hogy nem találkoztak, amióta a Borsos család 1922-ben végleg elköltözött Nagyszebenből Győrbe.
Közben Bodor László Budapesten találkozott Borsos Miklóssal, aki néhány
példányt adott szebeni barátjának 1971ben megjelent Visszanéztem félutamból
című önéletrajzi regényéből, amelynek
címe arról is tanúskodik, hogy a szerző ismerte és szerette a népdalokat, és
azokat a székely-magyar ősöket, akik
a népi kultúránk megteremtői. Ebből
a híres könyvből én is kaptam egy példányt, amelyet barátjának így dedikált
a szerző: „Bodor Lacinak, nagyon régi
osztálytársamnak szeretettel Borsos
Miklós. Tihany, 1971”. A regényes életrajzot nagy érdeklődéssel olvastam, hiszen a szerző gyermekkori emlékeinek
felidézésével megismerhettem a 20.
század eleji Nagyszebent, ahol a Borsos
család élt. Többszöri elolvasása során
mindig újabb és újabb érdekes dolgokat
fedeztem fel. A szerző a könyv zárószavában ezt írja: „Ebben az írásban a hajszálgyökerek ezreiről szóltam, honnan
szívták az éltető, tápláló nedveket ahhoz, hogy megcsináljam azt a néhány
művet, melyek életünknek értelmet adtak.”
Fiatalkorában Borsos Miklós édesapja órás- és aranyműves-segédként
sok magyarországi városban dolgozott. Nagyszeben szépsége, környéke,
ódon varázsa, a szászság szorgalmas,
megbízható népe olyan vonzó volt számára, hogy ott telepedett le. Eladta a

gyergyócsomafalvi földrészét, s abból
a kis pénzből boltot nyitott a Disznódi (Heltauergasse, ma Bălcescu) utcában, feleségül vette a szebeni Mosolygó Erzsébetet. Előbb a Kempelengasse
(Hátsó, 1920 után Cojocarilor) utcában
laktak, ott született nővére, Erzsébet,
majd Miklós. Borsos Miklós emlékei a
második otthonhoz fűződtek, ugyanis a család időközben átköltözött a Kutyahát (ma Centumvirilor) utcába. Ezt a
meghitt otthont így mutatja be Borsos
Miklós: „A nagyszebeni ódon városháza
mögött hajlott hátú, igazi macskaköves
utca húzódott; a Hundersrücken, vagyis a Kutyahát elnevezés nyilván a hajlatából eredt. Ennek egykori öreg házában laktunk, fönt az emeleten. Ez olyan
emelet volt, hogy a konyhából ajtó nyílt
a magas, titokzatos padlásra, melynek
csak a roppant vastag gerendáira emlékszem.”
Szebenben megragadták a középkori építészet remekművei, jelentős hatást gyakoroltak az értelmes, minden
jó iránt fogékony gyermek lelkivilágára. „Amire pontosan emlékszem – írja
Borsos Miklós – a vasárnap délután.
A délelőttököt apám a madarász ismerőseivel töltötte. Délután a nagy konyha
és szoba ajtajába pokrócot, csergét terített le, fejünk alá párnát, és tanította az r-t rrr-nek mondani, ha sikerült,
akkor kezdte a meséket. Erős Jánost,
Vitéz Szőcsöt, kacor királyt, Bolond Istókot és a többi szép székely mesét. Hogy
hányszor mondottuk el, azt nem tudom, de az bizonyos, hogy azokból egy
életre szóló intést, tanulságot kaptunk.
A kicsi gyermek csodát, a nagyobb már
okulást is kapott – ezt apa fűzte hozzá.”
Ebben az idilli gyermekkorban az
idő ismeretlen volt. „Egyetlen hatalmas
izgalom, a várakozás határozott meg
mindent. Közülük is a legnagyobbik a
karácsony várása. A környezet: a mindig havas tél, a szánok suhanása, csilingelő világa, a szász gazdagok szánjainak
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Borsos Miklós Balatoni szél című szobra
a balatonfüredi mólón
(kép: Derzsi Elekes Andor, forrás: wikipédia)

paripái a bojtos, csengőfürtös hám alól
fehér párát fújtak; a szegény szenterzsébeti román parasztok durván ácsolt
egyfogatos szánja szépen suhant, s benne a román akkora loncsos szűrben ült,
hogy alig látszott valami ki belőle.”
A regényből azt is megtudhatjuk,
hogy a Borsos ősök már régen is érdeklődtek a művészetek iránt. A gyegyócsomafalvi nagyapa kitűnő hangszereket
készített, amelyekért még Kolozsvárról
is eljöttek, hogy megvegyék.
A felcseperedő gyermek diákkorában
kezdte felfedezni a szebeni múzeumokat. A Bruckenthal-gyűjtemény mellett remek ötvöstárgyakat látott a szász
múzeumban. A korabeli magyar iskolában neves tanárok tanították. Ekkor
már olyan kis agyagszobrokat készített,
amelyek megnyerték tanárai tetszését.
Az első karácsonyon, amire emlékezett,
hintalovat kapott. Egyszer leesett a paripáról és beverte fejét a padlóba. Édesapja
büntetésből levágta a hintaló fejét.
Anyai nagyapja, Mosolygó Lajos Kolozsvárról, a Hósátról került Nagyszebenbe. Vasöntő volt a Rieger-gyárban (a
későbbi Independenţa nevet viselő gyár,
amely ma ócskavas-romhalmaz). „A tizenhat órás munkaidő negyven éven
túl őt is elvitte. Anyám kényeztetett,
apám játszott, és – a maga örömére is
– a gyergyócsomafalvi játékait mind
megcsináltatta, nekem” – emlékezik az
unoka.
Erzsi nevű nővérével együtt beíratták a Szent Ferencrendi Zárdában működő óvodába. A gyermek Miklós ott is
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kitűnt az ötletes kézimunkák készítésében. Közben a Borsos család elköltözött a Kutyahát utcából az alsóvárosi
Erzsébet utcába, egy nagyobb lakásba.
A fiút beíratták a közeli állami iskolába.
Amint már említettem, a Borsos családban erős volt a zene iránti érdeklődés. Az édesapa jól cimbalmozott, ismerte a kottát is, de ez a fiú számára
idegen volt. Amikor az iskolából hazafelé tartott, a gyermek gyakran megállt a
kézművesek műhelyei előtt. Különösen
élvezte a pipakészítő mester esztergályos munkáját.
A kisdiák az első iskolai napon azt
a feladatot kapta, hogy írja le: „Kön�nyű azt mondani, nehéz azt megtenni”
mondatot.
Nagyon örvendett, amikor beíratták
a katolikus elemi iskolába. Kézimunka órán agyagot kaptak, abból tetszés
szerint gyúrhattak baglyot, ökröt, szarvast, tigrist és más állatokat. Az év végi
kiállításon a kis Borsosnak nagy sikere
volt ezekkel az állatokkal, jutalmul egy
állatkertes könyvet kapott. Az iskola
akkori igazgatója, a későbbi híres gyulafehérvári püspök, gróf Majláth Gusztáv azt az utasítást adta, hogy az intézet
őrizze meg ezeket a kis agyagszobrocskákat. (Vajon meddig őrizték ezeket?
Mikor kallódtak el? Ki tudja?) Lassan
megjelent a festészet iránti érdeklődése
is. Észrevette, hogy Nagyszeben utcáin
festőművészek tűntek fel, akik a történelmi hangulatú város műemlékeit,
várfalakat, bástyákat, templomokat és
nagyon öreg házakat festettek. Munkájukat hosszan, nagy érdeklődéssel nézte a kisfiú. Mind jobban megszerette a
rajzórákat, nagy lelkesedéssel fedezte
fel a Brukenthal-palota képtárát. Amikor rajztanárnője megnézte az egyik
tanítási órán készített festményét, azt
mondta neki: „Borsos, belőled nem lesz
festő!” Nem lett igaza.
Az első világháború elején édesapját katonai szolgálatra hívták be. Rövid ideig frontszolgálatot teljesített, de
legyengült szervezete miatt felmentették, így hazakerült családja körébe.
Akárcsak sok erdélyi magyar, a román betörés idején, 1916-ban a Borsos
család is menekült. Győrben találtak
menedéket, ahol rokonaiknál húzhatták meg magukat. A háborús viszonyok
miatt az utazás hosszú ideig tartott és
nagyon gyötrelmes volt a Nagyszeben,
Kiskapus, Tövis, Budapest, Győr útvonalon. Győr hasonlított Szebenhez, a
szülővároshoz, de sok mindenben különbözött is tőle. A fiú közérzete az új
környezetben elég szomorú volt. A háború befejezése után a család hazatért,
ahol azonban távollétük idején nagyon

Clark Ádám tér, „0” kilométerkő. Borsos Miklós 1975-ös alkotása. Háttérben a Királyi Palota.
(kép: FORTEPAN/UVATERV adományozó)

megváltozott a világ: vége a békebeli
Nagyszebennek. A magyar gimnáziumot bezárták, ezért a magyar diákok
nem kerülhettek vissza régi iskolájukba. (Ez az épület az Evangélikus Teológia mellett áll, ahol 1919-ig a Magyar
Királyi Főgimnázium működött, attól
kezdve a román tannyelvű Gheorghe
Lazăr Főgimnázium otthona.)

Az első világháború
elején édesapját katonai
szolgálatra hívták be, de
legyengült szervezete
miatt felmentették.
„Szénszünet, spanyoljárvány – írja
erről az időszakról a szerző. – Ez a spanyolnáthának nevezett betegség úgy
szedte áldozatait, mint egy középkori
pestis. Minket is elért, csak nagyanyám
– aki már nálunk volt – és én nem kaptuk meg. Nagyanyám főzött, és így
anyám tudott segíteni a boltban. Sajnos
mind ágyba kerültek... Apám elég gyorsan felépült, Erzsi és Margit is. Anyám
mind betegebb, mind lázasabb lett. Orvos naponta jött, a schwester egész nap
mellette volt. A baj tüdőgyulladásba
ment át, iszonyú volt hallani a másik
szobából a ziháló szenvedését. Egy délután – mi gyermekek nem is tudtunk
semmiről ebben a szörnyű állapotban
– kislányt szült. Addig élt, míg megkeresztelték Rózsi névre, azután meghalt.

színpad

Gyakran visszaidézi
a szebeni élményeket,
hiszen Szeben
jelentette a kultúrát és
a művészeteket is.
Anyám még néhány napig szenvedett.
Egy délután csak én voltam a boltban
egy inassal. Ignác jő otthonról és mondja: Miki, siess haza a mamádhoz! Szaladtam, messze laktunk, a vasúton túl.
Mire hazaértem, lehunyt szemét láttam. De már nem zihált. Meghalt. Erős,
szép termete, egészséges, szép arca még
ott volt, és sokáig nem hittük, nem
éreztük, hogy nincs anyánk. Másra alig
emlékszem; a temetések naponta tucatjával vonultak. A gyász már jól látszott az utca képén, a ruházatokon is.”
Az édesapa úgy látta, hogy innen
mennie kell a családnak. Beadta a kitelepedési kérvényt. Hosszú várakozás
után, 1922 telének végén végre megjött
az engedély, majd a tavasz folyamán
végleg áttelepedtek Győrbe. „Apám új,
hatalmas tölgyfakeresztet csináltatott édesanyám sírjára. A feliratot nem
festve, hanem vésve akarta, de nem
talált olyan asztalost, aki vállalta volna a betűk bevésését. Magam sem tudom, hogyan, de előálltam apámnak,
hogy én majd bevésem. Vegyen apám
vésőt. Hozott is egyet. Fölrajzoltam a
föliratot, és elkezdtem vésni. Hibátlan,
tiszta, mély véset lett. Apám nagyon
örült, nem értette, hogyan tudtam, hol
láttam. Mondtam, hogy az öreg fafaragónál, aki már nem él. Sokat nézegettem azt is. Akkor még nem sejtettem,
hogy már a festést, rajzolást és kőfaragást sem kellett iskolában tanulnom,
mert mire rákerült a sor, fizetett az
annyit korholt, rosszallott, gyermekkori bámészkodó ácsorgás. Úgy tanultam
meg a mesterséget, mint a gyermek az
anyanyelvet. Nem nyelvtanból, hanem
hallva, látva, magától értetődően.” A fakereszt ma is megvan, a felújított síron betonkeretbe foglalták a budapesti
és gyergyócsomafalvi rokonok és azok,
akik fontosnak tartják Borsos Miklós
emlékének őrzését.
1922 tavaszán érkezett meg a család
Győrbe. Ott döbbent rá a fiatal Borsos
Miklós, hogy mit veszített a szülőváros
elhagyásával. „Erdélyben már büdös
magyarok voltunk – írja önéletírásában – Magyarországon, Győrben menekültek lettünk. Mindennap hallottuk a
sértő szót: »menekültek«. Idegenek!”
Emlékiratában Borsos nagyon találóan jellemzi az akkori Magyarország

helyzetét: „Szétszaggatott ország, szétszaggatott családok, tragédiák, drámák!” Amikor megérkeztek új otthonukba, esett az eső, „a város füstös volt,
nehéz, kormos levegőjű”. Nem csoda,
hogy az ifjú gondolatban vissza-vis�szatért kedves szülővárosába, Nagyszebenbe. „Nagyszebenben nemigen volt
gyár, csak a Rieger-féle vasgyár és egy
kis sörgyár, messze a várostól. Délen a
nyáron is fehér csúcsú havasok a Rhone
Rinne (Păltiniş) felől egészen a városig
húzódó fenyves, a Jungerwaldnak (Fiatalerdő, Dumbrava) kedves, halastavas erdőségei, mely szép ligettel nyúlt a
villanegyedig, az Erlen-parkig (Subarin
park). El voltunk kényeztetve.”
Gyakran visszaidézi a művész a szebeni élményeket, hiszen a természeti
környezet és az épített örökség mellett
Szeben jelentette a kultúrát és a művészeteket is. Visszagondolt a Disznódi
(Heltauergasse, ma Bǎlcescu) utcában
lévő optikus boltra. „A boltos neve Guido (…) A boltnak különös szaga volt.

Sokféle állatpreparátumot is láttam a
vitrinben.” Az egyik nap ennek a boltnak a kirakatában egy különös csontvázat látott, sziréncsontváz volt, azt
mondták. „Elmentem aztán a Hartenek
utcában (Str. Cetǎţii, Vár utca – szerk.
megj.) lévő természetrajzi múzeumba,
ahol minden csodát láttam, ásványokat, halakat, tengeri lényeket, madarakat, kristályokat, de sziréncsontvázat
nem” – írja az emlékiratban. Szülővárosában nagyon szeretett színházba járni. Nagyon tetszett neki Victor Eftimiu
Prométheusz című darabjának magyar
nyelvű előadása. „Mindig eszembe jut,
ha szétnyílik a függöny, a szebeni színház szaga: a hölgyek színházi parfümjének illata, amely betöltötte a nézőteret. (…) Álomvilág: vágyak, érzelmek
táncai, játékai, szavai. Ámuló, illatosított nézők és a valóság.”
Szeben rendkívüli élményeket is
jelentett számára. „Az 1922-es tél végén a Musikverein Hermani (Zeneművészeti Társulat) kirakatában,

Kovalik Károly riporter és Borsos Miklós szobrászművész a Királyi Palota déli zárt udvarában.
Háttérben a szobrász 1968-ban alkotott műve, a Virágidomú vízköpő.
(kép: FORTEPAN/Rádió és Televízió újság/Vörös Ilona felvétele)
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Nefelejcs köz 3, Magyar Ispita, Váczy Péter
gyűjtemény. A díszkúton a Főnix madár
Borsos Miklós alkotása.
(kép: FORTEPAN/Nagy Zoltán adományozó)

a mai Filarmonicii utcában megpillantottam egy fényképet: Bartók Béla.
Álltam, néztem az arcot. Ilyen művészfejet még nem láttam, pedig sok
világjáró művész járt Nagyszebenbe.
(Ez az épület hosszú ideig a Filharmónia székháza volt, most hangulatos
német vendéglő, a Hermania működik benne – szerk. megj.) Bartók nevét már hallottam Erzsi nővéremtől;
Debussiről is hallottam azt, hogy nagyon új kompozíciói vannak, és hogy
Pesten botrányosan fogadták. De ez
az arc számomra új világot nyitott a
művészetről, a művészetről alkotott
eddigi elképzelésemet erősen háttérbe szorította. Bartóknak akkor fiatalember arca volt, de erősen őszülő haj,
szép, fekete csokornyakkendő, a szeme pedig olyan volt, hogy nem tudtam
betelni vele. Csodálattal, tisztelettel
néztem. A hangversenyen egy hegedűssel együtt – a nevére nem emlékszem – Brahms szonátát játszott, utána saját művei következtek: Román
táncok, Este a székelyeknél, majd zongoradarabokat. Két vagy három estét
adott. A sikere csodálatos volt. A szász
közönség ünnepelte. Ha arra gondolok most, hogy ugyanakkor a budapesti hangversenyein a közönség egy
része még botrányosan viselkedett, és
hogy a kritika sem volt egyértelműen
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A szobrászművész műterme (kép: FORTEPAN/Urbán Tamás adományozó)

megértő, öröm tölt el, hogy éppen szülővárosom megértette, és hogy ott
kaptam az első impulzusokat zenéjének és zsenijének megközelítéséhez.
Az, hogy személyesen láthattam, még
erősebben hatott rám, mint kirakati
fényképe. Azt éreztem lényéből, hogy a
művész, a művészet valami rendkívüli és nagyon komoly dolog, s kételyek
támadtak bennem, hogy én ilyen nagy
dolgokra képes lehetek-e valaha is.”
Borsos Miklós később sem felejtette el Nagyszebent. Az 1970-es években
többször hazalátogatott, találkozott
volt osztálytársaival és barátjával, Bodor Lászlóval, akivel élete végéig levelező kapcsolatban állt. Sajnos, a levelek
elkallódtak, miután az örökség méltatlan kezekbe került. Szerencsére Serfőző
Leventének sikerült megszereznie a budapesti rokonoktól a Bodor László és leánya, Bodor Mária textilművésznő Borsos Miklósnak és feleségének írt levelei
fénymásolatát.
A nagyszebeni Magyar Kulturális
Iroda (Híd) első alkalommal 2007-ben
idézte fel Borsos Miklós emlékét. Azóta minden évben megemlékezünk a
szobrászművészről: januárban Gyergyócsomafalván, nyáron Nagyszebenben. A Magyar Kulturális Iroda, a
Borsos Miklós alkotásai nagy részét
őrző Győri Múzeum és a gyergyócsomafalvi unokaöcs, Borsos Géza több
alkalommal rendezett kiállítást a művész alkotásaiból, hogy a szebeniek

megismerhessék a város nagy szülöttjének munkáit.
2007. augusztus 19-én a szebeni Ars
Hungarica kulturális fesztivál egyik
sikeres rendezvénye a Borsos Miklós
Nap volt, amelynek keretében a Kutyahát utcában a Borsos család hajdani házának falán magyar, román és
német nyelvű emléktáblát helyeztek
el, a Tanácstoronyban pedig kiállításon mutatták be Borsos Miklós műveit.
Az alkalomból a Thalia Koncertteremben In memoriam Borsos Miklós elnevezéssel hangverseny volt, amelyen a
Kolozsvári Magyar Opera előadta Bartó Béla A kékszakállú herceg vára című
operáját.
A Borsos Géza kezdeményezésére alakult gyergyócsomafalvi Borsos Miklós
Alapítvány minden év januárjában emlékünnepélyt rendez, ezeken az eseményeken a szebeniek több alkalommal
is részt vettek. Az Alapítvány 2003-ban
gyönyörű Emlékházat avatott, amelynek költségeit a Magyar Köztársaság és
az akkor még élő Borsos Miklósné Kéry
Ilona biztosította.
Borsos
Miklós
szülővárosában,
Nagyszebenben elindult a folyamat,
amelynek célja hűségesen ápolni a
nemzetközi hírű képzőművész emlékét. Terveink között szerepel egy Borsos
Miklós Emlékház létesítése a művész
szülővárosában, Nagyszebenben, hogy
a románok, a németek is megismerjék
ezt a nagyszerű embert.

könyvesház

Lőrincz Ernő

Jogászképzés a Bolyai
Tudományegyetemen
1945–1959

A

fenti címmel a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Jogtudományi Intézete és a Forum Iuris Egyesület gondozásában megjelent kiadvány* páratlan
értékű egyetemtörténeti monográfia a
magyar jogászképzés második világháborút követő küzdelmes szakaszáról.
Állításom hitelességét az a körülmény támasztja alá, hogy a tárgyalt
időszakban (1946–1950) a Bolyai Jog- és
Közgazdaságtudományi Karának hallgatója, majd 1957-ig oktatója voltam, így
„még élő tanúként” lehetek szószólója a
dokumentumkötetnek s a témát megjelenítő dokumentumfilmnek.
Nagy érdeklődéssel és figyelemmel
olvastam a 300 oldalas mű minden fejezetét. Első megjegyzésem a kutatások
során feltárt gazdag anyag rendszerezésére vonatkozik, vagyis a szerkezetre. Átgondolt, logikus beosztást
sikerült megvalósítani, azaz először
általános témakifejtés mutatja be a
tárgykör fő vonulatait, eseményeit,
majd a részletezés, a részletek bontják
ki a témaismertetés blokkjait, szakaszait A helyes koncepció már magából a tartalomjegyzékből sejthető, és
a kivitelezés teljes mértékben igazolja
a megfontolt szándékot.
A mintegy 15 oldalnyi Törésvonal
vagy folytonosság c. bevezető tanulmány (dr. Veress Emőd tollából) olyan
magvas értekezés, melynek minden
sorával egyet tudok érteni. Ugyanis
sokszempontú, objektív elemzés az
okokról és okozatokról, a folyamat
lezajlásáról alfától omegáig, azaz a
Bolyai-jogászképzés megindításától
annak megszüntetéséig. A politikummal átszőtt – a sűrűn és durván
beavatkozó hatalmi ideológiával
fertőzött – időszakban szemléletesen ábrázolja a tanulmány egy hősi

küzdelemmel létrehozott intézmény
keletkezését, működését, végzetét („kivégzését”) a közreműködő személyek,
korabeli fotók, tényadatok – fények és
árnyak – érzékeltetésével

A helyes koncepció
már magából a
tartalomjegyzékből
sejthető, és a kivitelezés
teljes mértékben
igazolja a megfontolt
szándékot.
A szükségszerűen terjedelmes Történeti áttekintés c. kismonográfia (dr.
Kokoly Zsolt munkája) először rövid
stúdiummal nyitja meg a zsilipeket a
következő fő- és alcímekben rendezett
tudnivalókra a Jog- és Közgazdaságtudományi Kar Jogtudományi osztályának minden aspektusáról. Ezek során
rendkívül gazdag és illusztrációkkal
dokumentált képeket kapunk oktatókról, tanmenetekről, publikációkról és
így tovább – miközben megállapítható,
hogy az intézményben a gyakorta mostoha körülmények ellenére is színvonalas tanári tudományos munka és eredményes jogászképzés valósult meg. De
a pozitív vonások mellett az anomáliák
sokaságát sem rejti véka alá az áttekintés: professzorok kényszerű fluktuációja, ésszerűtlen átszervezések, épület- és
tanteremhiányok, az 1956-os események és következményeik stb
Aki netán belefárad vagy belezavarodik a legtöbbször fentről – kívülről, állami vagy pártbeavatkozásokkal – generált „tarka”, olykor kaotikusnak tűnő
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Lőrincz Ernő, a recenzió szerzője, a Bolyai egykori munkajog tanára volt
joghallgató tanítványai között

diagnózis követésébe, a jogi-egyetemi
világ fordulataiba, annak segít a kötet
162. oldalán olvasható tömör, de világos összefoglaló, éppúgy mint a könyv
hátsó borítólapján található fülszöveg, mely egyben a munka célját, valamint rendeltetését is őszinte és felelősségteljes sorokkal ajánlja az olvasók
figyelmébe.
A Történeti áttekintés után mintegy
tízoldalnyi Melléklet nyújt tájékoztatást
a felhasznált szakirodalmi és levéltári
forrásokról, valamint a Bolyai-jogászképzés oktatógárdájáról. Professzorok,
előadótanárok, adjunktusok, tanársegédek, meghívott külső előadók névjegyzéke, életrajzi adatai, munkásságuk, közéleti szereplésük tekintetében
– be kell vallanom – rengeteg újdonságot találtam róluk, olyan részleteket,
amiket sem akkor, sem később nem
volt alkalmam ismerni vagy megismerni, jóllehet személyes ismeretség,
kollegiális kapcsolat fűzött a felsoroltak többségéhez.

Meghitt érzéssel tudom
ajánlani az erdélyi, illetve
anyaországi érdeklődők
és érintettek figyelmébe
egyaránt.
A dokumentumkötet (mintegy 100
oldalon át) kiemelt figyelmet szentel az
egykori (mostanra felkutatott) hallgatókkal készült interjúk kivonatos közlésének. Kilenc nyilatkozó visszaemlékezései eleveníti meg, színesíti ily módon
a könyv auráját az egyetemre jutás
(felvételizés), a tanári karakterek, a
szemináriumi és vizsgaélmények emléktárából. De ízelítőt adnak az egyetemi élet, sport- és más szórakozási
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A könyv bemutatója 2016 októberében

formák lüktetéséről, valamint a komorabb vonatkozásokról is, mint a marxizmus-leninizmus erőltetése, a kommunista pártideológia, illetve politikai
diktátumok behatolása a jogászképzésbe, és az álszent módon véghezvitt 1959es egyetemegyesítés.
A monográfia megszerkesztésével
egyidejűleg egy 55 perces dokumentumfilm is készült a Bolyai-jogászképzés mikéntjéről, s mindkét alkotás
bemutatásra kerülhetett 2016 augusztusában a Kolozsvári Magyar Napok
keretében. Hasonló rendezvényre másodszor 2016. október 20-án került sor
(immár jelenlétemben) az EMTE Tordai
út 4. szám alatti modern épületének
aulájában, mintegy 200 főnyi közönség előtt – többségük (ami üdvözlendő dolog!) egyetemista volt. Ez az esemény szívet melengető hangulatban
érzékeltette, bizonyította a Bolyai-tradíció ápolását, emlékének ébrentartását. A meghívott (már időskorú) egykori
joghallgatók, Müller Vilmos és Buzeskó
György személyes beszámolója kiegészült az én felszólalásommal, aki nemcsak szem- és fültanúja lehettem a 6070 évvel ezelőtti történéseknek, hanem
oktatói minőségben is aktív résztvevője, cselekvője, illetve átélője is.
Úgy gondolom, hogy a fentieknél bővebb ismertető, méltató szöveg fölösleges, túl terjedelmes hozzászólás lenne
részemről, hiszen evidens, hogy a kötet
és a film nemes célt szolgált és szolgál,
mind szakmatörténeti (=jogászképzés),
mind kisebbségpolitikai tanulságok
értelmében. Meghitt érzéssel tudom
ajánlani az erdélyi, illetve anyaországi érdeklődők és érintettek figyelmébe
egyaránt.
Összegezve mondandómat: a dokumentumfilm és a könyv kiváló kettős
dokumentum az egykori kolozsvári Bolyai Tudományegyetem magyar jogászképzéséről. A film sajátos eszközeivel

eleveníti meg a múltat és szereplőit, a
könyv pedig gazdag tárháza az 1945–
1959-es korszak tárgyilagos megidézésének, prezentálásának. Más szóval:
hiánypótló és igényes kötet született –
szakmai értékét és tartalmi hitelességét bizonyítja a nagyfokú precizitással
közölt 164 lábjegyzet, a 60 felhasznált
forrásmű, a fotók jegyzéke és a személynévmutató. Nem hiányzik a román és
az angol nyelvű rezümé sem a végéről.
Aki hasonló vállalkozásba fog, csak az
tudja igazán (jómagamat ideértem!),
hogy milyen kereső, válogató, szűrő,
odaadó, időrabló és szívós munka szükséges ahhoz, hogy kibányásszuk a célt
szolgáló „nyersanyagot”, majd szellemi
kohónkba olvasztva minőségi „nyomdatermékké” varázsoljuk azt.
A szerzőpáros és tanszéki segítő munkatársaik minden elismerést
megérdemelnek a témaválasztásért,
a nyersanyag feldolgozásáért s azért,
hogy fáradtságot nem kímélve létrehozták a „legendás” Bolyai-idők jogászképzésének mementóját.
Szubjektív zárómondattal fejezem
be recenziós írásomat: öröm és meghatottság járt át, midőn sok évtized
elmúltával (úgyszólván csodaszerűen)
ismét találkozhattam az egykori kolozsvári magyar egyetem tanáraival,
diákjaival, és átélhettem azon „regényes” időket és jeleneteket, amelyeket
felébresztett bennem a hűen tolmácsolt
Bolyai-korszak. Mert lehettek és voltak
a kedves és boldog percek mellett a politikai diktatúrától kapott gáncsoló, cinikus csapások – mégis felejthetetlen
marad számomra a Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdaságtudományi Karán töltött pályakezdő ifjúságom
10-11 esztendeje.
* Veress Emőd–Kokoly Zsolt: Jogászképzés a Bolyai Tudományegyetemen
1945–1959. Kolozsvár, 2016
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Egyed Emese

(Női) tudás, cselekvés –
beszélgetőkönyvben

K
„…az egyenjogúság
azt jelenti, hogy a
nem egyforma felek
egyenlő eséllyel
érhetnek el ugyanolyan
teljesítményt.”

ezünkben egy új könyv, a címe
Nőszirom Beszélgetések keresztény nőkkel*. Pontosabban, mint ahogy a belső
címlapon olvasható: Beszélgetések keresztény értelmiségi nőkkel. A Dokumentum Egyesület – Lector Kiadó eme
kiadványa 2016-ban jelent meg Marosvásárhelyen A 232 oldalas kötet borítóját Szőcs Zsolt tervezte – Györkös Mányi
Albert Lányok tánca című festményéről
készült László Miklós-fotó felhasználásával
Beke Györgynek az 1970-es években
kiadott beszélgetőkönyvei, a romániai politikai változások után megjelent
Prospero-könyvek (életinterjúk színművészekkel), valamint a Kriterion
könyvkiadó első évtizedeinek tanúival
készített beszélgetéssorozata (Bartha
Katalin Ágnes munkája, 2016) is jelzi a
műfaj romániai magyar „rokonságát”.

Az utóbbi időben gyakrabban vetődik
fel a társadalmi nemek kérdése, s hogy
van-e jogunk saját identitáshoz, vagy
mit várhatunk el közeli-távoli emberi
környezetünktől… ki az az én, és ha nő,
mit jelent a női mivolt. „Nem egy képzelt egyformaság az eszményem (…)” –
írja a kötet bevezetőjében Bodó Márta –,
az egyenjogúság ugyanis éppen azt jelenti, hogy a nem egyforma felek egyenlő eséllyel érhetnek el ugyanolyan
teljesítményt.” Római katolikus interjúalanyai mellett a könyv protestáns
értelmiségiek pályaképét is felmutatja; a sorozatot a Petrőczi Évával való
beszélgetés nyitja, a Buzogány Emese-,
illetőleg a Ferenczi Enikő-interjú zárja.

Ki is a kérdező?
Az interjúk készítője, tehát a „kérdező”
jelenleg a Verbum kiadó főszerkesztője,
a Keresztény Szó felelős, illetve a Vasárnap szerkesztője. Több kötet létrejötténél „bábáskodott”. Önálló köteteiben,
mondhatni, a könyvtárakat, kézirattárakat faggatta: Iskola és színház. Az iskoladráma neveléstörténeti és pedagógiai szerep, Verbum, Kolozsvár 2009.;
Egyház és színház. A liturgikus dráma és
misztériumjáték drámaelméleti alapjai,
Verbum, Kolozsvár 2012.; Hit, kultúra,
kommunikáció, Fehér Hollók Médiaklub
és Világhírnév Könyvkiadó, Kolozsvár;
Jóbarát. Egy erdélyi katolikus ifjúsági
lap a két világháború között, Verbum,
Kolozsvár 2013
A szerző bölcsészeti egyetemi stúdiumai, későbbi teológiai, oktatás- és neveléstörténeti, közkapcsolati tanulmányok révén alaposan felkészült arra,
amit évek óta végez: az irodalom-, színház-, mentalitástörténeti, szerkesztői,
újságírói és kutatói munkára. A kereszténység, a római katolikus vallás,
a nyilvánosság aktuális kérdéseiben
rendkívül tájékozott emberként tudja
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jól, hogy a világ gyakran párhuzamos
kisvilágok létezését jelenti. Nem bízta
a pillanatnyi felismerésekre kérdéseit,
érezhető vállalásának tétje: mai (női)
életpéldákkal szolgálni a szélesebb olvasóközönség számára.

A kötet genezise
A fiatalnak mondható Lector kiadó szólította meg a szerzőt, hogy szívesen
kiadná a népszerű interjúsorozatot.
A könyv a rádióban elhangzottakhoz
képest négy beszélgetéssel egészül ki:
ezekben Petrőczi Éva, Zamfir Korinna,
Buzogány Emese és Ferenczi Enikő válaszol Bodó Márta kérdéseire.
Fontos, hogy a Lector kiadó nemcsak
megjelentette, hanem ismerteti és terjeszti is a könyvet, akár a többit, amelyeknek kiadására, az olvasókhoz való
tényleges eljuttatására vállalkozott.

Elvi alapok
A bevezetőben a nő társadalmi szerepéről elmélkedve Bodó Márta hos�szabban idéz II. János Pál pápának a
Nők IV. Világkonferenciája alkalmából
írott leveléből (1995): a jeles alkalomból a pápa az édesanyának, a leánygyermeknek, a nőtestvérnek, a dolgozó
nőnek, a szerzetesnőnek – általában a
nőnek mond köszönetet, aki által teljesebbé válik a világ megértése, és aki
hozzájárul az emberi kapcsolatok teljes igazságához. E gondolatok a kötetben közreadott kérdések mélyrétegeit,
és ezáltal a válaszokat, az életminták
távlatait is szervezik.
A világban tevékenykedni vagy az
egyház keretei közt? Rendtagként vagy
másként? És mi volna Krisztusnak leginkább tetsző? Hogyan éljen az ember
általában, de hogyan szervezze életét
a nő? Lehet-e művészetre, tudományra-tudományszervezésre akárcsak komolyan gondolni annak, aki a kereszténység elvei szerinti életet kíván élni,
és akinek a nap 24 órája kevésnek bizonyul (hiszen szűkebb környezetére is
figyel és kisvilágából is kimozdul tudatos, cselekvő magatartásával).

egyházmegye pasztorális távlatai, különös tekintettel a hagyományőrző spirituális dinamikára)
„Figyelemmel követem a szatmári
egyházmegye alakulását, a helyi társadalom kihívásait, azt a környezetet,
amiben az egyházi gyakorlat megvalósul. Csakis ennek a valóságnak a
talaján állva, a Szentírás alapjait és
egyházunk tanításait ismerve lehet
időszerűen és célszerűen jövőt építeni. Sem egyik, sem másik nem hiányozhat. Tíz év múlva, remélem, akár
külföldről, akár otthon, helyben, de
továbbra is a romániai társadalom és
benne az egyház fejlődésén dolgozom
majd” – vallja. A tíz évből csak három
telt el. A vállalás komolysága azonban
máris látszik: a 2016 szeptemberi Keresztény szóban mint pasztorálteológus közöl Ferenc pápáról teológusi arcképet a Következetesen: irgalmas. Ferenc
pápa teológiájának rövid foglalata a
XXXI. Ifjúsági Világtalálkozó fényében
címmel.
Teológiát tanít a kolozsvári Zamfir
Korinnán, a kereszténységben az egyetemeset érzékeli. Általános orvosi oklevelét neurológus szakorvosi diplomával
egészítette ki, és sikeresen is szakvizsgázott, dolgozott is az egészségügyben. Időközben elvégezte a római katolikus teológiát, és tanítani kezdett a
kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, 1998-tól kezdve pedig több
tantárgyat is tanít a Római Katolikus
Teológiai karon. Az 1990-es években
tagja volt annak a pasztorális bizottságnak, amelynek egyik csoportja az
ökumenizmussal foglalkozott. A világhoz való közeledés nyitottságot, derűt
jelent a számára.

…a pápa az édesanyának,
a leánygyermeknek, a
nőtestvérnek, a dolgozó
nőnek, a szerzetesnőnek
– általában a nőnek mond
köszönetet, aki által
teljesebbé válik a világ
megértése…
Gábor Csilla a BBTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtudományi
Intézetének tanára, tudományos (oktatói, kutatási és szociális) tevékenysége fáradhatatlan személyre mutat, aki
a maga módján neveli a rábízottakat:
diákot, mesterképzőst, doktoranduszt,
krédóját igy foglalta össze: „A magam
szerepét pontosan abban látom, hogy
azt a tudást, amely nekem megadatott,
azokat az ajándékokat, amelyeket a teremtésben kaptam, próbálom megosztani, továbbadni.” A vallomás után a
csoporttudat sugallta gondolat következik: „Meg kell keresnünk azt a módot,
ahogyan egy nő nőként is kibontakozhat, anyaként vagy bármiként anélkül,
hogy le kelljen mondania a képzettségről, a továbbképzésről, a tudása átadásáról.”
Szintén az egyetemen van lehetősége
az oktatás folyamatában, a kutatásban
vagy ezekhez kapcsoltan megélni keresztény értelmiségi női mivoltát Petrőczi Évának. Budapesten a Károli Gáspár
Református Egyetem tanáraként tevékenykedik, irodalomtörténész, költő és
műfordító egy személyben. „Nemem

A kötetben megszólalók…
Csiszár Klára, aki római katolikus teológiából és német–magyar bölcsészetből szerzett diplomát 2005-ben, éppen
doktori disszertációján dolgozott a beszélgetés idején (doktori kutatásai témája Múlt és jelen dialógusa. A szatmári
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Borsos Miklós: Sellő. Bronz-kisplasztika (forrás: galeriasavaria.hu)
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méltóságát nem valamiféle mozgalomtól és akarnokoskodástól, hanem a teremtőtől kaptam” – vallja a kötetben.
(Itt jegyezzük meg, hogy ez az interjú
már megjelent a Korunkban; 2007-ben,
abban a lapszámban, amelynek témáját – női szerepek – Bodó Márta maga
javasolta, és amelynek vendégszerkesztője volt.)
Tanítás, szervezés és művészet „hívásai” között osztja meg magát Tornay Krisztina Petra. Iskolanővér Debrecenben. Magyar–történelem szakon
végzett pedagógus, szervezetfejlesztést is tanult, szupervízióval foglalkozik. „Főállásban” egy hatvanszemélyes
lánykollégium vezetője Debrecenben.
Rendtartományában a vezetőtanácsban is szerepet vállalt. Teológiai doktori tanulmányait Kolozsvárt végezte,
a szakrális műemlékek, oltárképek
közvetítette női spiritualitást kutatta. Írásai színvonalát a Keresztény Szó
katolikus kulturális folyóirat 2011-ben
nívódíjjal ismerte el. (Erdélybe gyakran látogat, legutóbb doktori vita felkért opponenseként érkezett; de a kalotaszegi Zsobokon a művésztáborban
is lehet vele találkozni nyaranta: sajátos színvilágú selyemfestményeket
készít.)
Egyházművészetre szakosodott képzőművész Sabău-Trifu Cristina, aki Kolozsváron a Szent Mihály-plébánia körül kialakult egyetemista társaságban
lelt otthonra – jelenleg szintén román
férjével Szatmáron él, magáncége van.
A liturgikus tér és az imádság összefüggéseiről szólnak művészi tárgyai,
illetőleg képsorokkal, zenével elevenebbé tett előadásai. „Nagyon fontosnak tartom, hogy a művész ne kezelje
felületesen a témát! Ha liturgikus térhez nyúl hozzá, a lelkekhez beszél!”– jelentette ki Bodó Márta egyik kérdésére
válaszolva.
Bereczki Silvia szerzetes 2005 óta a
Segítő Nővérek kongregációjának tagja. Személyében olyan embert faggatott
életéről, értékrendjéről Bodó Márta, aki
erdélyi tanulmányok és pasztorációs
munka után Bécsben tanult, Kolozsvárt doktorált, és egy félévet (2012-ben)
Grazban élt, ahol az egyetemi lelkészségen szerzett tapasztalatokat, missziós
munkát pedig Kamerunban is végzett.
Hivatástudata élete minden színhelyének köszönhet valamit. Ő a kolozsmonostori plébánia ifjúsági csoportjában,
majd az egyetemi lelkészség körében
jutott olyan felismerésekre, amelyeket aztán pályáján kiteljesített. A Vasárnap szerkesztőjeként is dolgozott.
„Egyszerűen az embert kell nézni, rá
kell figyelni” – mondotta az előítéletes

Borsos Miklós: Ülő női akt. 1983. (forrás: galeriasavaria.hu)

gondolkodás ellenében a ki nem mondott kérdésekre is felelve.
A Kézdivásárhelyt élő Kertész Mária
mentálhigiénés szakember révén olyan
feleséget és édesanyát ismerünk meg,
akit a népes család mindennapjaiban
megélt hite segít a megpróbáltatásban.
Gyermekei közül egyik műtétek sora
után nem sokkal a beszélgetés előtt
hunyt el. Kertész Mária saját pályája
elemzésében az emberekhez való közelebb kerülést (tanítóképző, pszichológiai tanulmányok) a belső keresésből
való hitre jutás történetével egészíti ki.
„A kórházban vagy a börtönökben
vannak olyan történetek, amelyek bizonyítják, hogy létezik ökumené, van
egység” – mondotta a könyvben is olvasható interjúban Buzogány Emese, a
négy gyermekével, lelkész férjével Kolozsváron élő református lelkipásztor.
Hit és gyógyulás, vallás és egészség című
doktori disszertációját sikerrel védte meg, és rövid vallástanári időszak
után kórházlelkészként tevékenykedik.
A napi bibliaolvasás élményszerűségét,
fontosságát, az imádkozás ajándékát
emeli ki pályája állomásaira visszatekintve.
A kötet utolsó interjúját az egészségfejlesztő mentálhigiénikus, illetve
kórházlelkész Ferenczi Enikővel készítette Bodó Márta. Ferenczi Enikő a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Unitárius Karán a gyakorlati teológia
megbízott tanára. Szegeden és az Amerikai Egyesült Államokban is tanult,
bevallása szerint a harmónia híveként

végzi áldozatos munkáját, és próbálja
elősegíteni azt, hogy a beteg megerősítse családjával a kapcsolatát, valamint
hogy a család tagjai megbocsátsanak
egymásnak. „Számomra csak Istenben
hívő ember van, és nem valamilyen felekezethez tartozó” – mondotta a kórházi munkájára utalva.

Olvassunk, vállaljunk
A könyv szemmel láthatólag nem követi a „járt utat”: a nemzedéki, felekezeti,
életkorbeli határok megvonását. Interjúalanyait a felelős szerkesztő körültekintően és pontos céllal válogatta össze:
lehetséges eszményképeket ad a mai
nemzedékeknek, illetve tanulságokat
a jövőbelieknek, miközben az utak és a
kifejezésmódok sokféleségét, valamint
a magánvilág és a nyilvánosság közti
kapcsolatok pozitív példáit mutatja fel
empátiával. Az interjúk felkészült, érzékeny és bátor kérdezőjeként Bodó Márta
szelíden, határozottan, következetesen
kérdezett. Nem kevesebbet kívánt, mint
biztatni az interjúknak a beszélgetések
(olvasó)közönség elé bocsátásával: a
nőket arra, hogy vállalják önmagukat
és a közösség szolgálatát, a férfiakat
pedig, hogy a női perspektíva és tapasztalat gazdagságát ismerjék meg jobban.
* Bodó Márta: Nőszirom. Beszélgetések keresztény nőkkel, Dokumentum
Egyesület – Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2016
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Barabás László

A murokországi betlehemezés
száz esztendeje

A

karácsonyi ünnepkör a dramatikus
népszokások, népi játékok előadásának egyik kiemelkedő alkalma. A legismertebb karácsonyi színjátékszerű
népszokás a betlehemezés, melyet a
közelmúltban még sokfelé gyakoroltak,
vagy pedig napjainkban is élő szokás.
Így van ez Murokországban is.

Murokország
betlehemes határai

A kérdésre, hogy hol
van Murokország,
azt válaszolhatnánk:
földrajzilag az AlsóNyárádmentén,
egyébként csak
a szóbeszédben létezik.

Murokországot ne keressük a térképen.
A kérdésre, hogy hol van Murokország
és meddig terjed, azt válaszolhatnánk:
földrajzilag az Alsó-Nyárádmentén,
egyébként pedig csak a szóbeszédben
létezik és terjed. Egy falucsoportról
mondják Székelyföld, az egykori Marosszék egyik legsűrűbben települt vidékén, ahol az emberek életformáját

Betiltották, tetszhalottá vált

Vetési András, a betlehemes játék felújítója
Teremiújfaluban
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mintegy háromszáz éve a piacozó zöldségtermesztés alakította és alakítja
napjainkban is. Székely humorba oltott
népi, néprajzi táj.
Azt nem merem állítani, hogy a karácsonyi betlehemezés is ugyanen�nyi ideje hozzátartozna e vidék népi
kultúrájához, de Murokország határait
aszerint is meg lehetne húzni, hogy a
20. század elején, közepén melyik faluban élt a betlehemezés szokása. Az eddigi gyűjtések és a magam adatai szerint betlehemeztek Luka- és Ilencfalván
(mai neve: Dózsa György), Teremiújfaluban, Káposztásszentmiklóson, Csibán, Karácsonyfalván, Folyfalván és
Somosdon is. Ezek a falvak mind reformátusok, tehát a betlehemezés itt a
reformátusok hagyományvilágába tartozott, akárcsak a Mezőségen, Kalotaszegen vagy az Alföldön.

A diktatúra szorításának erősödése
idején, a ’80-as évek elején sorra vettem a fenti falvakat; a betlehemezésről és más karácsonyi népszokásokról
érdeklődtem. Káposztásszentmiklóson
és Csibán az öregek emlékeztek a gyermekkorukbeli betlehemezésre, de szövegéből és énekeiből csak foszlányok
jutottak eszükbe. Somosdon több eredménnyel jártam. Székely Viktor 60 év
körüli gazda, akit a faluban szószólói
tehetségéért mindenki a megtisztelő
„Kossuth” néven emlegetett, gyönyörű karácsonyi köszöntőket mondott, és
megígérte, hogy a betlehemezésnek is
utána néz, mert azt már a ’40-es évek
vége óta nem gyakorolják. Ez volt a
helyzet Luka-Ilencfalván is. Ide pedig
már a helybeli betlehemes játék szövegével, leírásával felszerelkezve mentem. Időközben ugyanis megkaptam
az Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez című, 1939-ben Kolozsváron

vadrózsák
Mostan kinyílt egy
szép rózsavirág

A betlehemezők érkezése (1990)

kiadott kötetet, amelyet hetven néprajzi gyűjtő munkája alapján két fiatal teológus, Makkai Endre és Nagy
Ödön állított össze. A gyűjteményben
Adorjáni Zoltán református igazgató
és tanító lejegyezte az itteni karácsonyi játékot a résztvevő gyermekek elmondása alapján. „Lehet, hogy volt,
de már rég nem járják”; „Betiltották,
nem szabadott ilyesmivel foglalkozni”
– válaszolták érdeklődésemre. De azért
útbaigazítottak. Menjek a szomszédos
Újfaluba, úgy tudják, ott még betlehemeznek.

Vetési András középkorú
gazdaember és
zöldségtermesztő nem
kérdezte senkitől, hogy
szabad-e vagy nem.

Ebben az emberöltőnyi időben a szokás
tetszhalottá vált, csak a felnőtt korosztályok emlékezetében élt, a fiatalok
egyáltalán nem ismerték. Ezért mondogatták sokáig a faluban: „No, András,
ember vagy, mert amit elfelejtettünk,
te felelevenítetted”. Ahogy meghallották, hogy járnak, hívták őket Lukafalvára, Ilencfalvára is. Vetési Andrást pedig hívták a milíciára. Megfenyegették,
hogy elviszik, mert rendszerellenes
dolgokra biztatja a gyermekeket. A milíciára hívásnak az lett az eredménye,
hogy a következő generáció nem mert
betlehemezni. Aztán egy-két évnyi kimaradás után csendben újból elindultak, András bácsi háttérbeli irányításával. A hetvenes évek második felétől
megszakítás nélkül, minden évben volt
betlehemezés.

A murokországi betlehemes játéknak
– mind a harmincas években lejegyzett lukailencfalvi, mind a felújított teremiújfalusi változatnak – hét szereplője van: a csengettyűs bottal beköszönő
kengyelfutó, a király, Szent József, a
betlehemi istállót vivő két angyal, és
két – az ifjabb és az öregebb – pásztor. Az előadás azzal kezdődik, hogy a
kengyelfutó beköszönő versével engedélyt kér a gazdától a betlehemi történet előadására; miután bemennek,
a király elmondja jövetelük célját: „Mi
nem azért jöttünk, hogy itt históriázzunk, hanem az Úr Jézusról példát mutassunk”. A játék két jelenetből áll: a
szálláskeresésből és a pásztorjátékból.
Az elsőben Szent József bebocsáttatást
kér, de a király elutasítja, a másodikban a pásztorok ajándékokat (bárányt,
sajtot) visznek Jézuskának. A játékmenet egyszerűsödött, szinte egybeolvadt
a két jelenet, a váltást az énekek biztosítják, szinte több benne az ének, mint
a prózai rész. Legjellemzőbb éneke a
„Mostan kinyílt egy szép rózsavirág”
kezdetű karácsonyi népének, amelyet
napjainkig több vidéken ismernek.

1989, amikor
terroristáknak véltek
András bácsi az újfalusi betlehemes játék szövegét, énekeit karácsonyi lélekkel úgy „előadta”, hogy egyszemélyes
szent színházi élményben részesített.
Abban maradtunk, hogy 1988 karácsonyán is eljövünk, és néhány helyre elkísérjük a betlehemező fiatalokat, de

A felújított betlehemezés
Teremiújfaluban végre találkoztam
az élő vagy felújított betlehemezéssel.
De ennek is megvan a története. Vetési András középkorú gazdaember és
zöldségtermesztő nem kérdezte senkitől, hogy szabad-e vagy nem. Amikor
a legnagyobb fia akkorára cseperedett,
András bácsi elmesélte és megmutatta, milyen volt az ő idejében a várva
várt karácsonyi játék. A kalendárium
akkor 1975-öt mutatott. Vetési András
negyedszázaddal azelőtt, a negyvenes-ötvenes évek fordulóján járt betlehemezni. Utána náluk is betiltották.

A szobai előadás
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szokása Teremiújfaluban a gyermekkorból az ifjúkorba lépés szimbolikus
szertartásává is vált.

Hagyományozódás
apáról fiúra

A fiak nemzedékének betlehemezése 2012-ben: érkezés a családi házhoz. Bálint Zsombor felvételei

valami közbejött, akkor nem sikerült,
elmaradt 1989 karácsonyára. A huszonöt évvel ezelőtti véres karácsonyra. De járnak-e most a betlehemezők,
akik Jézus születéséről példát mutatnak? „Járnak, járnak, de kicsiben,
nem mennek más faluba” – így András bácsi. Bálint Zsigmond fotós barátommal csak mi mentünk „más faluba” karácsony első napján, délután.
Vásárhelytől Újfaluig legalább háromszor megállítottak a „rend új őrei”,
gyanúsan nézegették felszerelésünket.
Újfaluban is idegenkedve fogadtak, hiába volt velünk Vetési András. Keserűen nevetve mesélte később az okát:
elterjedt a faluban, hogy a villanyóra
leolvasása miatt mentünk hozzá, mások meg azt híresztelték, hogy magunkhoz édesgetjük, és elvisszük a
gyermekeket, voltak, akik éppenséggel
terroristákat gyanítottak a fényképezőgéppel és magnóval felszerelkezett
idegenekben. Megértem a falu akkori,
álhírekkel táplált és manipulált lelkiállapotát. Többrendbéli találkozással
és házi beszélgetésekkel felmelegedett
aztán irántunk a falu, megnyíltak az
emberek.

Színjáték és szimbolikus
szertartás
Meggyőződhettem, hogy itt nemcsak
a karácsony gazdag szokáshagyományokban, hanem a farsangi időszak
és húsvét ünnepe is. És megérteni véltem azt is, hogy miért itt újították fel
egyszerű, értelmes falusi emberek a
szent színjátékot, és miért állandósult
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újból: mert a teremiújfalusiak belső
értékrendjének lényegéhez tartozik,
sok szállal kapcsolódik a közösség kultúrájához. Ezért jártunk velük ’89-ben,
’90-ben, ’91-ben; próbáltuk megérteni
a házról-házra járó színházi előadás
értelmét. Mert az, színházi előadás,
bár csökevényes formában: bekérezés, szövegmondás és párbeszéd, éneklés, megmutatás rögtönzött színpadon (betlehemi csillagos istálló, fehér
ruhák, csákók, kendők, csengettyűk,
botok, kifordított bundák, királyi korona), elköszönés, adománygyűjtés. És
a „színjátszó személyek”, a próbák, a
házbeli közönségek, valamint a kocsma közönsége és a templomi előadáson a templom népe. A falu teljes közössége. Maradjunk csak a színjátszó
személyeknél. A játékosok nevét, életkorát mindenik évben feljegyeztem.
A három év adataiból világosan kiderül, hogy a betlehemezésnek itt szigorú
életkorbeli határai vannak: a tizenhárom-tizenöt éves korcsoport jár, járhat
betlehemezni. A betlehemezés résztvevői azon fiúgyermekek közül verbuválódnak, akik a következő évben
konfirmálnak, vagyis nagykorúvá válnak a református egyházban. A konfirmándusokra tartozik, hogy ki melyik
szerepet alakítja. Ha nem telik ki a tizennégy évesekből a csapat, beveszik
a tizenhárom vagy tizenöt éveseket
is. Belső rangsorolás szerint a fiatalabbak a „pásztorsággal” vagy az „angyalsággal” kezdik, nem lehet valaki
egyből kengyelfutó, Szent József vagy
király. Királynak lehetőleg a legidősebb és legértelmesebb fiút választják,
ő a csapat vezetője. Így a betlehemezés

Bár nem rendszeresen, de azóta is nyomon követem, figyelem a murokországi betlehemezés alakulását. Örültem,
amikor hallottam, hogy 2000 után Somosdon is felújították, és néhány évig
betlehemeztek a fiatalok. Amikor egyik
diákunk révén megszereztem e játék
„szövegkönyvét”, nagy meglepetésemre az általam publikált játékleírás (Magyar karácsonyok, Impress kiadó, Marosvásárhely, 2001, 130–139.) másolatát
hozta, abból tanulták meg. Na tessék,
gondoltam, erre is jó a folklórgyűjtő
munkája.
Teremiújfaluban az elmúlt negyedszázadban minden nemzedék megélte,
napjainkban is megéli – velük együtt
az egész közösség – a betlehemi szent
színjátékot. Részletes leírást igényelne,
hogy mi változott benne e negyedszázad alatt, és mi nem. 2012 karácsonyán
Bálint Zsigmond fotós barátommal újból elkísértük az aktuális betlehemező csapatot néhány házhoz, majd karácsony másodnapján a református
templomba, ahol szintén előadták, és
Szövérfi Zoltán tiszteletes úrral megdicsérhettük őket. A három nap során ös�szesen vagy hetvenszer, hetven helyen
mondták és énekelték Jézus születését.
„Az üzenetjét, azt kell megbecsülni.
Ez egy ünnepi hangulatot teremt minden háznál, ahová beengedik.” Aki erre
az üzenetre figyelmeztet, nem más,
mint az egyik házigazdánk, Henter József, aki az 1990-es csapatban kengyelfutó volt, a 2012-esben a fia, Henter Lóránd Szent Józsefként vesz részt, pedig
még csak 12 éves. Gyönyörű példája ez
annak, hogy mit jelent, jelenthet az, ha
a kultúránk, a népszokásaink „apáról
fiúra” hagyományozódnak.

Teremiújfaluban az elmúlt
negyedszázadban minden
nemzedék megélte,
napjainkban is megéli
– velük együtt az egész
közösség – a betlehemi
szent színjátékot.
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Halász Péter

„… keserű a fullánkja,
de édes a méze.”
A hagyományos méhészet emlékei a moldvai magyaroknál • 2. rész

A

moldvai magyarok méhekkel kapcsolatos hiedelmeinek zöme apotropikus
jellegű, vagyis az ártó szellemeket távoltartó, másrészt a méhek erejének,
szorgalmának fokozására szolgál.1 A régiek szerint az öregek azt tartották, hogy
„az oláhok úgy csinálták volt a határt a
magyarval, hogy elcsapták a méheket,
s ameddig mentek, ott lett a határ. S berepültek a Száraz-Szeretig, addig mentek a méhek. A magyarok csapták el,
ott Palánkánál. A Száraz-Szeret Bákón
túl van, valahol a Dnyisztru mellett” –
mondta Pusztinában az 1909-ben született Timár József.
A méhek tavaszi kieresztésének általában nincs pontos ideje, a legtöbb helyen
úgy tartják, hogy az időjárástól függ.
Ám a konkrét adatok azt mutatják,
hogy talán mégsem a földrajzi helyzethez igazodik a tavaszi méheresztés
ideje. Ugyanis a hűvösebb Tázló mentén
(Pusztina, Frumósza) hamarabb, Szent
Gergely napján (március 12.); a melegebb Szeret völgyében (Bogdánfalva,
Klézse) egy héttel később, Szent József
napján (március. 19.) röpülnek ki a népi
vélekedés szerint első ízben a méhek,
vagyis ilyenkor eresztették ki őket a té
lire bezárt köpűkből. Ezek a hozzávetőleges dátumok elsősorban a csutakköpűs tartás idejére voltak érvényesek,
mert a mesterséges köpűk elterjedésével, csak nagy hidegek idején zárták le
teljesen a köpűket, egyébként csak an�nyira, hogy 1-2 méh kiférjen a nyíláson.
A méhek tavaszi kieresztéséhez
kapcsolódva az egész Kárpát-medencében ismert hiedelemszokás a farkasgégén való eresztés. Györffy szerint „Hazánkban az a babonás hit,
hogy a méheket farkasgégén eresztik
ki, még tartja magát, de csak az eldugott falvakban. Erdélyben, különösen

a csángóknál…” – írja 1932-ben, és
Gyergyóbékásra hivatkozik, ahol azért
eresztik tavaszonként a méheket a faköpűkből farkasgégén, „mert így biztosan hazatalálnak.” 2
Lükő úgy gondolta, hogy „valószínűleg juhászemberektől vette kezdetét az
a babona, ami szerint a köpű nyílásaiba
illesztett farkasgégén kieresztett méhek erőszakosak, és más köpűbe járnak
rabolni. A jugáni Deszka Péter szerint
„ez a farkasgége bűn az Istentől, tolvajság”.3

A méhek tavaszi
kieresztésének nincs
pontos ideje, a legtöbb
helyen úgy tartják, hogy
az időjárástól függ.
Ennek a hiedelemnek számos emlékével találkozhatunk a 20. század végéről is. Kós Károly Onyestről közli a farkasgégén való méheresztés hiedelmét,
mely szerint akkor a méh képes mások
köpűinek megrablására.4
A magam részéről Diószénban hallottam, hogy régen tavasszal farkasgégén keresztül eresztették ki a méheket
a köpűkből, mert akkor serényebben
gyűjtöttek, s annyi méz lett, hogy nem
tudta, mit csináljon vele. Frumószán
úgy tartják, „tavasszal farkasgégén
csapják, hogy legyenek hamisak, mikor az urdiniszon kicsapják hamarébb
a méheket, mász méheket marjanak
le. De ezt csak a gonoszok csinálják.”
Külsőrekecsinben az öreg Kotyor Péter
hallotta, hogy megfognak egy farkast,
azt a gégét a torkából kivágják, s odateszik, hogy azon járjanak ki a köpűből,
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Hagyományos méhlakások: a) gyékénykas, Szeremle (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.); b) faköpű, Erdőhát
(Szatmár vm.). A csángók szerint legmegfelelőbbek a fűz-, a jegenye- és a hársfa köpűk.
(forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár)

Hagyományos méhlakások más magyarlakta vidékeken: a) nyírkéregből készült köpű, Magyarigen
(Alsó-Fehér vm.); b) dongákból készült köpű, Magyarlápos (Szolnok-Doboka vm.); c) fonott vesszőkas, Csíkszent-domokos (Csík vm.); d) tapasztott vesszőkas, Komádi (Bihar vm.); e) keretek nélküli
deszkakaptár, Gyimesközéplok (Csík vm.); f) keretek nélküli deszkakaptár, Csomakőrös (Háromszék
vm.) (forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár)
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amikor mennek lopni. „Azt is beszélik,
hogy van, aki el tudja küldeni a méheit máshova lopni. Hallottam, de nem
nagyon hittem” – mondta az öreg.
Amikor Gyurka Ferenc, Magyarfaluban gyermek volt – az 1950-es években –, „egy ember kapott egy rajt egy
nagy buduban, akkora volt, mint egy
asztal. Tavasszal kapta. Hívta egy idősebb rokonát, s attól kért tanácsot.
Azt mondta, fogjon neki és vágjon el
egy tyúkot. Megfőzték erős zaharlében
[cukrosvíz], s betették a budu tetejibe.
Két hét múlva a tyúknak csak a csontjai voltak, lerágták a méhek azt az édes
húst.” Kós Károly írja Lujzikalagarból,
hogy télen, „ha a méhe nem éri meg a
mézivel, ezt arról tudta meg a méhész,
hogy megemelte a küpűt és könnyüd
volt. Sütött tyúkot, pislenyt [csirke],
azt tette be nekik; főzött édesszilvából
cibrét és azt sztropílta [spriccelte] be a
szájából a méhek közé.” Régen tavasz
felé Onyesten is sült csirkével táplálták a legyengült méheket, és „napfényen aszalt som cibréjét pricskolták
bé”, ettől a méhek megtakarodtak. 5
Kotyor Péter is hallotta, hogy a méhek
megeszik a sült tyúkot is, de ő nem csinálta. Mihály fia pedig egyenesen azt
mondta 1995-ben: „nem jő higgyem,
hogy az jó legyen”. A diószéni Pál Péter pedig éppenséggel nevetett az ötleten, hogy embernek való ételt adjanak
a méheknek.
„Az a mána, amelyik esik az égből,
az a mézharmat, meglátod, hogy fényesedik a lapin. Azt a méhek gyűtik
össze, s az a legjobb méz. Nekem már
teleltek ki méheim olyannal” – mondták Frumószán. Ezzel szemben a szinte
szomszédos Pusztinán azt hallottam,
hogy „a mézharmat a mana, az nem
jó. Esik a fákra, a levelekre. Egyféle
édesség, jő a levegőből, s a méhek gyütik össze. Látszik, hogy fénylik a lapin
a fán. S akkor nincs hordás, hanem
arról a lapiról színak, s az olyantól lebetegednek.” Gunda Béla följegyezte,
hogy „A déli csángóknál külön tartották a méheknek szánt aszalt szilvát, s
ezt a tavaszi kieresztés után a rokongyerekeknek adták, idegen nem kaphatott belőle.”6
Lükő Gábor hivatkozik Györffyre, aki
szerint a moldvai csángók tavasszal
hangyákkal szórják le a kasokat, hogy
a méhek olyan szorgalmasak legyenek.7
A moldvai déli csángóknál (és a háromszéki székelyeknél) a méhekkel ajándékba adott, mézzel teli kas a barátság
megpecsételése, olyan komaságféle.
Ez a műrokonsági forma a fehéroroszoknál is megvan.8 Méhet nem szoktak eladni, mert az nem hoz szerencsét,
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Pusztina látképe (forrás: pustiana.ro)

inkább cserélnek. Frumószában azt
mondják, hogy „ha hozol méhet, ne
vidd lefelé, hanem felfelé. Mert a víz
folyik lefelé, s elviszi a szerencsét. Ha
felfelé viszed, akkor mincsak jó, akkor
szerencsés leszel.”
A moldvai Trunkban feltűnő búcsúzási formula, amikor a priszákától
távozó jóbarátnak azt mondja a méhesgazda, hogy „méhbogaram istene
kisérjen”.9 Ha nem megy jól a méheknek, azt mondják: „rossz kézből vette”,
amiben a vette szón van a hangsúly.
„A lopott raj jól mézel.” 10
A moldvai magyaroknál a menstruáló nő babonából nem ejti ki a méh
szót, helyette bogarat mond.11 A viasz

A moldvai Trunkban
feltűnő búcsúzási
formula, amikor a
priszákától távozó
jóbarátnak azt mondja
a méhesgazda, hogy
„méhbogaram istene
kisérjen”.

kultikus-mágikus
alkalmazásával
függhetett össze a viasz és méz adásvételének pénteki és hétfői tilalma.12
Klézsén a méheknek nem mondják,
hogy megdöglik, hanem elpusztul. Hasonlóképpen vélekednek Diószénban,
Pusztinán, Frumószán és bizonyára
máshol is.
„Szűzmáriát erőst sokat büntették,
hogy ő heábavaló lenne, edike rossz,
jár félre, nem tiszta leán… S őt akkor
elrekesztették, bérekesztették egy rekeszbe. S ő ült elrekesztvel. S akkor
azt mondta anyóm, hogy hol fogta el
Ézuskát? Ő mind ült elrekesztvel setétbe, ült szenvedőbe. Kiszúrta a zújját
a kócslikand, s elment egy méhecske,
s megcsípte a zujját. S ő aztá bévette
azt a csípést, s az neki csipte, sajagatt.
S akkor ő lenyalta, s ő úgy nyalta bé
Ézuskát, úgy primilte, úgy fogatta el” –
tartják Magyarfaluban,13 s talán máshol is.
Ez a dolgozat azt az ismeretanyagot igyekszik több-kevesebb tökéletességgel összefoglalni, amely a moldvai
magyarok 20. század végi állapotban
lévő tudását rögzíti a hagyományos
méhészetre vonatkozóan. Mindebben
természetesen keverednek a tudományos és a szájhagyományból átvett ismeretek. Hogy aztán a hiedelmekkel

keveredett népi tapasztalatot elválaszthassuk az egzakt tudományos
adatokkal alátámasztható tudás
anyagtól, az már egy másik dolgozat
témája lehetne.
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A Művelődés 2017. évi asztali naptára.
Vágja le, hajtsa össze a szaggatott vonalak
mentén, majd ragassza meg!

A Művelődés szerkesztősége áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván
minden olvasójának, munkatársának és támogatójának!

