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Nem véletlenül kölcsönöztem Móra Ferenc szívszorítóan érzelmes, kedves írásának 
címét, így a régi iskolakezdésekre emlékezve az általa átéltekhez hasonló élmények 
is eszembe jutottak. De talán kezdjem az elején.
Csodálatosan kék ég, nem a „szeptemberi bágyadt búcsúzás” visszarévedő 
hangulata, hanem az izgalmas várakozásé. A kis tövisháti falu parókiájának 

nagykapuja előtt tilol a szomszédban az öreg Zsuzsa néni. „Jöjjön, próbálja meg maga is, 
kisasszony!”, szól hozzám biztatóan, s én nagy buzgalommal csattogtatom a tilolót. A száraz 
kender átható szaga nem zavar, érett szilva illata vegyül a levegőbe, a közelben fecskék 
csivitelnek, a lombok közt vadgalamb burukkol. Közben arra gondolok, hogy iskolába megyek, 
elsős leszek. A kastélyba fogunk járni elemibe. Ez nem lelkesít túlzottan, mert bár az utat 
odáig jól ismerem, de a mély kapubejáratra meg a nagyteremre, ahol színpad is van, kissé 
borzongva gondolok. Oda biztos nem kell majd bemennünk, mert ott szörnyek laknak.

Később a távoli nagyvárosba járok iskolába. Nem bentlakásban, hanem nagymamánál 
lakom, de a szeptemberi búcsúzás az otthontól, a nagyvakációtól, a kerttől mindig fájó érzés, 
de várakozás, reményteli izgalom is. Szeretek iskolába járni, szeretek tanulni. Soha nem 
unalmas a Rákóczi útról letérni az osziék háza felé, miközben újabb és újabb osztálytárs 
csatlakozik hozzám, a végén egész kis csapattal érkezünk a becsengetésre. És vasárnap 
kirándulás lesz a Rejtett forráshoz, és operába és színházba is fogunk járni. Csak a tornaórák 
ne lennének! Én nem tudok stopperórával mért időre futni, meghatározott magasságot és 
távot ugrani, ügyetlenül vezetem a labdát, de bakot ugrani már megtanultam. Csak nem 
bukom meg tornából!

Tizenhat évesen természetesen verset írok szeptemberben. Sokféle érzés kavarog bennem, 
a napló nem elég, hogy kiírjam magamból, rímbe kívánkozik. Később, magyartanárként 
kritikus szemmel veszem kézbe a „művet”, nosztalgiázva olvasom újra, és ellágyulva 
állapítom meg: nem is olyan rossz. De szerencsére költő nem lett belőlem.

Aztán pályakezdő tanárként ér a szeptember. A kisvárosi, vegyes tannyelvű általános 
iskolában jelentkezem. Nem oda szólt a kinevezésem, a meghirdetett állás, mint kiderült, 
nem létezik. Van ugyan a város másik iskolájában, csak arról elfeledkeztek a tanfelügyelőségen. 
Sebaj, elintéződik, megkapom az áthelyezést. Az udvaron a bejárat előtti padon jövendőbeli 
kollégáim beszélgetnek, odalépek, bemutatkozom. Egy idősebb hölgy (később megtudom, 
a város legkedveltebb tanító nénije) megölel, s mint a szélvész ragad magával az igazgatói 
irodába: megjött a várva várt angoltanár! Az igazgató úr, bocsánat, elvtárs is udvarias, kedves 
szavakkal fogad. Úgy érzem, megérkeztem. Most már csak dolgozni kell.

Három munkás év után szeptemberben számomra nem cseng sehol az iskolacsengő. 
Az időközben egy kisfiúval gyarapodott családom a nagyvároshoz köt, az egyik megye nem 
enged el, a másik nem fogad be. Család vagy hivatás: nehéz választás, az előbbi mellett 
döntök. A következő években mindig bedugom a fülem, ha ősszel gyerekzsivajtól lesz hangos 
az utca, s a szomszédos iskolából a lakásunkig hangzik a csengő.

Legkisebb fiam is nagycsoportos óvodás, amikor ismét beléphetek tanárként egy 
iskolakapun. Ingázom, semmi baj. Kárpótol az új munkahelyen a kollégák kitüntető 
kedvessége, odafigyelése. A tantestületben én vagyok a legfiatalabb: megkönnyítik a 
beilleszkedést, segítenek az újrakezdésben, tanácsaikkal támogatnak. Sokat tanulok tőlük. 
Ismét otthon érzem magam, s várom az újabb és újabb szeptembereket, amikor elsején az 
iskola takarítója és mindenese a kapuban egy szál virággal várja a „tanár nénit”, és az idős 
asszony, akinek unokája is kikopott már az iskolapadból, az utcán megállva gyönyörű áldást 
mond ránk, amiért nem hagytuk sorsára a falusi iskolát.

Egy évtized után máshol köszönt az ősz: új környezetben, nagyvárosi középiskolában 
próbálhatom ki, milyen a művészpalántákat megtanítani arra, hogy az anyanyelvi 
műveltség, az irodalomban való jártasság is fontos ahhoz, hogy a világot jobban értő, teljes 
személyiséggé válhassanak. Csak villanásnyi az első év, amikor megkísért a megfutamodás 
gondolata. Nehezen dolgozom fel a kudarcot, de a nyári szünetek alatt is folyamatosan 
tanulok, hogy taníthassak. A következő szeptemberek újabb és újabb feladatokat jelentenek, 
de a lassan megszülető eredmények megnyugtató folytonosságát is hozzák. Igazi otthonra 
csak az új iskolaépületben lelek, azonban lélekben és tevőlegesen már régóta a tantestület 
nagy családjának vagyok a tagja.

Néhány éve nem cseng számomra az iskolacsengő. Megnyugtató viszont a gondolat, 
hogy legnagyobb, immár első osztályos unokámat gyakran kísérhetem el abba az iskolába, 
ahova édesapja is járt. És a tanulást sem hagyhatom abba. Most éppen a világűr titkaival 
kell alaposabban megismerkednem, hogy válaszolhassak a kérdéseire. Így a szeptemberi 
becsengetés a világ dolgainak megértéséről, a befogadásról, a tapasztalatok átadásáról, 
egyszóval a tanulásról és a tanításról szól. Folyamatosan.

Szeptemberi emlék
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laborfalvi Berde család Gergely nevű őse 
1615 . szeptember 12-én kapott nemesle-
velet Bethlen Gábortól. A főág Laborfal-
ván maradt (ma Szentivánlaborfalva ré-
sze), s megtartotta unitárius hitét. Ebből 
az ágból a 19. század két híres, a kolozs-
vári Házsongárdi temetőben nyugvó 
személyisége származott . Berde Mózsa 
(1815–1893) ügyvéd, a forradalom és sza-
badságharc idején kormánybiztos, az 
önvédelmi harc szervezője volt, amiért 
utóbb börtönt kellett szenvednie . A ki-
egyezés után országgyűlési képviselő-
vé választották . Hatalmas vagyonát az 
Unitárius Egyházra hagyta . Meghagyá-
sa szerint abból osztották a kolozsvári, 
tordai és székelykeresztúri unitárius 
iskolákban a Berde-cipót . Hagyatéka 
hozzájárult a kolozsvári és a székelyke-
resztúri új iskolaépületek felhúzásához . 
Unokatestvére, Berde Áron (1819–1892) 
természettudós és közgazdász lett . Kül-
földi tanulmányokat követően a ko-
lozsvári Unitárius Kollégiumban taní-
tott. Első magyar nyelvű meteorológiai 
szakkönyvünk és egyik első kémia tan-
könyvünk szerzője, az MTA levelező tag-
ja volt . Utóbb a Királyi Jogakadémia ta-
nára, igazgatója. Nagy szerepet játszott 
a kolozsvári egyetem felállításának elő-
készítésében . Az egyetemen a nemzet-
gazdaság professzorává nevezték ki, s a 
legelső rektornak választották.

A család egyik ága a 19 . század ele-
jén házasság révén Gidófalvára költö-
zött, majd a Fotos határában lévő kis 
birtokuk művelésére Fotoson teleped-
tek le. Az itt élő legidősebb Berde Sán-
dor 1848/49-ben Bem seregének katoná-
ja volt, amiért „császárgyalázás” címén 
félévi várbörtönre ítélték, amit Maros-
vásárhelyt töltött le . Utána hazatért 
gazdálkodni Fotosra. Felesége, a berecki 
lófő családból származó Györbíró Júlia 
öt gyermekkel ajándékozta meg: három 
fiúval és két leánnyal, a közbülső éppen 
az 1856 . július 18-án született ifj . Berde 
Sándor, a későbbi lelkipásztor volt.

A mai Kovászna megyében fekvő kis 
falut, Fotosmartonost ma kevesen tart-
ják számon . Gidófalva községhez tar-
tozik. Mint nevéből is kitűnik, két falu 
összeolvadásából keletkezett . Az egyik 
falucska a Fotos patak völgyében jött lét-
re, a másik, nagyobb település a párhu-
zamos Martonos patak völgyében . A két 
falut domb választja el egymástól, 1869-
ben Fotosnak 152 lakosa volt, valameny-
nyien reformátusok, Martonos 597 lako-
sából is 570-en kálvinistának vallották 
magukat . A két falu egyetlen egyházköz-
ségbe tömörült, ennek templomát 1811-
ben építették a köztes dombra . A parókia 
és az iskola a nagyobbik faluban, Mar-
tonoson volt . A két falut közigazgatási-
lag 1899-ben egyesítették Fotosmartonos 
elnevezéssel .

A kis birtok csak nehezen tudta el-
tartani a nagycsaládot. Az apa idő-
sebb fiát akarta taníttatni, Sándor fiát 

A

Gaal György

Nemzedékek  
a Berde családban

Berde Sándor (1856–1894) Berde Mózsa (1815–1893)
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mesterembernek, tímárnak szánta. 
De azért természetesen a fiúk elvégez-
ték a falu református elemi iskoláját . Bi-
zonyára nehéz volt Fotosról Martonosra 
naponta átmenni a dombon, különösen 
télvíz idején, amikor egy-egy darab ha-
sábfát is kellett cipelni az iskola fűté-
sére . Rendszerint sorstársaival együtt a 
félúton álló templomnál pihentek meg .

Minthogy az idősebb testvér meg-
szökött a sepsiszentgyörgyi iskolából, 
az édesapa végül Sándor fiát taníttatta 
tovább . A szentgyörgyi német tannyel-
vű normaiskolában, majd a Reformá-
tus Tanodában tanult. Itt azonban csak 
az algimnáziumi osztályok működtek, 
úgyhogy 1873-tól az édesapa átvitte fiát a 
nagyenyedi Bethlen Főtanodába, ahol az 
V. középosztályban lett kisdiák. Innentől 
egyenes vonalú Berde Sándor életpályá-
ja . Jó tanulmányi eredményeivel kiér-
demelte a kollégiumi kedvezményeket, 
alsóbb osztályos diákok „priváttanítója-
ként” némi keresethez is jutott.

A kétéves „bölcselmi tanfolyam” el-
végzése után 1877-ben tett sikeres érett-
ségit. A végzősökből ketten egyházi 
pályára, ketten tanárira, ötön jogira 
készültek, hárman orvosok, ketten gaz-
dálkodók akartak lenni . A teológiára 
készülők között volt Berde Sándor. Rög-
tön be is iratkozhatott volna az akkor 
a kollégium keretében működő, éppen 
négyévesre kibővített teológiai akadé-
miára. Ő azonban merész lépésre szán-
ta el magát: jelentkezett a katonaságnál, 
hogy az érettségizetteknek akkoriban 
kötelező egyéves önkéntesi szolgálatát 
letölthesse. Kérésére Bécsbe vezényelték, 
s itt beiratkozhatott az egyetem Protes-
táns Teológiai Karára. Így német nyelvi 

tudását és teológiai felkészültségét is 
gyarapíthatta .

A nagyenyedi teológia II . évfolyamá-
ra csak 1878 őszén jelentkezett. Azzal a 
feltétellel fogadták be, hogy az első éves 
vizsgákat majd rendre leteszi . Akkori-
ban itt kitűnő tanárok oktattak, közülük 
is kettő, Kovács Ödön és Keresztes József 
volt nagy hatással Berdére . Mindketten 
a liberális teológia hívei voltak . A liberá-
lis felfogás szerint ahol a bibliai tanítás 
ellenkezik a tudományos felfogással, ott 
a tudományos nézetet kell előnyben ré-
szesíteni . Berde sorra nyerte el a tanári 
kar kitűzte pályatételek kidolgozásáért 
a díjakat. Az önképzőkörben is veze-
tő szerephez jutott, negyedévesen en-
nek elnökévé választották. Kitűnt mint 
ódaíró és zsoltárfordító . Az 1881 szeptem-
berében tartott papi szigorlat írásbeli és 
szóbeli próbáin olyan jól szerepelt, hogy 
Nagy Péter püspök külön dicséretben 
részesítette .

Az akkori gyakorlat szerint maga-
sabb egyházi pályára csak az számítha-
tott, aki külföldön tanult néhány évig. 
Összegyűjtött pénzéből Berde Sándor is 
külföldi tanulmányútra indult, olyan 
egyetemekre, ahol a magyar diákok se-
gélyezésre számíthattak . Egy évet a jé-
nai, egyet pedig a bázeli egyetem teoló-
giai karán töltött szorgalmas tanulással . 
A vakációk idején bejárta Tirol és Svájc 
tájait . Bázelben két misszionáriuskép-
ző intézet is működött, megismerkedett 
ezek munkájával, s maga is arra készült, 
hogy a kelet-indiai Szumátrába megy 
térítő útra.

Már diákkorától munkatársa volt 
a Nagyenyeden megjelenő Egyhá-
zi és Iskolai Szemlének . Ennek számait 

Svájcban is olvasta . Egyik számban buk-
kanhatott rá a kackói misszionárius-pa-
pi állás meghirdetésére . Nagy Péter püs-
pök már többször kiírta versenyre ezt az 
állást, a jövedelmet is kissé javították, 
még sem vállalta senki. Több kis tele-
pülés tartozott ide, mindegyik túlnyo-
móan román többségű volt. A gondozat-
lan nyájat kellett összefogni, valósággal 
visszatéríteni a református egyházhoz 
és a magyarsághoz . Itt talált rá Berde 
az erdélyi misszionáriusi munkára . Rá-
adásul nagyenyedi menyasszonya is in-
kább ide kívánkozott .

A református egyházkerület Igazga-
tótanácsa 1883 . októberi kezdettel ne-
vezte ki kackói körlelkésznek . Itt volt a 
templom és a papi lak, de még nyolc le-
ányegyházközség tartozott ide . Ezekben 
a reformátusok száma így oszlott meg: 
Kackó 24 fő és 8 iskolaköteles, Szelecske 
53/16, Galgó 64/8, Alőr 5, Blenke-Polyán 
28, Nagyilonda 20, Sósmező 26, Guga 8, 
Kaplyon 5 fő. Az egyházkerület névköny-
vében közölt kimutatás szerint tehát 
233 felnőtt és 32 iskolaköteles szerepelt. 
Az egyházközségek a Nagy-Szamos jobb 
partján dombos vidéken, Szolnok-Do-
boka megyében feküdtek . Sem egyházi 
iskola, sem kántortanítói állás nem tar-
tozott a körhöz . A hívek egy részét már 
a görögkatolikus vagy görögkeleti anya-
könyvekbe jegyezték be, mert magyar 
felekezet nem működött a környéken (s 
csak 1895-ben indult be az állami anya-
könyvezés) . Sokan már az anyanyelvü-
ket is alig beszélték .

Berde Sándor először is a papi lakot 
szedte rendbe, hogy idehozhassa felesé-
gét, az 1884. május 10-én Nagyenyeden 
nőül vett Ónodi Veress Máriát. Első há-
rom gyermekük ebben a paplakban szü-
letett . Veress Mária az egyházi munká-
ban is segítségére volt, a templomban ő 
volt az énekvezér . Együtt tették a temp-
lomot otthonossá, sőt fűthetővé, hogy a 
távolról érkezők is jól érezzék magukat 
benne . Ugyanakkor a 40 km-es távolsá-
got felölelő körének híveit nem gyűjt-
hette mind Kackóra, hanem a távolabbi 

Kétfogatos kocsijával 
évente közel 3000 km-t 

tett meg rossz, poros 
utakon, 25-30 alkalommal 
osztott úrvacsorát. S még 

néha éjszaka idején is 
kiszállt egy-egy beteg 

hívéhez, ha hívták.

A düledező kackói református papi lak
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falvakban gyülekezeti helyeket kellett 
találnia, néha szobában, néha konyhá-
ban, s ott prédikált, osztott úrvacsorát a 
sokszor csak tucatnyi atyafinak. Előfor-
dult, hogy puliszkával kényszerült úr-
vacsorát osztani, mert az egész faluban 
nem találtak kenyeret . Kétfogatos ko-
csijával évente közel 3000 km-t tett meg 
rossz, poros utakon, 25-30 alkalommal 
osztott úrvacsorát . S még néha éjszaka 
idején is kiszállt egy-egy beteg hívéhez, 
ha hívták. Ő volt az orvos és a tanácsadó, 
adminisztratív ügyekben is eljárt a me-
gyeközpontban. A Kackón élő több mint 
200 izraelitát, akikhez csak ritkán láto-
gatott egy-egy rebbe, azzal tudta meg-
fogni, hogy ószövetségi imákat olvasott 
fel nekik héberül . Bizonyára a tiszteletes 
jobban ismerte a héber nyelvet, mint a 
jiddisül és magyarul/románul beszélő 
zsidók .

A leányegyházakban saját presbitéri-
umot szervezett. A szülőket igyekezett 
meggyőzni, hogy érdemes a gyermeke-
ket taníttatni . A két nagyobb gyüleke-
zetben, Szelecskén és Galgón elemi isko-
lát létesített. A szelecskei kántortanító, 
Veress Sándor állandó munkatársa lett . 
Berde tiszteletes segítségével a tanév vé-
gén műkedvelő előadásokat rendeztek, a 
jól vizsgázókat kitüntették .

Berde munkájának eredményességét 
legjobban tükrözi az egyházi névkönyv 
1890-es kimutatása: az egyházkör híve-
inek száma 348-ra, az iskolaköteleseké 
58-ra emelkedett . De e munka szellemi-
ségét még jobban visszaadja leányának, 
Berde Máriának a verse, Az én apám .

A lelkészi munka mellett Berde a hét 
egy-egy napján visszavonult, hogy cik-
keket, tanulmányokat írjon. 1884-től 
a Désen megjelenő hetilap, a Szolnok- 
Doboka külső munkatársává vált. Al-
kalmi és lírai verseket, beszámolókat 
közölt. Kackón, gyertyafény mellett írta 
meg magántanári dolgozatát is Jézus 
vallása a három első evangyelium szerint 
(1889) címmel. Az előszóban felsorolja 
mindazokat a professzorokat, akik itt-
hon és külföldön hatással voltak teoló-
giai felfogása kialakulására .

A Désen kinyomtatott 85 lapos dol-
gozatot a nagyenyedi teológia tanárai 
elfogadták, majd vizsga és próbaelőa-
dás alapján az újszövetség-magyarázat 

és a keresztyén dogmatörténelem 
magántanárává habilitálták Berdét . 
Az egyházkerületi közgyűlés 1889 ok-
tóberében adta meg a tanításra való 
felhatalmazást .

A nagyenyedi Teológiai Akadémia ek-
koriban nehéz helyzetben volt . Az egy-
házkerület már határozatban mondta 
ki, hogy Kolozsvárt felállítják az egye-
temmel kapcsolatos „Theologiai Fa-
kultást”. Ami közvetve azt is jelentette, 
hogy a nagyenyedi akadémia elnépte-
lenedik, majd megszűnhet. Az egyelő-
re még működő akadémiának sem volt 
elég tanára. A régiek, de a fiatalabbak 
is egymás után haltak meg . Ráadásul 
a kollégium anyagi csődje lehetetlenné 
tette újabb tanárok alkalmazását. Így az 
enyediek az egyházkerülethez fordultak 
segítségért, egy tanár fizetésének a biz-
tosításáért. Valószínűleg Szász Domokos 
püspök, a kolozsvári fakultás kiharco-
lója állt elő azzal az ötlettel, hogy Berde 
Sándort hívják meg a kolozsvári teológia 
újszövetségi tanszékére, s az itteni ok-
tatás beindításáig küldjék Nagyenyedre 
tanítani .

Ez a meghívás igen nehéz helyzetbe 
hozhatta Berdét. Hiszen neki, a kollégi-
um neveltjének úgy kellett annak szol-
gálatába állnia, hogy egyben „sírásója” 
is lett. Berde 1890 őszén „idegenként” 
elfoglalta a nagyenyedi újszövetségi 
tanszéket . A nagyrészt önállósult kis 
teológiai akadémiának akkoriban 50 
hallgatója volt. Tanári kara azonban na-
gyon megfogyatkozott . A három rendes 
oktató (Hegedüs János, Garda József és 
Kovács Ödön) neki is tanára volt. Most 

ellenségként tekintettek rá, így elma-
radt az ünnepélyes beiktatás . Meg kel-
lett szoknia, hogy a kollégium tanári 
karában a rendes tanárok között mindig 
a legutolsó hely illeti meg, „mint ideig-
lenesen kiküldött tanárt”. Az utána ér-
kezők és kinevezettek is mindig eléje 
kerültek . A régi professzoroknak meg-
voltak a tantárgyai, neki az újszövetsé-
gi tárgyakon kívül azt kellett tanítani, 
amit éppen ráosztottak, úgyhogy napjai 
nagy részét kénytelen kurzusok írásával 
töltötte .

Berde Sándort mégis rendre befo-
gadta Nagyenyed . Ezt leginkább helyet-
tes lelkészi szolgálatának köszönhette . 
A nagyenyedi eklézsiában két rendes 
papi állást tartottak fenn. Az első lelkész 
1867 óta Szilágyi Farkas, a második 1876-
tól Bartók György volt . 1892 . február 4-én 
Bartókot megválasztották Szászvárosra 
második lelkésznek, úgyhogy rövidesen 
távozott a városból . Megürült a nagye-
nyedi másodpapi állás . Ennek betölté-
séig Berde Sándor elvállalta a helyette-
sítést . Csak 1893 . december 27-én került 
sor a nagyenyedi új lelkész, Nagy Károly 
megválasztására, ünnepélyes beiktatá-
sa pedig 1894. március 11-én történt. Így 
Berde két éven keresztül látta el a terhes 
másodpapi munkakört .

Berdét – felesége révén is – az enye-
di társadalom rendre soraiba fogadta . 
Mintaszerű családi életét még két fi-
úgyermek koronázta. A Tövis utca 17. 
számú házban kialakított könyvtár- 
és dolgozószobájában állandó vendé-
gei voltak tanártársai, a helybéli ér-
telmiségiek, de gyakran megfordultak 

A lelkészi munka mellett 
Berde a hét egy-egy 

napján visszavonult, hogy 
cikkeket, tanulmányokat 

írjon.

A parókia egykori ebédlője
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a hallgatók is, amikor egy-egy dolgozat 
írásához kértek tanácsot, könyvészetet. 
Már arra készült, hogy rövidesen át kell 
költöznie Kolozsvárra, s ezért egészsé-
gét helyre akarta állítani . 1894 nyarán 
egy – napjainkban csehországi – für-
dőhelyre ment, ahol gyomorpanaszai 
enyhítését remélte . Az ott alkalmazott 
kúra azonban annyira legyengítette, 
hogy hirtelen fellángoló tüdőbaja ha-
zatérte után pár héttel halálát okozta . 
A család mellett a kollégium elöljáró-
sága és a diákok is külön gyászjelen-
tésben búcsúztatták . A vártemplomból 
kísérték ki az Őrhegyen elterülő teme-
tő tanári kertjében maga kiválasztotta 
sírhelyre . 

1896. május 17-én az ő és az utána el-
hunyt Kovács Ödön professzor tiszteleté-
re emlékülést rendeztek a kollégiumban . 
Ezen barátja, Jancsó Sándor lelkész tar-
tott róla előadást. Így a kolozsvári teoló-
gia első kinevezett tanára nem érte meg 
az intézet felavatását, tényleges állásá-
ba iktatását .

Berde Sándor öt gyermeket hagyott 
árván. Legkisebb fiát, Zoltánt éppen 
csak megkeresztelte. Ő két év múlva, 
1896-ban meg is halt. A négy felnőtt kort 
megért gyermeke mind tehetséget örö-
költ és szép karriert futott be. Özvegye 
95 éves korában, mint az egyházkerület 
legidősebb papnéja hunyt el 1952-ben.

A legidősebb fiúról, legifjabb Berde 
Sándorról aránylag kevés adat maradt 
fenn. 1885. április 8-án Kackón született, 
Nagyenyeden végezte iskoláit . A ko-
lozsvári Teológiai Fakultáson tanult, 

s közben az egyetemnek is hallgatója 
volt . Külföldi tanulmányokat a berli-
ni egyetem teológiai karán folytatott 
1908/1909-ben, majd 1909 folyamán a 
heidelbergi egyetemen is megfordult, 
ahol Friedrich Niebergall nagyhatású 
teológus hívéül szegődött. Hazatérte 
után Kolozsvárt hitoktató lelkész, utána 
a brádi gyülekezet papja volt . Itt csalá-
dot alapított . Az akkor Hunyad várme-
gyében fekvő járásszékhely községben 
4200-an laktak, de közülük is csak 
900-an vallották magukat magyar-
nak, s mindössze 260-an református-
nak. Mind az 1784-es Horea-féle felkelés, 
mind pedig az 1848/49-es küzdelmek 
véres emlékezete élt az itt lakókban, 
úgyhogy itt is misszionáriusi munkát 
kellett a papnak végeznie. Az első vi-
lágháborút követő, valószínűleg a tüdő-
bajjal társuló spanyolnáthajárvány ve-
tett véget mindössze 34 éves korában 
életének . Négy kis árvát hagyott maga 
után . A Református Szemle 1919 áprilisá-
ban búcsúztatja, halálának pontos ide-
jét nem ismerjük . Ehhez a pályaképhez 
azonban az Erdélyi Református Egyház-
kerületi Gyűjtőlevéltárban őrzött Berde 
Mária-hagyaték egy egész dossziényi 
kézirata társult. A sűrűn teleírt kitépett 
füzetlapok, s rajtuk regények (Kata és 
Katóka – 254 lap, A csodálatos ország – 
90 lap), színmű (Káprázat), tárcacikkek, 
jegyzetek, úgy tűnik, jórészt a bánya-
vidékhez, Brád környékéhez kötődnek. 
Nincs nyoma, hogy megjelentek volna, 
talán egyikük-másikuk nyomdafesté-
ket érdemelne .

Az egymás után születő két leány-
testvérről már jóval többet tudunk. 
Mindkettőjük emlékezete él az erdélyi 
magyarság köztudatában .

Berde Amál (1886–1976) a nagyenye-
di iskolai évek után Kolozsvárra került 
a tanítónőképzőbe, ahol magas szintű 
rajz oktatás is folyt . 1906-ban szerzett 
diplomát. Nagyenyeden tanított, meg-
ismerkedett az oda 1908-ban kinevezett 
Dóczy Ferenc matematika–fizika szakos 
tanárral, aki később teológiai diplomát 
is szerzett . 1910-ben házasodtak ösz-
sze. Amikor Dóczyt 1933 őszén meghív-
ták a kolozsvári Református Kollégium 
tanárául akkor átköltöztek a kincses 
városba . Dóczy az 1940-es években az 
egyházkerület tanügyi előadótanácso-
si tisztségét töltötte be . Dóczyné Berde 
Amál – ahogyan ezután nevét hasz-
nálta – az 1910-es években München-
ben és Nagybányán is tanulmányokat 
folytatott. Az utóbbi helyen Thorma Já-
nos és Réti István tanítványául szegő-
dött . Kolozsvárt a világháború idején 
az impresszionizmus kolozsvári meg-
honosítójának, Ács Ferencnek a ma-
gániskolájában tökéletesítette tudását . 
Utóbb még rövid időre Párizsba is elju-
tott. Késő öregkoráig dolgozott. Figurá-
lis és tájfestményei közül kiemelked-
nek a kalotaszegi és torockói tárgyú, az 
itteni tájat, népviseletet megörökítők. 
A sajtóban illusztrációkat is közölt . Kor-
társai különutasként emlegették . Nem 
csatlakozott a művészcsoportosulások-
hoz, így a Barabás Miklós Céhhez sem. 
Nemcsak ecsettel, hanem tollal is szol-
gálta közösségét. Írt a népművészetről, 
valamint néhány színdarab szerzője is 
volt . 1971-ben Kolozsvárt megrendezték 
gyűjteményes kiállítását, 1996-ban szü-
letésének 110., halálának 20. évforduló-
ján Torockón emlékkiállítás nyílt tisz-
teletére. Méltó monográfia még nem 
készült munkásságáról .

Berde Mária (1889–1949) az erdélyi 
magyar irodalom talán legnagyobb író-
nőjévé nőtte ki magát. Molnár Szabolcs 
1986-ban közzétett több mint három-
száz lapos disszertációjában jóformán 
minden vele kapcsolatos adatot feldol-
gozott. Így itt csak körvonalazhatjuk 
pályafutását . Nagyenyeden járt polgári 

Egy részük a férfi-nő 
kapcsolatot boncolja, 

a női sorsba világít bele, 
mások a kisebbségbe 

került magyarság sorsát 
latolgatják.

A református templom a parókia udvarával.  
A kackói felvételeket Benkő Levente készítette 2017 májusában
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leányiskolába, majd magántanulóként 
a Bethlen Gábor Kollégiumban szerzett 
érettségi diplomát 1907-ben . A kolozs-
vári egyetem bölcsészkarának hall-
gatója lett, s itt 1912-ben doktorátust, 
majd 1917-ben magyar–német szakos 
tanári diplomát szerzett . Ekkoriban 
már ismert költőnő volt. 1912-től mi-
nisztériumi ösztöndíjjal Münchenben 
tökéletesíti némettudását, majd az itt 
szerzett tüdőbaját Svájcban gyógyíttat-
ta. A müncheni diákéletről és a sváj-
ci szanatórium világáról is regényt írt 
(Az örök film, Haláltánc) . 1920 nyaráig 
Nagyenyeden tanított, azután áthelyez-
ték Marosvásárhelyre, itt férjhez ment 
1924-ben Róth Jenő banktisztviselőhöz, 
s ezután többnyire az R . Berde Mária 
nevet használta. 1931 őszétől Nagyvára-
don tanított, s csak 1945-től élt Kolozs-
várt . Közben több alkalommal kényte-
len volt magát kezeltetni . Sorra jelentek 
meg nagy visszhangot keltő regényei. 
Egy részük a férfi-nő kapcsolatot bon-
colja, a női sorsba világít bele (A szent 
szégyen, Romuáld és Andriána, Tüzes 
kemence), mások a kisebbségbe került 
magyarság sorsát latolgatják (Földindu-
lás, Szentségvivők). Utolsó művének, az 
Erdély reformkori történetébe elvezető 
A hajnal embereinek nem érhette meg 
a teljes megjelenését . Már a II . kötetet 
Baumgarten-díjjal jutalmazták . Min-
denütt pezsgést vitt az irodalmi életbe . 
Szervezett és szerkesztett. Többen neki 
tulajdonítják az Erdélyi Helikon írócso-
portosulás létrehozásának ötletét . Az-
tán ennek belső ellenzékét, az Erdélyi 
Magyar Írói Rendet is ő vezette. Az első 

világháború után a marosvásárhelyi 
Zord Idő, a második világégés után pe-
dig a Dolgozó Nő szerkesztője volt. Mind-
össze 60 évesen ragadta el a „családi 
örökség”, a tüdőbaj. Nővérével együtt a 
Házsongárdi temetőben nyugszik.

Berde Károly (1891–1971), a már Nagye-
nyeden született negyedik gyermek 
pályája az orvostudomány területén 
bontakozott ki . Nagyenyedi iskolaévek 
után a kolozsvári egyetemen szerzett 
orvosdoktori diplomát 1914-ben. A bőr- 
és nemi betegségek klinikáján lett gya-
kornok, közben a világháborúban kato-
nai szolgálatot is teljesített . Az egyetem 
1919-es elvétele után Nagyenyeden nyi-
tott magánrendelőt. A Ferenc József Tu-
dományegyetem szegedi letelepítését 
követően ő is elfoglalta állását, ahol rö-
videsen tanársegéddé, majd adjunktus-
sá léptették elő. 1924-ben a kormányzó 
vitézzé avatta . 1926-ban A bőr fertőző 
betegségei tárgykörből szerzett magán-
tanári képesítést . 1930-ban megkapta a 
ny . rendkívüli tanári címet is . Közben 
Franciaországban, Németországban és 
Dániában tanulmányutakon vett részt . 
1931-től a pécsi Erzsébet Tudományegye-
tem Bőr- és Nemikórtan Klinikájának 
volt az igazgatója, 1936-ban kapta meg 
a nyilvános rendes tanári besorolást . 
A bécsi döntést követően 1940-ben pá-
lyázat útján elnyerte a Kolozsvárra visz-
szatérő Ferenc József Tudományegye-
tem klinikaigazgató professzori állását . 
Az 1940/41-es tanévre őt választották 
az Orvosi kar dékánjául. 1941-től 1945-
ig az EME (Erdélyi Múzeum-Egyesület) 
kiadásában megjelenő Orvostudományi 

Értesítő főszerkesztője. 1945-től Buda-
pesten élt, ahol 1952-ben megszerezte 
a tudományok doktora címet . 1953-tól 
1970-es nyugdíjazásáig az Orvostovább-
képző Intézet professzora volt. Berde Ká-
rolyt a szigorúan vett klinikai szakján 
kívül a művelődéstörténet és a néprajz 
is érdekelte. Így írt orvostörténeti ta-
nulmányokat, feldolgozta tanszékének 
történetét 1874-es kolozsvári alapításá-
tól kezdve . Néprajzi kutatásai eredmé-
nyeként összeállította „a magyar nép 
dermatológiájáról” szóló könyvét. Így 
nemcsak a Magyar Dermatológiai Tár-
saság, hanem a Magyar Orvostörténel-
mi Társaság is tagjai közé választotta. 
A kolozsvári egyetemen őt bízták meg 
az Orvostörténeti Gyűjtemény igazga-
tásával . Már elhunyta után jelent meg 
a „családi iratok és visszaemlékezések 
alapján” írt szép életrajza korán elhunyt 
édesapjáról (Református Szemle, 1973. 
58–70 . oldalak) .

A Berde család tehetségét csak egyet-
len leszármazott gyümölcsöztette to-
vább: Berde Károly orvos fia, a Nagye-
nyeden született és Svájcban elhunyt 
Berde Botond (1919–2014) . A gyógyszer-
kutatás terén szerzett különleges ér-
demeket, amelyekért az MTA 1993-ban 
kültagsággal, a Pécsi Tudományegye-
tem 2011-ben tiszteletbeli doktorátussal 
tüntette ki .

2017 . augusztus 12-én a Kolozsvá-
ri Magyar Napok előrendezvényeként 
idézték fel a Bánffy-palotában a Berde 
család emlékét. A szervező Gergely Ist-
vánné bevezetőjét követően alulírott az 
egész családról, Dávid Gyula Berde Má-
riáról, Székely Sebestyén György pedig 
Dóczyné Berde Amálról tartott előadást. 
Utána nyitották meg a Berde Amál fest-
ményeiből rendezett tárlatot. Ezen meg-
jelent a művésznő Debrecenben élő 96 
éves leánya is .

Berde Károlyt a szigorúan 
vett klinikai szakján kívül 
a művelődéstörténet és 

a néprajz is érdekelte. 
Így írt orvostörténeti 

tanulmányokat, 
feldolgozta tanszékének 

történetét 1874-es 
kolozsvári alapításától 

kezdve.

Légifelvétel Szentivánlaborfalváról (forrás: Wikipédia)
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erde Mária. Vajon hányan vannak, akár 
a ma itt összegyűlt ünneplő közönség 
között is, akiknek számára többet jelent 
a neve, mint néhány homályos emlék 
a romániai magyar irodalom történe-
tét összefoglaló, 1977-től sokáig haszná-
latban volt XII. osztályos tankönyvből? 
Hányan vannak, akik tanári ösztön-
zésre, vagy később, attól függetlenül 
olvasták a Romániai Magyar Írók soro-
zatában 1968 után megjelent regénye-
it: a Tüzes kemencét, a Szent szégyent, a 
Romuáld és Andrianát, netán kezükbe 
került a válogatott verseit és műfordí-
tásait tartalmazó, még 1970-en megje-
lent kötete? Vagy említsük meg főmű-
vét, A hajnal embereit, amelyért még 
életében, 1943-ban Baumgarten-díjban 
részesült .

Nemcsak egy – a Kolozsvári Magyar 
Napokba beillesztett – esemény kíván 
lenni tehát ez a mai ünnepi rendezvény, 
hanem emlékeztető a feledésből évtize-
dekkel ezelőtt feltámasztott, de aztán 
újra elfelejtett írónő művére, ösztönzés 
egy újabb „újraolvasásra”. Hiszen az író 
halála után műveiben él, de csak azok-
ban a művekben, amelyeket a későbbi 
nemzedékek újra meg újra elolvasnak .

Berde Mária 1889 . február 5-én szü-
letett a Szolnok-Doboka vármegyei 
Kackón, ahol édesapja református lel-
kész volt, egy olyan faluban, amely-
nek magyarsága már akkor vészesen 
fogyatkozott, de amelynek templomá-
ban ma is felhangzik magyarul az Ige, 
s a szórványgyülekezet ajkán az Erős 
várunk nékünk az Isten, s amelynek ki-
csiny gyülekezete néhány ével ezelőtt 
már ünnepi keretek között megemléke-
zett születésének kerek évfordulójáról .

Pedig a majdani írónőt nem sok em-
lék köthette szülőfalujához, amelynek 
világát – a soknemzetiségű Erdélyben 
oly kívánatos békés együttélés egy moz-
zanatát – egyik versében így örökítette 
meg:

„Az én apám tudott jól franciául,
S Bázelben németeknek prédikált,
De mikor elment Szolnok-Dobokába,
Román szótárt vett és grammatikát .

Zsidók is éltek ott, buzgók, s szegények,
S az én apám zsidóul is tudott,
S jöttek hozzája nagyszakállú vének
Hallgatni az Ótestamentumot.”

Még a világra alig eszmélő gyer-
mek, amikor édesapja meghívást ka-
pott a nagyenyedi Bethlen Kollégium 
és az akkor még ott működő reformá-
tus teológia tanári állására, érlelődé-
se éveinek tanúja, számos írásának, 
többek között az erdélyi reformkort és 
1848-at megelevenítő nagy regényének, 
A hajnal embereinek elsődleges szín-
tere tehát nem véletlenül lett Nagye-
nyed . A Bethlen Kollégiumban végezte 
középiskolai tanulmányait 1907-ben, 
majd Kolozsvárt, az I. Ferenc József 
Tudományegyetemen szerezte meg – 
tanulmányait Münchenben kiegészít-
ve – magyar-német szakos diplomáját . 
Tanárként néhány évre visszakerült 
Enyedre, majd 1920 és 1931 között Ma-
rosvásárhelyen, utána Nagyváradon 
tanított . 1945-ben költözött férjével 
együtt Kolozsvárra, itt halt meg 1949. 
február 20-án .

Berde Mária (1889–1949)

B
Berde Mária 1889. 

február 5-én született 
a Szolnok-Doboka 

vármegyei Kackón, ahol 
édesapja református 

lelkész volt.

Dávid Gyula

Vallani és vállalni
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Még egyetemi hallgatóként jelentke-
zett versekkel (első verseit a Pesti Nap-
ló közölte 1906-ban, verskötete 1912-ben 
jelent meg), majd egy regénnyel (Az örök 
film, 1917), amelyben diákéveit elevení-
ti fel. Enyeden született, de már tanári 
pályája következő állomásán, Maros-
vásárhelyen látott napvilágot három 
novelláskötete és következő regénye, a 
Haláltánc (1924), amelynek finom női 
érzékenységgel megrajzolt szereplői egy 
alpesi tüdőszanatórium zárt világában, 
de a künti világot leképezve morzsol-
ják különben egyhangú napjaikat, élet 
és halál, szerelem és hűtlenség, csa-
lás és megcsalattatás dilemmái között 
vergődve.

Marosvásárhelyen töltött évei a Tri-
anon után önépítkezésre kényszerített 

indulás évei is egyben az erdélyi ma-
gyar irodalomban, s Berde Mária ennek 
az első évtizednek az egyik meghatáro-
zó szereplője. Tagja, majd alelnöke volt 
a még Tolnai Lajos által 1876-ban alapí-
tott, de sokáig halódó, s most tétlensé-
géből feltámasztott Kemény Zsigmond 
Társaságnak, szereplője az összeomlás 
utáni letargiából feladataira ébredt iro-
dalom számára új közönséget toborzó 
irodalmi estjei sorának, szerkesztője 
a „hőskorban” fontos irodalomszervező 
feladatot is vállaló Zord Idő című folyó-
iratnak, s egyik kezdeményezője egy 
szabad írói közösségnek, amely kezde-
ményezésből 1926-ban megszületett az 
erdélyi írók legjavát tömörítő marosvé-
csi Helikon .

A húszas évekbeli szerepvállalásaiból 
következteteve nem véletlen, hogy épp 
őt kérte fel az íróközösség folyóiratának, 
az Erdélyi Helikonnak a főszerkesztője, 
Kuncz Aladár, hogy egy vitaindító cikk-
ben emeljen szót az akkoriban divatossá 
vált történelmi regény ellenében, fogal-
mazza meg elvárásait az irodalom fel-
adatairól. S ő valóban sorompóba állt. 
Cikke, Vallani és vállalni címmel, az 
Erdélyi Helikon 1929/2 . számában jelent 
meg, s benne az erdélyi írók feladatául 
tűzi ki „őszintén elevenen mutatni be 
a mát, bármely fogyatékosságával”. Fi-
gyelmeztette kortársait, hogy „a háború 
elseperte a magyar írók dickensi lehe-
tőségeit. Aki ma tollat fog, az mondani 
akar valamit a mesén felül is”. „Akinek 
kő van a cipőjében, az nem vizsgálja a 

csillagok útjait.” Végül ezzel zárja cik-
két: „Tisztán irodalmi nézőpontból pedig 
nem csak becsületesebb, részben köny-
nyebb is volna megfogni a jelenben lük-
tető s magát felkínáló életet. Csakhogy 
persze a könnyebbség pusztán a meg-
alkotás munkájára vonatkozik, viszont 
kiállani a művünk mellé, a bőrünkre 
menő igazságaink mellé – vallani és 
vállalni –, ahhoz emelkedettebb homlok, 
több mindennel való leszámolás, több 
mindenre való elkészülés is kell, író és 
kiadó részéről egyaránt”.

A cikk – ahogyan arra Kuncz számí-
tott – széles körű vita lavináját indítot-
ta el az akkori erdélyi irodalmi életben . 
Igaz, ebben a „sereges múltbagyaloglás-
ban”, ahogyan Tamási Áron a vita so-
rán minősítette, Berde Mária korábban 
maga is részes volt (Romuáld és And-
riána címmel megjelent, s a Magyar 
Tudományos Akadémia által 1926-ban 
díjazott regényének cselekményét a kö-
zépkorba, a keresztes háborúk korába 
és színtereire helyezte) . Nem sokkal a 
vita után azonban új könyvvel jelent-
kezett a Föld indulás című regénnyel 
(1930), amellyel példát akart mutatni 
„a ma regényére”. Ebben, hogy a kor- és 
eszmetárs Tabéry Gézát idézzük: Ber-
de Mária „azt írta meg, mivé lettek a 
mi vidéki magyarjaink anno 1919 vagy 
1920 óta . Hogyan alakultak át az életre-
valók, akik nem voltak rosszabbak az 
álmodóknál, mivé pusztultak a fanati-
kusok, és milyen harcot kellett vállal-
niok azoknak Erdélyben, akik végered-
ményben több magyarok a meg nem 
alkuvóknál.” (Erdélyi Helikon, 1931/3.) 
Berde egy, a regény középpontjába ál-
lított földbirtokos család kikerülhetet-
len széthullásának, az új történelmi 
helyzetben való tájékozódásra képte-
lenségének és vele szemben a cselekvő 
beilleszkedésnek a példáival, szépírói 
eszközökkel kívánt érvelni a „vallani 
és vállalni” igazsága mellett.

Egyfajta érvelés a cselekvésre néhány 
évvel később megjelent Szentségvivők 
című regénye (1935) is, az 1920-as évek 
erdélyi (főképp vásárhelyi) irodalmi éle-
tének kulcsregénye, a kortársak által 
maradéktalanul felismerhető szerep-
lőkkel. Részben ez, a regény egyáltalán 

„…kiállani a művünk 
mellé, a bőrünkre menő 

igazságaink mellé – 
vallani és vállalni –, 

ahhoz emelkedettebb 
homlok, több mindennel 

való leszámolás, több 
mindenre való elkészülés 

is kell, író és kiadó részéről 
egyaránt”.

R. Berde Mária aláírása

Berde Mária és férje, Róth Jenő sírja a Házsongárdi temetőben (Benkő Levente fényképe)
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nem leplezett, s némely kortársak által 
túlzottnak érzett „Vásárhely-központú-
sága” lett az oka annak, hogy megrom-
lott a viszony Berde Mária és a helikoni 
íróközösség között. Időközben átköltö-
zött Nagyváradra, majd az íróközösség 
kiadójával és az Erdélyi Szépmíves Céh 
kiadópolitikájával szintén elégedetlen 
néhány írótársával 1934-ben létrehozta 
az Erdélyi Magyar Írói Rend (EMÍR) nevet 
viselő csoportosulást.

Az EMÍR nem váltja be ugyan az ala-
pítói által hozzá fűzött reményeket, 
Berde Mária azonban nemsokára új re-
génnyel jelentkezett, a Tüzes kemencé-
vel (1936), amelyben egy, a világháború 
forgatagába vetett és megtévedt asszony 
sorsán át érvel a kor álerkölcse és kép-
mutatása ellen .

Az 1930-as évek közepén nagyszabású 
írói terv megvalósításába kezdett: bú-
várként merült alá az erdélyi reformkor 
és a szabadságharc történetébe. Ez a mű 
is a „vallani és vállalni” program jegyé-
ben születiett, de a kisebbségi magyar-
ság – sőt egész Európa – számára egyre 
vészterhesebben alakuló időkben úgy 
érezte, a múlt példáinak felmutatásával 
tud leghitelesebben érvelni az emberség 
és igazság mellett .

A hajnal embereiben Berde Mária visz-
szatér gyermekkora városához, Nagye-
nyedhez, ahol oly elevenen élt még a 
múlt, az európai forradalmak hozta 
szabadság, egyenlőség és testvériség 
eszméinek az a légköre, amelyet a maga 
korában fontosnak érezte felmutatni, 
elsősorban saját nemzete és a velünk 
együtt élő népek-nemzetek számára. 
A hatalmas dokumentációra épített re-
gény szerteágazó cselekménye az erdé-
lyi reformkor és az 1848–49-es magyar 
forradalom és szabadságharc korában, 
majd a Világos utáni évtizedekben ját-
szódik. Szereplői a kor nagy erdélyi 
reformpolitikusai: id. Szász Károly, a 
Bethlen Kollégium tudós professzora, 
Wesselényi Miklós, az árvízi hajós és a 
nagyenyedi kollégium nyomdájában il-
legálisan kinyomtatott Balítéletek szer-
zője, gróf Mikó Imre, s körülöttük a tör-
ténelem számára névtelen, de az írónő 
által elevenné formált alakok sokasága .

Az írónő életében a regénynek csak az 
első része jelent meg 1943-ban, az első 
két kötet. Az 1848-cal kezdődő második 
rész – amelyen az írónő tovább, halá-
láig dolgozott –, csak több mint 50 ével 
később, a romániai kommunista rend-
szer bukása után láthatott napvilágot . S 
ebben minden bizonnyal az is szerepet 
játszott, hogy akkor, a '40-es években, a 
bécsi döntés által különösen kiéleződött 
román–magyar viszonyok között, a re-
formkori Erdély múltjából Berde Mária 

főképp a polgári átalakulás előzményei-
nek pozitív történéseit érezte történelmi 
tanulságot kínálónak, míg az 1848–49-
es évek véres eseményeinek felelevení-
tése épp a múlt józan megértésének és 
a két nép közötti megbékélésnek azt a 
célkitűzését fenyegette volna, amelyet 
Berde Mária mindig is vallott és vállalt .

Aki ma kezébe veszi a könyvet, lehe-
tősége van a teljes történet eseménye-
inek, hősei sorsának végigtekintésére, 
hiszen az Erdélyi Református Egyházke-
rület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóköz-
pontjának kiadásában, 1995-ben megje-
lent az addig kéziratban őrzött, Hatházy 
Ferenc gondozta harmadik kötet is. Ta-
núja, részese lehet az Uniót kinyilat-
koztató, s egész Kolozsvárt mámoros 
örömünnepbe ragadó országgyűlésnek, 
Szász Károllyal részt vehet a balázsfal-
vi román nemzeti gyűlésen, amelynek 
során egy Simion Bărnuţiuval való vi-
tában már élesen vetődik fel ’48 román 
és a magyar konfliktusának lehetősége. 
Majd követheti azokat a mesterkedése-
ket, amelyeknek következtében az erdé-
lyi románság – a Balázsfalvára is ellá-
togató, s a magyar forradalomra nagy 
reményekkel tekintő moldvai és hava-
salföldi román ’48-asok figyelmeztetései 
ellenére – a császári hatalom oldalára 
sodródik . Döbbenettel válik részesé-
vé a tragikus következmények egyiké-
nek: Nagyenyed 1849-es pusztulásának . 
Követheti a Kollégium diákhőseit Bem 
táborába, a diadalmas tavaszi hadjá-
ratba, a győzelmek ellenére is a békét 
szorgalmazó Szász Károlyt a Habsbur-
gok trónfosztását kimondó debreceni 
országgyűlésre, majd a cári intervenció 
következtében a világosi katasztrófá-
hoz . Követheti az összeomlásba bele-
pusztult Wesselényit, a vésztörvényszék 

elé hurcolt Szász Károlyt, az internált-
ság állapotából hazabocsátott, s Enyed 
újjáépítésébe kezdő Mikó Imrét, a Tö-
rökorszába bujdosottak kétségbeesés és 
reménység közötti vergődését, az elnyo-
matás ellen forradalmi összeesküvést 
megkísérlő Török professzort és székely 
vértanútársait, a kiegyezés útját röpi-
rataival egyengető, majd mellőzötten, 
betegen Pusztakamarásra visszavonuló 
Kemény Zsigmondot.

A megannyi életsorson ugyanakkor 
példázata az egész mű Szász Károly ál-
tal megfogalmazott alapgondolatának 
„Tedd a hasznos lehetőt”.

Mert nincs olyan helyzet – üzeni Ber-
de Mária kortársainak, s üzeni nekünk 
is, mai olvasóinak –, amely felmenthet-
ne bárkit a közössége iránti kötelességé-
től. És nincs olyan helyzet, amelyben ne 
adódna lehetőség ennek a kötelességér-
zetnek a szellemében cselekedni .

A második világháború után, ismét 
egy válságos történelmi helyzetben, 
Berde Mária – súlyosbodó betegsége el-
lenére – bekapcsolódott az ismét kisebb-
ségként újraszerveződő erdélyi irodalmi 
életbe . Elvállalta az újonnan alapított 
Dolgozó Nő című lap főszerkesztői tisztét, 
közölt néhány 1848-as témájú novellát 
az első években beindult lapokban, az 
Erdélyi magyar református naptár 1945 
és 1949 közötti években megjelent kö-
teteiben, nyelvművelő cikksorozatot a 
marosvásárhelyi Szabad Szóban .

1949 . február 20-án halt meg – hat-
vannyolc évvel ezelőtt. A Házsongárdi 
temetőben, a még ma is „református 
sírkertként” számon tartott temetőrész-
ben nyugszik .

(Elhangzott 2017 . augusztus 12-én a 
Kolozsvári Magyar Napokon, a Berde 
Mária és Dóczyné Berde Amál emlékezete 
című rendezvényen.)

Mert nincs olyan 
helyzet – üzeni Berde 

Mária kortársainak, 
s üzeni nekünk is, mai 

olvasóinak –, amely 
felmenthetne bárkit 

a közössége iránti 
kötelességétől. És nincs 

olyan helyzet, amelyben ne 
adódna lehetőség ennek 

a kötelességérzetnek a 
szellemében cselekedni.

István és Gizella, miniatűr a Képes Krónikából 
(Wikipédia)
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ent István, Magyar-
ország első királyá-
nak ünnepe augusz-
tus 20-ika . Eszter-
gomban született 
969 körül . A keresz-

tény hitre térve Szent Adalbert püspök 
keresztelte meg. Mint köztudott, ap-
jának, Géza nagyfejedelemnek a mű-
vét folytatva kereszténnyé tette népét, 
nemzetét . Elismerésül II . Szilveszter pá-
pától koronát kapott és azzal koronáz-
ták királlyá, 1000-ben. Tíz püspökséget, 
köztük Gyulafehérvár központtal az er-
délyit, valamint számos monostort ala-
pított. Miután utolsó fiúgyermekét, Im-
rét is elvesztette, élete végén, nem talált 
megoldást az utódlás kérdésének emberi 
megoldására, s a történelemben elsőként 
Isten anyjának, a boldogságos Szűz Má-
riának oltalmába ajánlotta koronáját, 
vele országát és népét . Hadd idézzem Ist-
ván király felajánló imáját idézem az ún . 
nagyobbik legendából: „Mennyország-
nak királynéja, világnak felséges Nagy-
asszonya, a te pártfogásodba ajánlom az 
egyházat a püspökökkel és a papsággal, 
az országot a főemberekkel és a néppel 
– utolsó esdeklésem szavai által . Most 
immár végleg búcsút mondok nekik és 
kezedbe ajánlom lelkemet”. E máig ér-
vényes királyi végrendelkezés nyomán 
Mária ekkor lett tulajdonképpen a mi égi 
édesanyánk, magyarok nagyasszonya.

I . István király 1038 . augusztus 15-én 
halt meg, és Székesfehérvárott az általa 
építtetett Nagyboldogasszony-székes-
egyházban temették el . 1083 . augusztus 
20-án ugyanitt avatták szentté . Nem 
meglepő ezek után, ha nehézségek ide-
jén ma is, közel ezer évvel az ő halála 
után, buzgón hozzá fohászkodunk, és 
templomainkban ezt énekeljük: „Hol 
vagy István király, téged magyar kíván, 
gyászos öltözetben teelőtted sírván”.

A bajorországi hatalmas négytornyú 
gótikus bambergi dómban az egyik osz-
lopon látható egy életnagyságú lovas 
kőszobor, amely az ottani szájhagyo-
mány szerint a mi Szent Istvánunkat 
ábrázolja. A lovon ülő fiatal koronás fő 
tágra nyitott szemmel messzire előre 

néz, s energikus kifejezésű arcán lenyű-
göző csodálkozás ömlik el. Minden bi-
zonnyal a gondjaira bízott nemzet sorsát 
kémleli, illetve ismeretlen jövőjét kutat-
ja, időben jóval azelőtt, mielőtt halálos 
ágyán ténylegesen is Mária oltalmába 
ajánlotta volna . Itt és most arra buzdí-
tok mindenkit, hogy a bambergi Szent 
Istvánhoz hasonlóan nézzünk mi is elő-
re hittel és reménységgel, s ne folyton 
siránkozzunk a már nem létező múlton. 
Igen, fürkésszük mi is Istenbe vetett bi-
zalommal a jövőt. És hozzá hasonlóan 
tekintsünk gyermeki ragaszkodással az 
oltalmazó Nagyasszonyra

Egy csángó asszony férje halálakor a 
náluk hagyományos elsiratás közben, 
kissé ügyetlenül fejezte ki magát és a 
jelenlevőkben mosolyt fakasztóan a ko-
porsó mellett így jajveszékelt: „Jaj, te Já-
nos, te most már meg vagy élve, mert 
meg vagy halva. De mi lesz velünk, akik 
még élünk”?! Hát, igen. A 21. század na-
gyon súlyos megpróbáltatásokkal és ki-
hívásokkal teli világában kérdezhetjük 
mi is joggal ugyanezt: Mi lesz velünk, 
akik még élünk?! Mi lesz belőlünk, hogy 
ha Mária te is elhagysz?!

Vigyázzunk Testvérek, durcás gyer-
mekként nehogy felelőtlenül elenged-
jük Mária anyai kezét! Ellenkezőleg! Lé-
lekben húzódjunk egészen közel hozzá, 
bújunk be az ő égi palástja alá s ajánl-
juk Szent István példájára égi oltalmába 
egész mai világunkat és mai életünket .

Ajánljuk oltalmába először is ártat-
lan lelkű kisgyermekeinket, akik, mint 
minden újszülött kisbaba, azt az üze-
netet hozták magukkal a világba, hogy 
Isten még nem veszítette el teljesen hi-
tét az emberekben . Ajánljuk oltalmába 
ifjúságunkat, fiainkat és leányainkat, 
hogy egymástól világosan megkülön-
böztető férfi és női mivoltukat/nemisé-
güket megőrizve továbbra is megmarad-
hassanak Jancsiknak és Juliskáknak, 
mert hát Szabó T. Anna kortárs költő 
szavaival élve: „ha már nemünk sincs 
– vagyunk-e? És ha vagyunk – mik va-
gyunk?! Ajánljuk oltalmába az édes-
apákat és az édesanyákat, hogy hősies 
kitartással és hűséggel vállalni tudják 

a családban rájuk háruló nem könnyű 
szülői feladatokat. Ajánljuk oltalmába 
a nagymamákat és a nagytatákat, idős 
testvéreinket, hogy Isten akaratában 
való megnyugvással hordozni tudják 
azokat a terheket, amelyeket a maguk-
ra maradottság, a magány, az egye-
düllét vagy éppenséggel a betegség rak 
vállaikra. Ajánljuk oltalmába a fajuk, 
bőrszínűk, életállapotuk, nyelvük vagy 
éppenséggel vallásuk miatt világszerte 
üldözötteket, hogy elnyerhessék alapvető 
jogaik és emberi méltóságuk elismeré-
sét . Ajánljuk oltalmába egyházi és vilá-
gi elöljáróinkat, a közhatalmat gyakorló 
felelős politikusokat, hogy egyéni érde-
keiket, karierizmusukat félretéve lelki-
ismeretesen végezzék munkájukat a rá-
juk bízottak javára . Ajánljuk oltalmába 
az összes fizikai és szellemi dolgozókat: 
a kétkezi munkásokat éppúgy, mint a 
művészeket meg a tudósokat, hogy gyü-
mölcsöző munkájuk, tudományos fel-
fedezéseik és művészi alkotásaik által 
reményt tudjanak nyújtani a jócskán 
reményvesztett világnak. És nem utol-
só sorban ajánljuk oltalmába mi ma-
gunkat, hogy az élet nagy hajszájában a 
végső célt soha szem elől ne tévesszük, 
egyházunkat, hogy a történelem egyre 
viharosabb tengerén hajója nehogy léket 
kapjon, Krisztushoz és az evangélium-
hoz fogyatkozó papjaival és híveivel is 
hű maradjon, nemzetünket, hogy „szán-
ja már meg Isten a magyart, kit vészek 
hányának”, és az egész békétlen világot.

Befejezésül, félretéve mind a béní-
tó sötét pesszimizmust, mind pedig a 
lapos optimizmust, tegyük meg ezt a 
felajánlást itt és most közösen és ün-
nepélyesen, mégpedig a Máriához fo-
hászkodó közismert imádság elmon-
dásával: „Oltalmad alá menekülünk 
Istennek szent Anyja, könyörgésünket 
meg ne vesd szükségünk idején, hanem 
oltalmazz meg minket minden vesze-
delemtől, mindenkoron dicsőséges és 
áldott Szűz, mi Asszonyunk, mi Köz-
benjárónk, mi Szószólónk, engeszteld 
meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket 
szent Fiadnak, mutass be minket szent 
Fiadnak. Ámen”.

Szent István tisztelete
Jakab Gábor

Sz
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öbb évtizedes szünet után Paulovics 
László kiállítása nemcsak egy életmű 
bemutatását, hanem egyben a mű-
vésszel és alkotásaival az újratalálko-
zást is jelentette a kolozsvári közönség 
számára. A művész több mint fel évszá-
zados tevékenysége mély nyomot ha-
gyott az erdélyi magyar közösség kultu-
rális életében, és a Kolozsvári Művészeti 
Múzeumban augusztus 11-én megnyílt 
kiállítás ezt a tényt csak alátámaszta-
ni tudja. A múlt század ’60-as éveiben 
készült munkák mellett a Bánffy-palota 
termeiben megtekinthető volt a művész 
Németországban készült számos alkotá-
sa, illetve az elmúlt évtized színes olaj-
festményei is .

Paulovics életműve egy összetett és 
dinamikus elemeket tartalmazó té-
masorozaton alapszik, de ez nemcsak 
egyénisége, hanem a korszellem által 
meghatározott kontextusok tükörké-
pe is . Alkotásaiban nemcsak az élmé-
nyek személyes dimenziója, hanem a 
társadalmi háttér, illetve a változások 
folyamata, a töréspontok és az új pers-
pektívák elfogadása és elsajátítása is 
megfigyelhető. Az 1956-os forradalom 
emlékére készített alkotások vagy a 
doni áttörés 70 . évfordulója alkalmából 
nyílt kiállítás (D43 címmel) alátámaszt-
ja azt az általános tényt, hogy Paulovics 
László képzőművész grafikái és alkotói 
világa szoros kapcsolatban áll a társa-
dalmi, történelmi folyamatokkal. Talán 
Kántor Lajos (a művész közeli barátja és 
tisztelője) méltatása a legmegfelelőbb a 
D43 kiállítás érzelmi és ténybeli hátteré-
nek elemzésére és Paulovics művészeté-
nek leírására. „A sors kiszámíthatatlan 
kegyetlen voltát talán ezeknél maibb 
»rendetlen« vonalhálójukkal ezredvé-
gibb hangulatot árasztó D43-asai a II . 
világháború Don-kanyari történései fölé 
emelkednek, és már nem csupán egyes 
katonáknak, egy hadseregnek a pusz-
tulásáról beszélnek (mint a szabályos 
keresztek grafikai kompozíciói), hanem 
az értelem, egy egész kultúra haláláról, 
felbomlásáról is” – írja Kántor Lajos.

A szatmárnémeti korszak, illetve az 
Erdélyen kívül töltött korszak jellegzetes 

témai, valamint ezek komplementari-
tása a személyes változások dimenzió-
jában mindig is meghatározó jelenség 
Paulovics életművében. A valóság áb-
rázolása, illetve a mitológiai-vallásos 
témák kiegyensúlyozott formában való 
megjelenése az alkotásokban egy rende-
zett és képzett elme létéről tesz bizony-
ságot . Az augusztus 15-én a 80 . szüle-
tésnapját ünnepelő művész ezeket a 
változásokat és ezt a dinamikát sikere-
sen be is mutatta az általa és a nemrég 
elhunyt Kántor Lajos által kiválasztott, 
tematikai szempontból több stílust és 
évtizedet, illetve alkotási szakaszt átö-
lelő 69 alkotás segítségével.

Paulovics László 1937 . augusztus 15-
én születettet Szatmárnémetiben, ahol 
művészi pályafutásának első két évtize-
dét töltötte . 1961-ben fejezte be tanulmá-
nyait a kolozsvári Ion Andreescu Kép-
zőművészeti Főiskolán (mesterei között 
voltak Andrassy Zoltán, Cs. Erdős Tibor 
és Kádár Tibor). A nagybányai múzeum 
illetve színház munkatársaként, majd 
a szatmárnémeti színháznál kezdte pá-
lyafutását . 1962 és 1964 között a nagy-
bányai drámai színház díszlet- és jel-
meztervezőjeként alapozta meg későbbi 
hírnevét a színház világában . Ebben az 
időszakban alkotta meg első munkáit, 
amelyeket az 1962-es bukaresti grafikai 
szalonon sikeresen mutatott be. Tehet-
ségének köszönhetően az elkövetkező 
két évtizedben évente állított ki grafikai 
alkotásokat Bukarestben, ami nemcsak 
hírnevét öregbítette, hanem szakmai té-
ren is elismerést hozott számára . 1964-
től a Szatmári Állami Magyar Színház 
díszlettervezőjeként több mint 120 előa-
dás sikeres színpadra vitelében játszott 
szerepet. „Volt olyan helyzet is, amikor 
egyszerre 3-4 darabon is dolgoztam . 
Az évi átlag 7-8 díszlet és kosztüm volt a 
műsorfüzetekkel, plakátokkal együtt” –
mondta egy ízben Paulovics László . John 
Osborne: Nézz vissza haraggal (1964), 
Arthur Miller: Pillantás a hídról (1964), 
George Bernard Shaw: Sosem lehet tud-
ni (1964), Anton Pavlovics Csehov: A si-
rály (1965), Kocsis István: A nagy játé-
kos (1969), Marcel Achard: A bolond lány 

Paulovics László életművéről
Iakob Attila

T
Lehet, hogy lokálpatrióta-

elfogultságot vélnek 
felismerni az elemzésnek szánt 

összegezés értékelésében, 
mégis leírom: a több utat 
kipróbált Paulovics László 
barendorfi piktúrája az én 

érzésem szerint ott emelkedik 
a legmagasabbra, illetve ott éri 

el a legnagyobb mélységeket, 
Élettel-Halállal szembesülve, 

ahol újra üzen Szatmár.  
(Kántor Lajos)

Paulovics László: Önarckép
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(1980), Peter Hacks: Columbus, avagy 
a hajó jegyében – csak néhány darab, 
amely tanúbizonysága az erdélyi szín-
háztörténetbe nevét beíró művész tehet-
ségének. „A színház óhatatlanul beépült 
a munkámba, ezt érzem most is (…) a 
művésznek pedig néha át kell adnia 
helyét a műnek, de úgy, hogy ezt ne le-
hessen észrevenni” – mondta Paulovics 
László egy 2011-ben megnyílt kiállítás 
alkalmával, ezáltal is hangsúlyozva 
hogy az idei, kolozsvári tárlat nemcsak 
egyszerű művészi alkotás bemutatása, 
hanem érzelmek és gondolatok összes-
ségét képviseli .

Színházi díszletervező munkásaga 
mellett alkotásai nemcsak a közönség, 
hanem szakmabeliek elismerését is el-
nyerték . Munkásságának értekét tanú-
sítja, hogy nemcsak Romániában ha-
nem külföldön is számos kiállítása volt . 
Krakkó, Poznań (1966), Ljubljana (1965), 
Helsingör (Dánia, 1969), Santiago de Chi-
le, Rio de Janeiro (1970), Capri, Barcelona 
(1972), Zutphen (Hollandia, 1973) is befo-
gadta Paulovics alkotásait .

Sikerei ellenére a művész nem tudta 
enyhíteni az 1980-as években egyre job-
ban elvaduló romániai társadalmi és 
politikai környezetet, ennek következ-
ményeként, sok más kortársához ha-
sonlóan 1985-ben elhagyta Romániát és 
Németországban telepedett le. „Töretlen 
hittel és kedvel dolgoztam addig, amíg 
hagyták a körülmények Szatmárné-
metiben, szülővárosomban” – mondta. 
Habár sosem tekintette magát politi-
kai menekültnek, számos más románi-
ai (magyar vagy román etnikumú) író, 
művész vagy színész, Paulovics kényte-
len volt új hazában új életet építeni és 
tovább folytatni művészi tevékenysé-
get. Először Münchenben majd a vesz-
tfáliai városban, Iserlohnban telepedett 
le. A barendorfi műtermében újból el-
kezdett dolgozni, és lassan, de biztosan 

alakította az 1990-es években készült al-
kotásainak kezdeti, fő tematikai irányát. 
A kentaur és más mitológiai motívumok 
nemcsak az üzenet, hanem az alkotás 
szemszögéből is kibővültek, bonyolul-
tabbakká váltak, így Paulovics alkotá-
sának üzenete is fokozatosan kifinomult 
és átváltozott . Ez fajta mély átalakulás 
tette lehetővé olyan alkotások létrejöttét, 
mint az Erdélyi Krisztus (1992), a Gala-
xis (1993), A bohóc (1992), a Páskándi Géza 
utolsó napja (1995), Az ismeretlen (1996) 
vagy számos más, erdélyi témakörű al-
kotás, például az Erdélyi Kapuk sorozat .

Bevallása szerint ez az új kihívás egy-
fajta kényszer, új kezdet is volt számára. 
„Az NSZK-ban magyar témákban mo-
zogtam, a német művészetbe nem lehet 
integrálódni . Azokat a témákat dolgo-
zom föl, amiket ott Ceaușescu idejében 
nem lehetett” – mondta Paulovics. A Né-
metországban töltött több mint másfél 

évtized során számos kiállítás tanúsí-
totta Paulovics alkotásai értékét és te-
matikáinak korszerűségét. Iserlohban 
már 1985-ben sikeres kiállítás irányí-
totta Paulovicsra a művészi közeg figyel-
mét, az Iserlohner Kreisanzeiger und Zei-
tung pedig pozitívan méltatta alkotásait . 
Az elkövetkező évtizedben számos kiállí-
tás nyílt Paulovics alkotásaival Freuden-
bergben (Németország, 1986), Lübeckben 
(1988), Iserlohnban (1987, 1997), Baren-
dorfban (1992, 1996, 1998, 1999), Stock-
holmban (1999), Veszprémben (1995), Hal-
ternben (Németország, 1991) stb.

Az ezredforduló Paulovics Lászlót már 
Szentendrén találta . Itt számos új alko-
tással lepte meg a magyarországi és az 
erdélyi művészi közösséget és műked-
velőket. Merész, új témák feldolgozása 
és kihívó alkotások jellemzik az elkövet-
kező másfél évtizedet; Paulovics Lász-
ló már egy teljesen érett és „bonyolult” 
művész ügyességével és tapasztalatával 
alkotja meg festményeit, amelyek már 
nem a gondterheltség, változó társadal-
mi problémák árnyékában formálód-
nak, hanem az új perspektívák és egy 
kivalló elme termékei . Ezek közül szá-
mos volt megtekinthető az idei, kolozs-
vári kiállításon .

Persze, hogy szakma, de csak 
hivatásszerűen érdemes 

csinálni. A művészet nem 
ismeri a félembereket, 

a dilettantizmust és egyéb 
kinövéseket.  

(Paulovics László)

Paulovics László munkái



LXX. évfolyam 2017. szeptember • 15

galéria

okan kétkedve gondolnak arra, hogy a 
matematika és a művészetek között kap-
csolat lehet, mert két különböző alkotói 
felfogásról van szó. A művészet a fantá-
zia, az érzelmek területe, míg a matema-
tika a logika és a ráció segítségével old 
meg feladatokat .

Ajánlom a téma iránt érdeklődők-
nek, hogy nézzünk együtt utána néhány 
ilyen kapcsolatnak a képzőművészetben, 
a művészetekben és a természetben, to-
vábbá vizsgáljuk meg, a mai kutatók mi-
képp vélekednek erről a témáról.

Művészettörténeti tanulmányaim so-
rán sikerült találkoznom a matematika 
és az építészet szoros kapcsolatával, ami 
mindenki számára érthető, hiszen az 
épületet megtervezik, a tervet felnagyít-
ják, valamint kiszámítják az anyagok el-
lenállását, hogy az épület tartós legyen. 
Az ókori Egyiptomból megemlíthetjük 
Imhotep főpapot, aki a szakkarai lépcsős 
piramist tervezte, és aki sokoldalú tudós 
volt: jártas volt az orvostudományban, a 
matematikában és a csillagászatban is . 
Az egyiptomiaktól fennmaradt az a kép-
let, amelyik a piramis élének dőlésszögét 
szabályozta, és egyben garanciája volt a 
tartósságnak és esztétikai szépségnek .

A görögök a templomok építésénél mo-
dult (moduluszt) használtak, ami az épü-
let részeinek nagyságát határozta meg . 
Ez a mérték az oszlop aljának sugarával 
volt egyenlő, valamint a gerendázatban 
levő triglifek (hármas tagolású díszítő 
elemek) szélességével . Ez a modul min-
den épületnél más volt, de egységesítette 
az épület kivitelezését, biztosította a har-
monikus szépséget . A görögök a szobra-
iknál kánont alkalmaztak, ami a szobor 
fejének nagyságát jelentette, kiterjesztve 
az emberalak többi részeire. Így a szob-
rász, Polükleitosz a szoborfej nagyságát 
hét és félszer mérte a szoboralakba . Lü-
szipposznál, egy másik szobrásznál a fej-
nagyság a szobor nyolcadrészét képezte .

Az antik művészetekben ismert volt az 
aranymetszés szabálya . A téglalapnál ez 
a hosszú és rövid oldal arányát 1,618 ér-
tékben határozta meg . Az aranymetszést 
a háromszögre is alkalmazták . Ezzel ke-
resték a harmonikus, szép arányokat.

A reneszánszban az építészek mate-
matikusok is voltak. Így Brunelleschi, aki 
a firenzei dóm kupoláját tervezte, az épí-
tészeten kívül szobrászattal is foglalko-
zott, valamint matematikai és mérnöki 
ismeretekkel rendelkezett . Foglalkozott 
a perspektíva felhasználásával a festé-
szetében – itt ugye a távolodás törvénye 
jut kifejezésre, miszerint minél távolab-
bi a tárgy, annál kisebbnek tűnik. A per-
spektíva több művésznek is felkeltette 
az érdeklődését, így végül kidolgozták 
az alkalmazásának lehetőségeit. Az elő-
ző korokban az események egy síkban 
történtek, de ezzel az új szemlélettel az 
ember valójában a tér részévé vált, bele-
érezhette magát korának világába .

A reneszánsz korának művészei, így 
Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer is ta-
nulmányozta az emberi test arányait – 
Dürer több könyvet is írt erről a témáról. 
A reneszánsz, majd az ezt követő barokk 
kor művészei is nagyméretű kompozíci-
ókat alkottak . Ezeknek a tervezésénél a 
kompozíciók alakjait valamilyen mér-
tani formában helyezték el . Leonardo 
da Vinci Sziklás Madonna című képé-
nek alakjait háromszög alakba rendezte, 
ezzel erősítve a kompozíció érzelmi és 
értelmi hatását. A nagyméretű falfest-
mények esetében pedig a kicsi tervek 
felnagyítása mértani beosztással történt .

A barokk kor nagy megvalósítása volt 
a római Szent Péter tér kialakítása, ami 
Bernini építész és szobrász műve. Itt 
olyan számításokat alkalmazott, ami-
vel a bazilika monumentalitását emelte 
ki, az oszlopsorokkal pedig olyan össz-
hatást ért el, ami az emberekben mély 
benyomást kelt, különösen a pápai ta-
lálkozások alkalmával . Korunk nagy 
emlékművei, térplasztikai alkotásai is 
matematikai számításokat igényeltek . 
Gondolok itt a párizsi Eiffel-toronyra, a 
brüsszeli Atomium emlékműre. Akad 
olyan szobrász, mint például Nicolas 
Schöffer, aki nagyméretű tér- és fény-
szobrokkal gazdagította a városok tereit; 
de ilyen Calder is az óriási fémszobraival, 
amelyek igényelték a mérnöki számítá-
sokat . Az aranymetszés szabályait ko-
runkban is alkalmazzák – említsük meg 

Matematika a művészetekben

Suba László

S
Az egyiptomiaktól 

fennmaradt az a képlet, 
amelyik a piramis élének 
dőlésszögét szabályozta, 

és egyben garanciája 
volt a tartósságnak és 
esztétikai szépségnek.
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például Piet Mondrian konstruktivista 
művészt, aki a harmonikus, megnyug-
tató összhatás érdekében ilyen arányo-
kat használt a képein, vagy Le Corbusier 
építész, aki az aranymetszést és embe-
ri arányokat figyelembe vevő terveket 
készített .

Vizsgáljuk meg más művészetek ese-
tében, a zenében vagy a költészetben a 
matematika jelenlétét . Az ókorban a tu-
dósokat a zene is érdekelte . A nagy ma-
tematikusok, például Püthagorasz a ze-
nei hangokat hangsorokba szervezték, 
kialakították az oktávot, ami ma is a 
zeneszerzés alapjait képezi . A matema-
tika szerepe az, hogy rendszerbe foglalja 
a hangzásokat, amely így alkalmas lesz 
különböző zenei kifejezésekre, a zenei 
harmónia elérésére . Az aranymetszés 
a zenei kompozíciók kialakításában is 
fellelhető, például Bartók Béla és Kodály 
Zoltán munkáiban is.

A költészetről is elmondhatjuk, hogy 
már az ókorban szabályokat állított fel 
a verssorok kialakítására . Ismert volt az 
időmértékes verselés, de a magyar nyelv-
ben a középkortól az ütemhangsúlyos 
verselés is. A modern kor költői (Edgar 
Allan Poe, Stéphane Mallarmé, Charles 

Baudelaire) is elismerik a matematika 
szükségességét a verselésben . A nyelvnek 
van egy logikai, komputerizált oldala, de 
van egy biológiai, pszichikai, társadalmi 
oldala is . A vers nem fordítható mate-
matikai formulára . A drámairodalom is 
alkalmaz bizonyos matematikai számí-
tásokat a darab részeinek megtervezésé-
ben. A táncművészetben a lépések sza-
bályok szerint történnek . A tánc térbeli 
levezetésében, az egyéni vagy csoportos 
táncnál is geometrikus modelleket kö-
vetnek, azért, hogy esztétikai hatást ér-
jenek el .

Az ember az, aki felfedezi a termé-
szetben is a szépet . Ugyanígy felfedezi a 
matematikai összefüggéseket a termé-
szetben, és képletekbe foglalja azokat. 
A természetben megtalálható a szim-
metria és a spirál is, ezek egyaránt le-
írhatók a matematika nyelvén . A méhek 
például szabályos hatszögűre képezik 
a méz tárolására szükséges edényeket, 
valamint az organikus mikróvilágban 
is szabályos szerkezeteket figyeltek meg.

Visszatérve a művészet világába, arra 
gondolok, hogy Worringer német művé-
szettörténész szerint az ember alkotási 
módszere az idők folyamán hol abszt-
rakt (geometrikus), hol természetközeli 
(realista) volt, és ezek a korszakok válta-
koztak . Az absztrakt forma biztosította a 
rendet az ember számára a világgal való 
konfrontációban . Ha korunk tudósainak 
álláspontját akarjuk látni a matematika 
és művészet kapcsolatáról, akkor Solo-
mon Marcus, romániai matematikustól 
tudunk meg a legtöbbet (A . B . Bejan: In-
terjú Solomon Marcus matematikussal) . 
Ő együttműködött más országok tudó-
saival, szervezeteivel, és meggyőződése, 
hogy az átjárhatóság a kultúra különbö-
ző részei között egy természetes folya-
mat, ami mindig is létezett. De ez ma 
már kötelező is. A haladás feltételezi a 
tudásformák (tudományok, művészetek) 
egymásra való hatását, közreműködését. 
Az egyes tudományok egyre összetetteb-
bekké válnak, és a továbbfejlődéshez 
igénybe veszik más tudományok ered-
ményeit is. Korunk tudósai, például Jean 
Piaget hangsúlyozta a tudományok köl-
csönhatását, Werner Heisenberg is úgy 
látta, hogy figyelni kell a rész és az egész 
kapcsolatára .

Solomon Marcus, a matematikai 
nyelvészet egyik úttörője sikeresen al-
kalmazott matematikai modelleket a 
drámairodalomban és a poétikában is, 
de foglalkozott formális nyelvekkel, az 
orvosi diagnózisok nyelvével, valamint a 
gépi fordítás problémáival is . Bevezette a 
kontextuális nyelvet, amivel a szöveg ele-
mezhetővé válik. Megkülönböztetett al-
gebrai és topológikus modellt: az algebrai 

modell lefordítható más nyelvekre, nem 
veszít információtartalmából, de a vers-
fordítás (topológikus) már korlátokba üt-
közik. A képzőművészetek közötti átjárás 
is gyakorlattá vált korunkban . Például 
a 20 . század elején az építészet és kép-
zőművészet közel került egymáshoz. Itt 
az is figyelembe kell venni, hogy a kép-
zőművészetben kialakult az absztrakt 
szemléleti mód, ami rokonítja az épí-
tészet nyelvezetével. A képzőművészet-
ben megjelent a konstruktivista stílus, 
ami közelítette az építészeti felfogáshoz . 
De ugyanakkor az építészet számára ih-
lető forrás lehet a festők struktúraszer-
vezési kísérletezése. A film, ami a 20. 
században vált tömegeket megmozgató 
művészetté, felhasználja a zene és a kép-
zőművészet tanulságait.

A képzőművészet ágainak egymásra 
gyakorolt hatása is megfigyelhető, bár 
ezek a hatások a régi művészetekben is 
léteztek . Ma sok szobrász színezi szobra-
it, amit a görögök is műveltek. A kerámi-
ában, az időjárásnak ellenálló anyagok 
felhasználásával szobrokat, térplasztiká-
kat alkotnak a művészek. Ugyanez törté-
nik az üveg művészetében is. A művészek 
nemcsak ipari formákat, használati tár-
gyakat terveznek, hanem szobrászati al-
kotásokat is. A művészek textilanyagok-
ból is alkotnak plasztikákat, szobrokat.

Úgy gondolom, ezek a példák igazolják, 
hogy a tudományok és művészetek gya-
korolják az átjárást, a kulturális merész-
séget, amelynek segítségével gazdagabbá 
teszik korunkat, az ember életminőségét. 
Sokan kimutatták, hogy a matematiku-
sok és költők igazából rokonlelkek abban 
az értelemben, hogy nagy gondolatsűrű-
séggel dolgoznak . A matematikus Bólyai 
János egy képlettel új világot alkotott, Jó-
zsef Attila pedig a Nem én kiáltok című 
vers költői gondolataival az emberi lehe-
tőségek sokaságát tárta elénk:

„Légy a fűszálon a kicsi él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél

Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod le arcodat.”

Albrecht Dürer tanulmánya (részlet, Wikipédia)

Solomon Marcus, 
a matematikai 

nyelvészet egyik úttörője 
sikeresen alkalmazott 

matematikai modelleket 
a drámairodalomban és 

a poétikában is.
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közösség

ég a térképen is alig… A faluban magá-
ban már inkább, hisz volt már itt ilyes-
mi. Mint ahogyan másutt is előfordult, 
több helyszín esetében, a visszatérés. 
Az elmúlt 45 év adott erre alkalmat . Még 
kimondani is emelkedettség: közel fél 
évszázad, legkevesebb két nemzedék lel-
kisége benne, s a példa, az elköteleződés, 
a játék és az emberélmény közelségei .

Idén Szálkán, nem messze Szek-
szárdtól, Tolna megyében sodródott 
össze a középiskolások nemzedéke 
(14 és 20 év közöttiek), hogy az egykor 
hatvani diákok számára szervezett, 
könyvtárosok pártolta és erdélyi közös-
ségszervezők, felvidéki vagy délvidéki 
szakemberek, kárpátaljai pedagógusok, 
továbbá egyetemi emberek, művészek, 
népzenészek, társadalomkutatók istá-
polta összejöveteleken „lélektől lélekig” 
emelkedő közérzületet formáljon két-
hetes nyári programot. A Fábián Zol-
tán olvasótábor idén Hatvan (Ady End-
re Könyvtár) és Kézdivásárhely (Vigadó 
Művelődési Ház) kulturális lélekgondo-
zói révén formálódott, s eltökélten kö-
vette, amit egykor a táborok serkentője, 
legfőbb pásztora, Fábián Zoltán nevéhez 
köt az emlékezet: „olyanok vagyunk mi 

emberek, mint a jéghegy, amelynek ki-
lenctizede a víz alatt van, és csak egy 
tizede látható . Arra valók az olvasótá-
borok, hogy a jéghegy hatalmas látha-
tatlan felületéből minél több láthatóvá 
váljék”.

A láthatóságok, értelmezhetőségek, 
irodalmi élmények és emberi melegsé-
gek intim körét rendszerint valamely 
tematikus körvonal inspirálja-készteti 
a kibontakozások felé . Idén a különbö-
ző népek történetképének, az ember te-
remtésére kifundált magyarázatainak, 
ezekre épülő mítoszoknak és szimbó-
lumoknak volt főszerepe, figyelemmel 
és érdeklődéssel ezek kutatására, meg-
ismerésére, változataira, reprodukál-
hatóságára, mindennapi életünkben 
betöltött szerepeikre, s nem utolsósor-
ban mindezek megjelenésére a kortárs 
irodalmi művekben, kulturális kom-
munikációban, médiában, nyomtatás-
ban, mentális és irodalmi örökségben. 
„A régi időkben semmi sem volt, / Nem 
volt sem homok, sem tenger, / Sem sós 
habok, / Nem volt lenn föld, / Nem volt 
fenn ég, / Nem zöldült a fű még, / Ásí-
tott a semmi” – hangzik egy germán 
teremtéstörténet-részlet .

Az idei tábor záró előadásának egyik jelenete

Olvasótábor Szálkán

M
Nemhogy követendő, 

de irigylendő is, ahogyan 
mindez létrejön, 

ahogy zajlik, s ami 
a résztvevőkben közös 

emlékkel, együttes 
élménnyel továbbutazik, 

megmarad, példázattá 
válik.

A. Gergely András
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A Táborok jó ideje már eltérő helyszí-
neken, változó partnerekkel, de kitartó 
lelkességgel épülnek és gazdagodnak . 
Talán nincs mindegyik kitartóan meg-
örökítve, de mind több a fénykép, az em-
lékező anyag, a széljegyzet, az adattári 
információ, a memóriadobozka – s ami 
még fontosabb: az élményemlék, a sze-
mélyes életútban megőrződő helyszín- 
és társélmény, a nevetés és az érintések 
tónusa, a zenei hangok és a költői asszo-
ciációk torlódása, a mozgás és a szabad-
ság levegőjének folytonos árama. Meg 
persze az olvasmányok, a „kedvencek”, 
a közös kincsek csereberéje, a színházi 

próba, a dramatizált jelen, az élethely-
zet-rögtönzés, a mozgásdinamikai kí-
sérlet. A lét leküzdhetetlen vidámsága, 
avagy az elrendeltségben való részese-
dés, az aktív ottlét gyengéd lelkisége, 
meg a szilaj ifjúság sodrása . Ezek nem 
csak mutatványok, semmiképp sem 
kényszerek, s annál is kevésbé muszáj-
ságok, sokkal inkább esélyek, élmények, 
találkozások, megerősítések, kétkedő 
sóhajok és magabiztos életpillanatok . 
Avagy, nevezzük némi szerénységgel lé-
télményeknek . Ama bizonyos emberjég-
hegy rejtekező kilenctizedének aprócska 
mutatkozása… Röviden: lélekpendítés.

Nemhogy követendő, de irigylen-
dő is, ahogyan mindez létrejön, ahogy 
zajlik, s ami a résztvevőkben közös em-
lékkel, együttes élménnyel továbbuta-
zik, megmarad, példázattá válik. Ami 
a lélekpendítésen túl, a megértés, a 
megismerés, az érdeklődés, a nyitás és 
a megnyílás, a belátás és az ölelés ba-
rátságosságába belefér, az mind-mind 
része annak, amit e táborok éltetnek: 
a kultúra megmaradása, a mítoszo-
kon túl, az emberlét fontosságának 
és minőségének esélyeként. Lélekvá-
laszként. Az „ásított a semmi” helyetti 
teljességben .

Olvasótáborok 
és helyszínek
1979: Hatvan, Ifjúsági Tábor
1980: Hatvan, Ifjúsági Tábor
1981: Hatvan, Ifjúsági Tábor 

– Erdély
1982: Hatvan, Ifjúsági 

Tábor – Felvidék
1983: Hatvan, Ifjúsági Tábor 

– Alföld
1983: Hatvan, Ifjúsági Tábor 

– Alföld
1984: Nagykökényes – Őrség
1985: Nagykökényes – Erdély
1986: Nagykökényes – Vajdaság
1987: Nagykökényes – Őrség
1988: Nagykökényes – Kárpátalja
1989: Nagykökényes – Tiszántúl
1990: Nagykökényes
1991: Nagykökényes – Pécs, 

Kővágószőlős
1992: Nagykökényes – Kommandó
1993: Nagykökényes – Kommandó
1994: Kommandó – Nagykökényes
1995: Hatvan, „Megboldogult”  

Ifjúsági Tábor
1996: Csernáton
1997: Nagykökényes – Kárpátalja
1998: Esztelnek
1999: Káptalantóti

2000: Bereck
2001: Kőkapu – Rostalló
2002: Zabola
2003: Ráróspuszta
2004: Zabola
2005: Diszel
2006: Katrosa
2007: Mogyoróska
2008: Kommandó
2009: Szálka
2010: Sopárkút
2011: Nagykökényes
2012: Borospatak
2013: Óbánya
2014: Uzonkafürdő – Erdély
2015: Annafürdő – Magyarország

Az interaktív előadásokat általában az erdő szélén az almafa alatt tartották. A. Gergely András előadása

Mester Béla házi filozófus előadása. (Fehér Ágnes felvételei)
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színpad

Csíkszeredai Régizene Fesztivál elő-
futára tagadhatatlanul az az 1979-es 
kísérlet volt, amely Kájoni János szü-
letésének 350 . évfordulóját köszöntöt-
te. Érdekes, hogy az első, Mikó-várbe-
li, szabadtéri régizene-hangverseny 
ötletgazdája még csak nem is zenész 
volt: a lelkes, és sajnos azóta már el-
távozott muzeológus, Miklóssy-Vári 
Vilmos agyából pattant ki elsőként, de 
ott volt már körülötte néhány kiváló-
an képzett, szakavatott muzsikus is, 
elsősorban Pávai István és Simó József, 
akik a kiváló kezdeményezést később 
a régizene országos ünnepévé, feszti-
váljává tették. Jómagam, 1979-ben már 
eljutottam az In memoriam Kájoni Já-
nos hangversenyre, és nagyon megra-
gadott a hangulat, a lelkes társaság, 
magam is szerettem volna részesévé 
válni a gyorsan kibontakozó régizenei 

mozgalomnak. Tulajdonképpen már 
kolozsvári zeneakadémista-koromban 
is az voltam valamennyire: a klasszi-
kus gitár után a lantot vettem a ke-
zembe, szeretett tanárom, néhai Ver-
mesy Péter jóvoltából, akinek volt egy 
csodálatos hangszere, amit csak úgy 
a kezembe nyomott: tanulj meg bánni 
vele. És nekifogtam, szépen haladtam, 
a zeneakadémia könyvtárában még 
néhány fénymásolt lantkotta is akadt, 
ezeket gyakorolgattam . Virágének- és 
madrigálátiratokat kísérleteztem ki, 
magyarországi barátaimon keresz-
tül pedig később lemezeket, kottákat, 
szakkönyveket szereztem be, ilyen-
formán már 1979-ben elfogadhatóan 
tudtam tájékozódni a régizene berkei-
ben, itt-ott felléptem, ismergettek már, 
így hát gyorsan összebarátkoztam a 
csíkszeredaiakkal .

A

A Csíkszeredai Régizene 
Fesztiválok kezdeteiről

Boér Károly

A szerző bemutatja a Szászcsáváson forgatott filmjét (ifj. Boér Károly fényképe)

A Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál előfutára 

tagadhatatlanul az az 
1979-es kísérlet volt, amely 
Kájoni János születésének 

350. évfordulóját 
köszöntötte.
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Így kezdtem el én

Aztán 1980 nyarán ismét Csíkszeredá-
ba jöttem, természetesen a régizene- 
fesztiválra: immár elvégeztem a zenea-
kadémiát, sőt, okleveles pedagógusként 
már ki is neveztek a kor gyakorlata 
szerint egy kelet-moldvai falu énekta-
nárának, ahova természetesen nem 
kívántam áttelepedni, mert én már mu-
zsikusnak éreztem magam, régizenész-
nek, ebben a világban éreztem fantáziát, 
láttam tennivalókat . Pávaival beszélget-
tem a terveimről, akivel ekkorra már kö-
zeli barátságba kerültem. És az ő segítsé-
gével sikerült is bejutnom a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál alkotóműhelyébe. 
Amint ősszel megérkeztem új állomás-
helyemre, azonnal s szinte észrevétle-
nül, az akkor már profi szinten műkö-
dő Kájoni együttesben találtam magam, 
lantosként, hegedűsként, énekesként. Itt 
Simó József irányítása mellett kezdtem 
el dolgozni, örömmel, lelkesedéssel. Az-
tán megérkezett Csíkszeredába, a saj-
nos, már néhai Kostyák Alpár is, aki a 
régizene mellett kiváló népzenészként is 
működésbe lépett. Gyönyörű, termékeny, 
lobogó esztendők jöttek: együtt gondol-
kodva kezdtük el építgetni a második 
Csíkszeredai Régizene Fesztivált .

Régizene – egybeírva

1981 elején járunk: hangversenyre készül 
a Kájoni együttes, s közben javában épül 
az újabb fesztivál, melynek – továbbra 
is együtt gondolkodva – megtaláltuk a 
máig is érvényes, teljesen egyedi ka-
rakterjegyét, a „régizenét”, így, egybe-
írva. Talán nem tűnik ez ma már any-
nyira jelentőségteljes, fontos dolognak, 
ám, erre a „márkanévre” már akkor 
felfigyelt néhai László Ferenc muzikoló-
gus professzor, a fesztivál későbbi mű-
vészeti vezetője, aki kiváló elemzést is 
írt erről, azt hangsúlyozva, hogy immár 
megszületett az a terminus, amely köré 
majd tovább lehet építkezni . De mi is 
volt tehát akkoriban a „régizene” szá-
munkra? Ezt ismét négyesben gondol-
tuk ki és határoztuk meg: minden zene, 

a kezdetektől a korabarokkig, az a kor-
szak tehát, amely „nem szerepel az átla-
gos hangversenygyakorlatban”, különös 
tekintettel a magyar zenei emlékekre . 
De ide már segítőtársakra volt szükség. 
Arra hamar rájöttünk, hogy mivel bel-
terjes mozgásterünk nem enged komo-
lyabb kitekintést, itthon kell kutakod-
nunk: a mindig segítőkész László Ferenc 
kötött össze bennünket a kiváló, a ré-
gizene irányában is elkötelezett szebeni 
szász Philippi muzsikuscsaláddal, akik 
később szívesen vállalták a csíkszeredai 
fellépést . De azért voltak apró vélemény-
különbségek: jól emlékszem még, ami-
kor úgy 1981 januárjában először beszél-
tem telefonon Kurt Philippivel, a szebeni 
Cantus Serenus régizene-együttes veze-
tőjével, ő egy teljes Vivaldi-műsort kí-
nált, mire én elmondtam neki, hogy mit 
is értünk mi „régizenén”, mire egykettő-
re ránk hangolódott és egy Honterus-vá-
logatást ajánlott, amit természetesen 
örömmel fogadtunk . Ebben a produk-
cióban lépett fel Philippiék mellett, de 
ezúttal énekesként Hanke Katalin viola 
da gamba- és hegedűművész, valamint 
játékosként Ilse L. Herbert gordonkamű-
vész, László Ferenc felesége, a kolozsvári 
Zeneakadémia tanára is. Nagyon fontos 
szerepet játszott továbbá a baróti Erdő-
vidéki Camerata is Szabó Mihály veze-
tésével, valamint a kiváló kolozsvári 
fuvola- és blockflöteművész, Majó Zol-
tán vezette Musica Antiqua együttes 
is . Külön programpontkén sorolt be a 
csíksomlyói kegytemplomban szerve-
zett hangverseny a fesztivál második 

napján. Az itt megfordult előadók közül 
Kozma Mátyás marosvásárhelyi, Hans 
Eckart Schlandt brassói és Csíki Csa-
ba, akkoriban sepsiszentgyörgyi orgo-
naművészt említeném, de ebbe a mun-
kába a sepsiszentgyörgyi Vox Humana 
kamarakórus is bekapcsolódott Szilágyi 
Zsolt vezetésével. Az erdélyi muzsikusok 
színe-java… Ugyanekkor kerültem kap-
csolatba Boros Zoltánnal, a Román Te-
levízió magyar nyelvű adásának szer-
kesztőjével, ma is jóbarátommal, aki 
nélkül, ma is felelősséggel állítom, a 
régizene-fesztivál meg sem valósulha-
tott volna, továbbá Borbély Zoltánnal, a 
marosvásárhelyi rádió zenei szerkesz-
tőjével, a kiváló hangmérnökkel, akiből 
alig tíz év múltán rádiós kartársam vált .

A harmadik

1982-ben Pávai megvált tőlünk: meghí-
vást kapott ugyanis a marosvásárhelyi 
Maros együtteshez, amelynél művészeti 
vezetőként folytatta munkáját. Ezután 
Simó Józseffel együtt irányítottuk a ré-
gizenefesztivál további útját. Tapaszta-
latlanságomat lelkesedéssel pótolván, 
igyekeztem újabb és újabb elemekkel 
gazdagítani, színesíteni a műsort. Foly-
tattam a szász kapcsolatok kiépítését, 
sikerült rátalálni a Medgyesen működő 
Camerata Mediensis együttesre, amely 
lelkes műkedvelőkből állt. És ekkoriban 
vetődött fel először a gyermekprogram 
gondolata is: Öllerer Ágnes Bukarest-
ben, egy Tiszahosszúmezőn dolgozó 

Hangszerbemutató Demeter Miklóssal és Nemess Györggyel, a háttérben Anasztaszia Petrovna,  
Demeter Miklós udmurt születésű felesége, valamint lányuk (a szerző felvétele)

De nagyon fontos szerepe 
volt a fesztivál sorsának 

alakulásában az azóta már 
sajnos eltávozott Deák 

Endrének, aki komoly 
zenetörténeti kutatásokat 

folytatott.
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zenetanár, néhai Zonda Attila, valamint 
sokan mások is lelkesedtek az ötletért, 
így Székelyudvarhelyen felbukkant Ele-
kes Emőke is. Ugyanakkor, az ő irányí-
tásával lett a székelyudvarhelyi Hortus 
Musicus együttes is az egyik meghatá-
rozó résztvevőnk. De nagyon fontos sze-
repe volt a fesztivál sorsának alakulásá-
ban az azóta már sajnos eltávozott Deák 
Endrének, aki komoly zenetörténeti ku-
tatásokat folytatott . Ugyanígy Simó Jó-
zsef is folyamatosan kutatott, így többek 
között Balassi énekelt verseinek dallam-
letéteit, melyekkel a Kájoni és a Barozda 
együttes komoly sikereket ért el . Lassan 
megjelentek Csíkszeredában a korabeli 
hangszerek, vagyis inkább azok máso-
latai, már megszólalt egy csembalósze-
rűség is, Nemes György sepsiszentgyör-
gyi előadóművész és hangszerkészítő 
pedig már egy saját építésű „reneszánsz” 
lanton játszott . Kezdett tehát a fesztivál 
lassan felzárkózni az európai régizenei 
rendezvények koncepcionális normái-
hoz . Mert komolyabb külkapcsolataink 

nem voltak, nem is lehettek a nyolcva-
nas évek közepe táján. Belterjesen, de 
azért igyekeztünk lépést tartani .

És eljött a negyedik

Ez pedig a fesztivál első életszakaszá-
nak legsikeresebbje lett. Érdemes te-
hát alaposabban megvizsgálnunk . Itt 
már erősebben tematizáltunk: az első 
napon a reneszánsz és korabarokk Kö-
zép- és Kelet-Európában téma köré épít-
keztünk. Az első nap hangversenyét a 
Deák Endre vezette Collegium Caroli-
ensis nyitotta, erdélyi zenei emlékek-
kel, majd a székelyudvarhelyi Hortus 
Musicus együttes következett Elekes 
Emőke irányításával, ők egy igazi rit-
kaságot mutattak be egy 16 . századi 
gyulafehérvári kottás kéziratból . Fellé-
pett továbbá a sepsiszentgyörgyi Tinó-
di együttes Horváth Károly vezetésével 
– Szilágyi Zsolt énekelt, lanton és gitáron 
Nemes György működött közre. Eljött to-
vábbá Barabás-Kásler Magda kolozsvári 
kamaraénekes is, akivel egy medgye-
si kézirat szász reneszánsz dalait mu-
tattuk be, őt én kísértem lanton, és itt 
volt a szintén kolozsvári Botár Katalin 
csembalóművész is. A Barozda együt-
tes ismét remekelt, Simó József Balassi 
énekelt verseiből készített összeállítást, 
majd Pávai István a verbunkos stílus ki-
alakulásáról tartott rendkívül érdekes, 
élőben illusztrált előadást. A fesztivál 
második napja is újdonságokat hozott: 
megjelent a „zenés kollokvium”, mely 
tulajdonképpen a legelső hazai fóruma 
volt a régizenével foglalkozóknak . Boros 
Zoltán a régizene mai előadásmódjának 
gyakorlati kérdéseiről beszélt, majd Ne-
mes György és Márkus János hangszer-
készítő- és előadóművészek tartottak 
nagyon izgalmas hangszerbemutatót . 
Ezután a csíksomlyói „műemléktemp-
lomban” (már így kellett írnunk) kö-
vetkezett egy alighanem zenetörténeti 
jelentőségű hangverseny. Deák Endre 
kutatásai során egy olyan marosvásár-
helyi kottás kéziratra bukkant, melyben 
a nagyok nagyja, Josquin des Prés, a re-
neszánsz muzsika egyik legfontosabb 
zeneszerzője négy, mindaddig ismeret-
len művét mutatta be a kolozsvári Mu-
sica Antiqua és Consort, a brassói Can-
tus Serenus, a nagykárolyi Collegium 
Caroliensis, a székelyudvarhelyi Hortus 
Musicus, a csíkszeredai Kájoni együttes, 
valamint az akkori idők „fesztiválzene-
kara”, a sepsiszentgyörgyi Vox Humana 
kamarakórus . Vezényelt: Deák Endre . 
(Emlékszem, miközben Szilágyi Zsolt a 
zsolozsmát énekelte, amely a mű szer-
ves része volt, s az akkori rendfőnök, aki 

pont előttem ült a padsorban, a megfe-
lelő helyen ájtatosan keresztet vetett, s 
arra azt gondoltam, hogy na, itt a vég, és 
nemsokra rá sajnos így is lett .) De egye-
lőre még újabb siker következett: a má-
sodik nap estéjén, első ízben színházi 
előadást rendeztünk a Mikó-vár udva-
rán, melyben Balassi Bálint Szép magyar 
comoediáját játszotta a marosvásárhelyi 
Színiakadémia akkori végzős évfolya-
ma: Ander Zoltán, Kőrösi Csaba, Lőrincz 
Ágnes, Marosi Péter, Molnár Júlia, Reki-
ta Rozália és Salat Lehel . A díszletet né-
hai Kemény Árpád tervezte, a bábmű-
vészeket a szintén már eltávozott Antal 
Pál irányította . A zenebetéteket a Kájoni 
együttes játszotta Simó József irányí-
tásával . Rendezte a már szintén néhai 
Gergely Géza, a marosvásárhelyi Színi-
akadémia tanszékvezetője. Sokunkban 
él még ma is ez a szenzációs előadás, 
amely szinte hihetetlenül „ül” ott az 
1983-as Csíkszeredai Régizene Fesztivál 
műsorában. És itt érdemes szót ejtenünk 
az akkori főnökeinkről, akiktől gyakor-
latilag mindez függött: nyilván, ők is 
emberek voltak, akiknek megvoltak a 
maguk elöljárói, de szinte kivétel nélkül 
„velünk tartottak”. Ha nem így lett vol-
na, hát bizonyosan el sem jutunk idáig. 
Kezdjük mindjárt a kétnyelvű műsorfü-
zettel, melynek kéziratát előzetesen be 
kellett nyújtanom az illetékes elvtárs-
nak, jóváhagyás végett. És akár hiszik, 
akár nem, jóváhagyta! Abban a korban, 
amikor gyanakvás kísért mindent, ami 
nem talált a szocreálképbe . Közvetlen 
főnökeim sem akadályoztak, inkább 

A szerző és Ferencz Angéla 2015-ben 1981-ben készült karikatúra a szerzőről.  
Orbán Endre munkája

…a gyermekegyüttesek 
számára kitalált régizenei 

matinéra egyszerűen 
„nem érkezett meg” 

a tiszahosszúmezői 
gyermekcsapat. Az utolsó 

pillanatban leparancsolták 
őket a vonatról.
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tőlük telhetően segítettek, s a fesztivál 
plakátjaira, műsorfüzetére sohasem 
került fel a „Megéneklünk, Románia” 
fejléc. Ez is hihetetlenül hangzik, lehet, 
hogy apróság, de így volt. Jogosan kép-
zeltem, képzeltük tehát, hogy most már 
szabad a szárnyalás, a felső határ a csil-
lagos ég! De nemsokára kiderült, hogy 
korántsem van ez így. Az első pofon már 
itt, a ’83-as csúcsfesztiválon elcsattant: 
a gyermekegyüttesek számára kitalált 
régizenei matinéra egyszerűen „nem ér-
kezett meg” a Zonda Attila vezette tisza-
hosszúmezői gyermekcsapat. Mint ké-
sőbb megtudtuk, az utolsó pillanatban 
leparancsolták őket a vonatról. De még-
is lett gyermekhangverseny, a gyergyó-
szentmiklósi Madrigál kórussal, melyet 
Székely-Magyari Ferenc tanár vezetett, 
a Bögözi Ifjúsági Együttessel, melyet 
Major Magda zenetanár irányított és 
a brassói Honterus ifjúsági kamarakó-
russal, melyet Kurt Philippi vezényelt. 
A délutáni záróhangverseny is temati-
zált volt (az Ars Novától a korabarokkig) . 
Ebben a marosvásárhelyi rézfúvósötös 
és az Albu Lelia vezette Canto Armoni-
co lépett fel, de itt volt Martha Kessler 
bukaresti magánénekes, a kolozsvári 
Musica Antiqua és a Zeneakadémia Col-
legium Musicum Academicum együt-
tese, a brassói Cantus Serenus, a csík-
szeredai Kájoni együttes és zárásként a 
nagykárolyi Vox Renata énekegyüttes, 
amelyet Deák Endre egy olasz madrigál-
komédiával állított ki a Mikó-vár udva-
rának karzatára, a válaszolgatós tételek 
korabeli hangzása kedvéért . Este pedig 
az akkoriban már világhírű bukares-
ti Madrigál kórus lépett fel a Mikó-vár 
udvarán, Marin Constantin érdemes 
művész vezényletével.

Az ötödik

Amikor nekifogtunk, sejtelmem sem 
volt arról, hogy számomra ez lesz az 
utolsó . A szokott lendülettel álltunk 
munkába, de volt valami a levegőben. 
Már nem úgy működtek a dolgok, mint 

az előző esztendőkben. A már bejára-
tott műsorrészletek egyelőre megvaló-
sultak, volt hazai és hazai vonatkozá-
sú régizene a brassói Cantus Serenus, a 
kolozsvári Musica Antiqua, a nagyká-
rolyi Collegium Caroliensis és a sepsi-
szentgyörgyi Vox Humana kamarakó-
rus révén . Ismét volt zenés kollokvium 
Myriam Marbé bukaresti és Csíki Bol-
dizsár marosvásárhelyi zeneszerzővel, 
akik a régizene szerepéről beszéltek a 
kortárs zeneművészetben. Aztán ismét 
sikerült újítani, a népzene és műzene 
kölcsönhatását bemutató összeállítás-
ban már a székelyudvarhelyi Venyige 
néptáncegyüttes is fellépett Fodor Béla 
vezetésével. És ismét volt szombat esti 
színházi előadás is, melyet ezúttal a 
sepsiszentgyörgyi társulat vállalt ma-
gára . Angelo Beolco Csapodár madárka 
című vígjátékát Márton Árpád, akkori-
ban még társulati színművész rendezte. 
A siker ezúttal sem maradt el, ámbár, a 
hirtelen lezúdult eső miatt a régi műve-
lődési házban került sor erre az előadás-
ra, de a közönség velünk tartott. Ezúttal 
is. És volt gyermekműsor és a záróhang-
verseny is a már bevált tematizálással 
zajlott: Európai régizene a középkorban, 
Dalok és táncok a Shakespeare-kori 
Angliában, Carmina Burana és Dalok, 
táncok a 13–14 . századból . Lejárt tehát 
az ötödik is, melynek végeztével búcsút 
kellett mondanom a régizenefesztivál 
szerkesztői-szervezői csapatának. Ta-
nárként működtem a továbbiakban, de 
lelkes tagja maradtam a Kájoni régizen-
eegyüttesnek. A legutolsó „régi” évjára-
tú fesztiválon már csupán lantosként 
vettem részt, majd eljött az 1986-os esz-
tendő, amely elhozta a Csíkszeredai Ré-
gizene Fesztivál megszűnését. Nagyon 

szomorú érzés volt az elárvult színpadot, 
a suttyomban levakart plakátok üres 
helyét látni, valamint az értetlenkedő 
kérdésekre válaszolni . De éreztük va-
lamennyien, hogy a befektetett energia 
nem veszett el, és lesz egy olyan újrakez-
dés, amelyben ismét megtaláljuk majd 
egymást. És lett is, sokkal hamarabb, 
mint gondoltuk volna. László Ferenc, 
majd Filip Ignác szakmai irányításával 
ismét fellendült a régizene-fesztivál, 
és végre eljött a nemzetközi kitekintés 
ideje is . A kilencvenes években immár 
rádiósként rendszeresen visszajártam 
ide, felejthetetlen estéket beszélgettem 
végig Kobzos Kiss Tamással és mások-
kal, felvételeket, interjúkat készítettem, 
igyekeztem tovább szolgálni az egykor 
felvállalt ügyet. És hatalmas megtisz-
teltetés volt számomra az, amikor 2015-
ben megkerestek a csíkszeredai feszti-
vál szervezői azzal, hogy készítsek elő 
egy szakmai kerekasztalt a mindenkori 
fesztivál nulladik napjára . Mondanom 
sem kell, mennyire szerettem ezt a fela-
datot. Hosszasan keresgéltem, majd meg 
is találtam a rádió archívumában a ko-
rabeli csíkszeredai felvételeket, melyek 
ekkorra már szenzációszámba mentek . 
Az első ilyen kerekasztal a fesztivál rö-
vid történetével kezdődött, archív beját-
szásokkal, és a korabeli hangszerek hi-
ányának pótlásáig jutott el . A másodikat 
a váratlan hirtelenséggel eltávozott Kob-
zos Kiss Tamás emlékének szenteltük, 
majd legutóbb, a harmadik kerekasztal 
során a reformáció félévezredes évfor-
dulója előtt tisztelegtünk. Sajnos, már 
nem vagyok aktív muzsikus . De azt hi-
szem, a csíkszeredai régizene-fesztivál 
bűvölete nálam most már kitart életem 
végéig . Úgy legyen .

Nagyon szomorú érzés 
volt az elárvult színpadot, 

a suttyomban levakart 
plakátok üres helyét látni. 
De éreztük valamennyien, 

hogy a befektetett 
energia nem veszett el.

Közönség a Mikó-vár udvarán a Régizene Fesztiválon 2016-ban (a szerző felvétele)
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ínész, újságíró, lelkész, tanár – van, aki 
megírt, van, aki kimondott szóval igyek-
szik valami ellen vagy valami mellett 
küzdeni, valamiért örülni, valami előtt 
tisztelegni, s bár munkájuk eszköze és 
gyakorlati útja különböző, legalább egy 
dolog közös jellemzőjük: hivatásuk min-
den egyes percében cipelik a nemzetük 
keresztjét, a nemzeti kulturális élet őr-
ző-védői, akik átérzik és igyekeznek ér-
teni is a különböző korokat. Nánó Csaba 
újságíró művészlelkek iránti érzékeny-
sége, kérdezni tudása mindig is lenyű-
gözött, Egy élet nem elég című második 
interjúkötetében megmutatja, hogyan is 
cipelték azt a bizonyos keresztet neves 
erdélyi színészek a függöny mögött .

Nánó Csabát kollégaként lassan egy 
éve volt szerencsém közelebbről is meg-
ismerni, szakmai életének anekdoták-
kal, tanulsággal, tapasztalattal sűrűn 
feldíszített szakaszában . Egy élet nem 

elég című könyvébe, aláírása mellé 
viccnek szánva írta, hogy „egy lehetsé-
ges példaképtől”, de én távolról sem tar-
tom ezt komolytalan kijelentésnek . Csa-
ba ugyanis úgy tud kérdezni, ahogyan 
kevesen: lényegre törően, de sohasem 
tolakodóan, őszintén, beszédre sarkall-
va, s legnagyobb erénye az a nyílt meg-
szólalásra ösztönző modor, amit min-
den szakmabeli megirigyelhet, s amit 
talán tanulni nem is lehet – a szintén 
ösztönző hallgatni tudásáról nem is 
beszélve . Ezeknek az adottságoknak 
a birtokában szólaltatott meg hosszú 
évek során elismert, olykor a fél világot 
bejárt, de pályáját itthon kezdő színé-
szeket Vitályos Ildikótól kezdve Széles 
Annán, Bisztrai Márián át Jancsó Mik-
lósig, Bakó Györgyig. Szakmai hozzáér-
tése mellett a kötetpublikálásban sem 
kezdő: 2015-ben karcolatokat jelentetett 
meg Ellopott ősz címmel a budapesti 
Publio Kiadónál, majd ugyanebben az 
évben összegyűlt egy kötetre való szí-
nészinterjúkból is, amely az Europrint 
Kiadónál látott napvilágot Ahol fény, ott 
árnyék is címmel, ennek folytatása az 
új, idén nyáron a Kolozsvári Állami Ma-
gyar színház előcsarnokában bemuta-
tott írott portrégyűjteménye. Egy könyv, 
ami ezer szálon kötődik a kolozsvári 
színháztársulatához, de a különleges 
lelkekre, érzékeny művészekre kíváncsi 
olvasó bárhol a világon örömét lelheti a 
sorokban .

A kolozsvári bemutatón a színház 
művészeti igazgatója, Visky András, rá-
tapintva az interjúk egyik alapfunkci-
ójának lényegére hangsúlyozta: sokan 
tévesen hiszik, hogy a színészek mun-
kája az előadás után eltűnik, hiszen a 
nézők, kritikusok beszélnek a műről és 
annak életre keltőiről jó esetben még 
napokig az előadás után is. A szín-
ház nem csak a színpadon zajló ese-
ményekből áll, a teátrumi igazi élet 
egy előadás utáni jó beszélgetésben 
csúcsosodik ki, hiszen épp ez lenne 

Sz

Mindenkiért lüktető,  
sérülékeny színészlelkekről

Kádár Hanga

…hivatásuk minden 
egyes percében cipelik 
a nemzetük keresztjét, 

a nemzeti kulturális élet 
őrző-védői, akik átérzik 
és igyekeznek érteni is 

a különböző korokat.
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a művészet célja: elgondolkodtatni, 
elindítani, felhívni a figyelmet, vitát 
provokálva vagy épp megelégedést elő-
hívva. Ha netán egyik-másik művész 
emléke idővel mégis halványodna, azt 
éppen az ilyen kötetek akadályozzák 
meg, amellett, hogy a színpadon „csak” 
a tehetséget, az alakítást, a szenve-
délyt, az odaadást látjuk, a portrék-
ban azonban kibújik a jelmezen kívüli, 
smink és dauer alatti ember, akinek 
másodpercek alatt új emberré kell vál-
nia, akinek küzdeni kell rendszerrel, 
elnyomással, de olykor saját magával 
is, ahhoz, hogy szilárdan a deszkákon 
maradhasson .

Egy könyv minősége és sikere ugyan-
akkor nemcsak a szerző, illetve szer-
kesztő tehetségén múlik, hanem a ki-
adó hozzáállásán is. Az Europrint hál’ 
Istennek nem szigorúan csak üzleti 
szempontból kezeli nyersanyagait, hi-
szen minden kötetre való írás szoro-
san kapcsolódik hozzájuk az igazgató, 
Derzsi Ákos szerint. Úgy tűnik, valóban 
így van ez, hiszen nem dobnak ki sem-
milyen, egyelőre félretett alapanyagot, 
még akkor sem, ha nem várnak jelen-
tős bevételt tőle. Nánó Csaba második 
könyvéhez szükséges interjúcsomagra 
már vártak is, miután az elsőt hamar 
megkedvelte a színházszerető erdé-
lyi közönség. Igaz, ebben az esetben, a 
minőségi tartalom után a mennyiségi 
értékre sem lehetett a kiadónak pana-
sza, ugyanis a bemutató előtt és után 
is kígyózó sor állt a könyves asztal és 
a dedikáló szerző előtt. A külsőségekre 

is érzékeny könyvmolyok figyelmébe 
ajánljuk: egyszerűségében elegáns, le-
tisztult, mégis tekintetvonzó borító 
mögé csomagolták a nem mindennapi, 
kicsit lokálpatrióta, mégis szerte a vi-
lágba üzenő, büszke erdélyiek és elván-
dorolt tehetségek vallomásait. A finom 
tapintású fényezett krétapapírlapokon 
olvasmány tördelésű szöveg és jó fel-
bontású, korabeli fotók várják a nosztal-
giázni vágyókat, valamint a tartalmas 
beszélgetések kedvelőit.

Színészek, emberek, példaképek – ol-
vasható az alcím a borítón utalva arra, 
hogy egy-egy művésznek mind a színé-
szi, mind a hétköznapi, nappalibeli én-
jét, de a legbecsülendőbb tulajdonságait 
is megmutatja nekünk a kötet szerzője. 
Az interjúk zöme a kilencvenes években 
készült, a Szabadság kolozsvári napi-
lapban, később az Erdélyi Napló heti-
lapban jelent meg . Makkay József régi 
kollégaként tanúja volt a beszélgetések 
születésének, a bemutatón barátként és 
munkatársként kérdezte a szerzőt, aki 
most, hozzá képest szokatlanul, de egy 
rövid időre interjúalannyá vált. Nánó 
Csaba mintha figyelmeztetne arra, hogy 
az egyik legnehezebb újságírói műfajról 
beszélünk: hangsúlyozza az effélét nem 
tapasztaltnak, hogy az interjú nemcsak 
a kérdezz-felelek riportmagnóval tör-
ténő rögzítését jelenti, hanem komoly, 
sokszor elmélyült, érzékeny utakra té-
vedő beszélgetést, amelyre alaposan fel 
kell készülni. A szerző pedig be is tar-
totta szavát, ha neki nem hiszünk, be-
szélnek helyette megfontolt, sokszor 

egy fél életutat egy-két mondatba sűrí-
tő kérdései. 

A portrék nívóját csak növeli, hogy 
még a klasszikus sajtókorszakban szü-
lettek, az internet nyújtotta gyors le-
hetőségek ideje előtt: míg ma elég a 
világhálón két kattintással rákeresni 
egy névre, és máris önéletrajzok, ma-
gánéleti pletykák, szakmai elismerések 
tömege között válogathatunk, addig az 
Egy élet nem elég interjúi sokszor he-
teken keresztül készültek . Az újságíró 
először színházi és sajtódokumentáci-
ók alapján kihámozta, hogy kivel miről 
érdemes, miről lehet egyáltalán beszél-
getnie, aztán a személyes felkereséskor 
jött a beszélgetés időpontjának leszöge-
zése, amit aztán magnóra vett a kérdező, 
annak a teljes szövegét előbb ceruzával 
leírta, majd szerkesztés és csiszolgatás 
után begépelte, azt visszavitte az in-
terjúalanynak, aki még kijavította az 
elmondottakat, és következhetett újra 
a begépelés . A hosszadalmas folyamat 
lényegi pontja mégis a kérdezés: Nánó 
Csaba pedig becsületesen követi az egyik 
alapszabályt, miszerint az újságíró 
nem vallatótiszt, nem erőszakolhat ki 
válaszokat, mégis törekednie kell arra, 
hogy a beszélgetőtársat nyitottságra 
ösztönözze . Az aranyközépút megtalá-
lása minden hivatás és helyzet főnye-
reménye, amihez nemcsak szakmai tu-
dás, de veleszületett érzés is szükséges: 
Csaba kultúra és művészet iránti elkö-
telezett hódolata, rajongása és a mind-
ezt művelők, gazdagítók iránti, sokszor 
végtelennek tűnő empátiája nélkül való-
színűleg soha nem nyíltak volna meg a 
változó idők milyenségének minden ap-
róságát magába szívó, sokszor jól őrző 
színészlelkek. Ezt is bizonyítja a szerző 
bevallása, miszerint az általa megkér-
dezett művészek nyílt őszinteséggel vá-
laszoltak neki .

Bár az eredmény látványos és sike-
rélménnyel tölti el az újságírót, pláne, 
ha a színész megállítja az utcán vagy a 
következő előadása előtt, és megköszö-
ni a sorokat, a fáradságot, Nánó Csaba 
színészinterjúi mind megköszönt, üd-
vözölt írások, pedig rendszerint komoly 
kihívás elé állítják szerzőjüket. Az új-
ságírói korrektség is sokszor próbára 
tevődik, hiszen gyakran előfordul olyan 
eset, amikor a teljesen őszinte választ a 
művész kérésére nem írhatja le a kérde-
ző: innentől kezdve azt a bizonyos szí-
nészi sorskeresztnek egyik szögét már 
az újságíró is csendben, titokban cipe-
li tovább, miközben hozzágyűjti mások 
titkainak a súlyához, így pedig egyre 
biztosabban megismeri az őszinte biza-
lom árát. A szerző szerint azonban hálás 
is tud lenni a szakma mindezért, igaz, 

Bács Ferenc és Pápai Erika
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ez a hála mintha elmaradozna mostan-
ság. „A 90-es években még bejártak az 
olvasók a szerkesztőségbe, de az utcán 
is megállították az újságírót, hogy gra-
tuláljanak egy-egy jól sikerült írásához . 
Ezt a sikerélményt az interjúimnak 
köszönhetően akkor nem egyszer én 
is megtapasztaltam” – mesélte szerző. 
A siker nem ad okot csodálkozásra, hi-
szen a kötet egyebek mellett visszatük-
rözi a rendszerváltozás utáni színházi 
körülmények nehézségeit, amikor szá-
mos alkotóművészt nyugdíjba, távozás-
ra kényszerítettek, de felskicceli a sérü-
lékeny, ezerféle megfelelési kényszerrel 
viaskodó színész döntéseinek hátterét . 
A gyűjtemény ugyanakkor nem csak 
portré, de emlékek sokaságát őrző me-
rengő is megöregedtek fiatal vonásai-
val, elhunyt arcok emlékeztetőivel, hi-
szen olyan név is akad az írások között, 
amelynek viselője már nem érhette meg 
a könyv bemutatóját . Nekik is maradan-
dó, el nem felejthető emléket állít a szer-
ző, köztük most már Jancsó Miklósnak 
is, akit sokan nemcsak színészükként, 
de tanárukként is búcsúztattak alig két 
hónappal a kötetbemutató után .

Joggal kérdezhetnénk, kell nekünk 
a sérülékeny, megpróbáltatott erdélyi 
színészlélek vázlatos emléke, törede-
zett, sűrített portréja? Abban a pillanat-
ban, ahogy elkezdjük olvasni a sorokat, 
egyre határozottabban fordítunk to-
vább ráérezve, hogy mennyire szüksé-
günk van reményért küzdést, optimiz-
must, fel nem adást, elkötelezettséget, 
hivatásunkba való szerelembe esést ta-
nulni a megkérdezett művészektől. 128 
oldalon keresztül mosolyoghatunk régi 
csínyeken, dühönghetünk igazságtalan 
bánásmódon, szurkolhatunk már leját-
szott pályákért, hogy a végén megértsük, 
a színpadon nem lehet hazudni, hogy a 
jól játszó színészt hamar megszeretik, 
hogy az ember sokszor az, akit játszik, 
hogy létezhet színész, akit többször 

felfedeznek, hogy a kolozsvári színész-
kedés mélyvíz a szakmában . 

Nánó Csaba megismerteti velünk a 
pózok és smink nélküli, belülről kifele 
ragyogó Vitályos Ildikót, aki elmeséli, 
volt olyan székelyföldi vígjáték-előadása, 
amelyen ki kellett küldeni a legényeket, 
hogy nevetésükkel ne zavarják az előa-
dást. Fűtetlen szállodai szobák, színházi 
kellékekkel felbútorozott „hirtelenlaká-
sok”, napi ingázás erdélyi nagyváro-
sok között – ezekről szóló történeteket 
kapunk olyan emberek szavaiból, akik 
határozottan nem dolgozni, hanem ját-
szani mentek a színházba. Csemegék, 
érdekességek is előkerülnek: Széles 
Anna – akinek nevét még a mai huszo-
névesek is ismerik – első felvételije nem 
sikerült a színire, mert túl fiatalnak, 
törékenynek tartották, pedig már gye-
rekkora óta játszott. Hamar megértette, 
hogy kis szerepből is lehet sikert ková-
csolni, de azt is megtapasztalta, milyen, 
ha beskatulyáznak egy művészt egyet-
len szerepkörbe . Bisztrai Máriától ta-
nuljuk meg: élet nem elég ahhoz, hogy 
az ember munkája kiteljesedjék, pláne 
olyasvalakinek, aki nagyon szeret élni, 
aki három év alatt végzi el a négyéves 
főiskolát, és aki tizenhat évig ül az igaz-
gatói székben .

Az interjúk közhelyek kijavítására is 
kiválóan alkalmasak, az olvasó ugyan-
is hamar rájön, hogy sok színész halá-
losan lámpalázas minden egyes jele-
nése előtt, hogy az emberszerető lélek 

csalódásait túl lehet élni, hogy nem 
minden színész vágyik erre a pályára 
siheder korától kezdve, hiszen Barkó 
György is hídépítő mérnöknek készült. 
Orosz Lujza gyermekkorában annyira 
gátlásos volt, hogy sokszor sírva hagy-
ta félbe szavalását, 1996-ban azonban, 
színházi és filmes sikerei után Pillan-
gó-díjat kapott a magyar filmjátszás 
történetében játszott fontos szerepéért . 
Kolozsváron sokan nehezen illeszked-
tek be, így Krasznai Paula is, hogy aztán 
később alig győzze tanulni a szövegeket. 
Megtudjuk, hogyan lehet barna hajjal 
megnyerően Marilyn Monroe-t játsza-
ni, hogy a sikerek mellett is hiányozhat-
nak a hátrahagyott, otthoni fenyvesek, 
hogy van, aki Budapestig viszi a nyárád-
remetei hangulatot, hogyan függ össze 
a zenei lelkület a színészettel, hogyan 
válik egy színész a beszédtechnika szen-
vedélyes oktatójává, hogy sokszor nem 
válhat függetlenné a politikától, s hogy 
számos alkalommal hogyan üldözte el a 
rendszer nagyszerű tehetségeit. 

Olyan kötet ez, ami már akkor eléri 
a célját, ha csak Orosz Lujza egyik gon-
dolatát jegyezzük meg belőle és igyek-
szünk is követni: öregen elmondani, 
hogy tettünk valamit, amiért érdemes 
volt élni .

Nánó Csaba pedig továbbra sem pi-
hen: jelenleg a kolozsvári Stúdió Szín-
ház történetén dolgozik Barta László bu-
dapesti szerzővel közösen – interjúk és 
képanyag összegyűjtésével.

Széles Anna Czikéli Lászlóval A kőszívű ember fiai című Jókai-regény színpadi változatában  
(képek Nánó Csaba kötetéből)

Orosz Lujza 
gyermekkorában annyira 

gátlásos volt, hogy 
sokszor sírva hagyta félbe 

szavalását, 1996-ban 
azonban, színházi és filmes 

sikerei után Pillangó-
díjat kapott a magyar 

filmjátszás történetében 
játszott fontos szerepéért.
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ülönös dolog, ha az ember olyasmiről 
számol be, vagy olyasmiről akar számot 
adni, ami mindenképpen közel áll hozzá, 
és lelkileg is igen fontos neki . Ilyen hely-
zet az, amikor tollat – mostanában bil-
lentyűzetet – ragad, és az édesapja emlé-
kére született könyvről kíván ismertetést 
adni a kedves olvasónak .

Az Eke és toll – dr. Nagy Miklós em-
lékezete című kötetről szólok, amely az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadója gon-
dozásában, dr. Cseke Péter professzor 
szeretettel és gondossággal végzett mun-
kájával született meg, és 2016 decembe-
rében jelent meg .

Kis kitérőként néhány szót kell ej-
tenem a könyv kolozsvári bemutatá-
sát megelőző mozzanatról, a tényleges 
könyvbemutató előtt ugyanis a Házson-
gárdi temetőben koszorúkat helyeztünk 
el édesapám sírján barátaink körében . 
Ezzel hangolódtunk rá arra, hogy – a Kis 
herceget idézve – szívünkkel is figyel-
jünk a könyv szellemiségére, a benne 
megfogalmazott jövőbe mutató üzenetre. 
A könyvbemutató családias volt, hiszen 
ismerősök, barátok körében voltunk. 
Magam is sokat megtapasztaltam és 
megértettem a könyv megszületése fo-
lyamatában abból, amit édesapám élete 
folyamán tett . Hiszen dr . Cseke Péterrel 
– akinek a szeretettel és tisztelettel elvég-
zett áldozatos munkája nélkül a könyv 
nem született volna meg – sokat beszél-
gettünk, mérlegeltünk a tartalomról, az 
összeállításról . E közös munka kapcsán 
édesapám sok írását elolvastam, és ez 
nagyon jó és fontos volt számomra . Meg-
érthettem – jobban, mint eddig bármikor 
–, hogy milyen szerepet vállalt édesapám 
egész élete során, tudatosan, önzetlenül, 
semmilyen elismerést nem várva. Tette 
ezt az erdélyi agrárértelmiség, de ugyan-
akkor a teljes erdélyi magyar közösség 
tudásbeli fejlődésének, lelki-szellemi 
ereje fenntartásának érdekében .

E kitérő után hadd szóljak a könyvről. 
Kezdjük talán a külcsínnel, majd beszél-
jünk a belbecsről is. Kézbe véve a köny-

vet, az az érzésem: jó megfogni. Szeretem 
a könyveket, a hagyományosakat. Ennek 
súlya van. Vagyis: tartalmas, valamit 

mond, közvetít, figyelni kell rá. És jó rá-
nézni is . Jól sikerült a borító felépítése . 
A fotóról bizakodó, előre- és feltekintő, de 
ugyanakkor komoly arc néz ránk, azt su-
gallva, amire mindnyájunknak szüksége 
van: komolyan venni a jövőt, a munkát, 
bízni benne . Nem mehetek el szótlanul 
azon tény mellett sem, hogy ha kinyit-
juk a könyvet, akkor megtapasztaljuk a 
papír kezünkbe simulását: az anyag is 
jó érzést kelt, akár fenségesnek is mond-
hatnám . Bennem a Biblia képzetét kelti . 
Számít-e ez? Úgy vélem, igen, mert azt 
jelzi: a nemes „hordozó” hangsúlyozza a 
jeles tartalmat .

Jómagam helyeslem, hogy a tarta-
lomjegyzék a könyv elején kapott helyet, 
hiszen így már a borító felütésekor tu-
domást szerezhetünk a belső kínálatról. 
Két bevezető és összesen tíz fejezet – Ag-
rártörténeti tanulmányok (1937–1974), 
Agrárpublicisztikai írások (1943–1987), 
Könyv és kenyér (Esszék, tanulmányok, 
méltatások), Válaszok Beke György kér-
déseire, Centenáriumi megemlékezések 
az EME-nél (2013), Levelesláda (1968–1973), 
Dokumentumok, Fényképalbum, A dr. 
Nagy Miklós-életmű bibliográfiája (Új-
vári Mária szerkesztésében), valamint 
Kitekintés az 1990 utáni agrárszakokta-
tásra és gazdálkodásra – jól követhetően, 
széles átfogással tükrözik az életművet. 
Egyensúlyt igyekszik teremteni az em-
lékezetünkben megtartani kívánt szer-
ző írásai, valamint a munkásságáról, sőt 
egyéniségéről szóló más írások között, 
így alakul ki több nézőpontból is vizsgált 
összkép .

A két bevezető egyikét Cseke Péter 
jegyzi ezzel a címmel: Tell Vilmos bizo-
nyára nem importalmát lőtt le a fia fe-
jéről. A másik tulajdonképpen dr. Nagy 
Miklós beszéde 1983-ból, amikor a Ko-
runk szervezésében emlékeztek meg 70 . 
születésnapjáról . Amint Cseke Péter is 
bevallja, a bevezető címadó mondata dr. 
Nagy Miklóstól származó „gondolatvil-
lanás”, és ezzel arra is fény derül, hogy 
kikhez is szól(hat) ez a könyv . Hiszen 
idézem Cseke Pétert: „Nagy Miklós pedig 
úgy próbált szólni választott és egy életen 
át hűséggel vállalt szakmájáról, ahogy az 

…a Kis herceget idézve 
– szívünkkel is figyeljünk 
a könyv szellemiségére, 

a benne megfogalmazott 
jövőbe mutató üzenetre.

K
Eke és toll
dr. Nagy Miklós emlékezete

Nagy Miklós László



LXX. évfolyam 2017. szeptember • 27

könyvesház

megérdemli – a létkérdéseket megillető 
hangnemben”; és – szintén Cseke Pétert 
írja, hogy édesapám gyakran „irodal-
mias” stílusban írt, más szóval írásai 
– természetesen a szakmai írásokat és 
a szakkönyveket vagy szakmai fordítá-
sokat kivéve – kifejezetten széles körhöz 
szóltak. Ezekből ad ízelítőt a II. (Agrár-
publicisztikai írások) és a IV . fejezet (Vá-
laszok Beke György kérdéseire) .

A könyv címében is szereplő emlékezet 
a másik bevezető íráshoz szervesen kap-
csolódik . Abban dr . Nagy Miklós kérdések 
formájában javasol olyan témákat, ame-
lyek tevékenységének, munkásságának 
folytatásaként is értelmezhetők. Édes-
apám ezek révén irányt szab, célokat tűz 
ki, és talán ez az egész könyv legfonto-
sabb üzenete: folytatni kell, sok a ten-
nivaló, vállalni és dolgozni kell, mert ez 
a megmaradás feltétele . Amint az egyik 
írás – a IV . fejezetben – címe is megadja: 
„Mindig a szakma s az ember mellett”. 
Másként szólva, a szakmai tudás sem 
lehet meg emberség, emberiesség nél-
kül, csak azzal együtt érdemes birtokol-
ni és továbbadni azt . Ezt támasztja alá 
Dávid Gyulának a VI. fejezetben szereplő 
Szellemi hagyatéka ma is érvényes című 
írása, miszerint „Nagy Miklós (…) gaz-
dasági iskolai tanárként, majd kollektív 
gazdaságok agrármérnökeként, végül a 
Falvak Dolgozó Népe munkatársaként 
próbálta képviselni azt az elvet, hogy a 
kisebbségi magyarság számára életkér-
dés a gazdasági megmaradást biztosító 
szaktudás, s elengedhetetlen – amint ezt 
az 1970-es évek második felében megje-
lent könyveivel is jelezte – a világgal való 
lépéstartás.” Idekívánkozik még egy idé-
zet, amely az egész könyvet és egyben 
dr. Nagy Miklós tudatos „népművelő” 
munkásságát is jellemzi: „A mezőgazda-
ság olyan területe a kultúrának – érvelt 
igaza és a felismert távlat tudatában (dr . 
Nagy Miklós – szerk . megj .) a reménnyel 
is biztató jövő idetalálásáért –, amely a 
legközvetlenebb kapcsolatban áll az élet-
tel, és amelynek birtoklása létszükséglet, 
mert csak ez biztosíthatja mindennapi 
kenyerünket.” (Cseke Péter: Tell Vilmos 
bizonyára nem importalmát lőtt le a 
fia fejéről) Ez az a megállapítás, amely 
a kötet vezérfonalát adja, akár az agrár-
történet, akár az agrárpublicisztika feje-
zeteket vizsgáljuk . De a Könyv és kenyér 
(III. fejezet) is ezt támasztja alá, hiszen a 
„külső” szemlélők adnak itt számot arról, 
miként alkalmazta és követte dr . Nagy 
Miklós élete és munkássága folyamán 
ezt a fontos felismerést . Major Miklós 
meg is jegyzi egy helyen a könyv hasz-
nálhatósága kapcsán, hogy „a témáról 
nem kielégítően tájékozottak, a pedagó-
gusok (…) oktatói munkájukban sikerrel 

alkalmazhatják a könyvben olvasotta-
kat”. Egyszóval a könyv IV. fejezetében 
olyan írások olvashatók, amelyek akár 
pedagógusok, akár „tanulók” számára 
tanáccsal, biztatással és ösztönzéssel 
érnek fel: a szakma szeretetére, sikeres 
művelésére, a folyamatos képzésre és 
tájékozódásra, valamint a szakírói tevé-
kenységre hívják fel a figyelmet.

Az V., Centenáriumi megemlékezések 
az EME-nél című fejezet (sajnos, a kö-
tetben ez VI . számmal szerepel) olyan 
méltatásokat tartalmaz, amelyek édes-
apám 100 . születési évfordulóján tartott 
rendezvény során hangzottak el . Ezek 
révén árnyalt képet kapunk az ember-
ről és munkásságáról, nagyon szubjek-
tív, személyes kapcsolatokon alapuló 
megközelítésben .

A (tényleges) VI . fejezet (Leveleslá-
da) kordokumentumnak és egyben egy 
emberi és szakmai kapcsolat fejlődés-
történetének is tekinthető, hiszen sokat 
megtudunk belőle az akkori viszonyok-
ról, arról a küzdelemről, amelyet a ne-
mes célokért vállalni kellett . A VII . fejezet 
(Dokumentumok) kapcsolódik az előbbi-
ekhez, de különálló volta arra utal, hogy 
célszerű volt ezt a tevékenységet külön is 
vázolni. Bár újság- és naptár tervezéséről 
és szerkesztéséről esik szó, az az érdek-
feszítő benne, hogy tartalmat akart kí-
nálni a vidéki olvasóközönségnek a 
művelődésre.

A VIII . fejezet (Fényképalbum) képi 
anyagban nyújt lehetőséget az emléke-
zésre . Itt bocsánatot kell kérnem a kedves 
Olvasótól, mert a képanyag egy része kel-
tezésének és helyszínei megjelölésének a 

hiánya az én mulasztásom . Egyben ez-
úton köszönöm Szász István Tasnak a 
rendelkezésre bocsájtott fényképeket .

A IX. fejezet (dr. Nagy Miklós életmű 
bibliográfiája) Újvári Mária áldozatos 
munkájának eredménye, amelyért ez-
úton is köszönetet mondok neki . A fe-
jezet számot ad édesapám szerteágazó 
tevékenységéről.

A X . fejezet (Kitekintés az 1990 utáni 
agrárszakoktatásra és gazdálkodásra) 
olyan része a kötetnek, amely előremu-
tat, hiszen örömteli folytatását jelzi an-
nak a hitvalló, elkötelezett munkának, 
amelyet dr. Nagy Miklós végzett. „A Sa-
pientia – EMTE Marosvásárhelyi Kara az 
utóbbi évtizedben látványosan fejlődött 
mind a tanulmányi programok kínálata, 
mind a diáklétszám és az infrastruktúra 
tekintetében” – írja dr. Nyárádi Imre Ist-
ván Újraéledő erdélyi agrárképzés a Sapi-
entián című írásában.

Szellemi élményt, lelki felüdülést a 
könyvet kézbe vevő olvasóknak!

Tell Vilmos bizonyára 
nem importalmát lőtt 
le a fia fejéről. Ez az a 

megállapítás, amely a 
kötet vezérfonalát adja, 

akár az agrártörténet, 
akár az agrárpublicisztika 

fejezeteket vizsgáljuk.

Kép a családi fotótárból
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evés olyan anyag létezik, melyről any-
nyit beszélnénk a mindennapi életben, 
melyről annyi jellemzést, megállapítást, 
mondást ismernénk, mint a víz: A víz, 
az élet forrása; Víz = élet (Unicef); Lé-
tünk alapja a víz; A víz az élet bölcsője 
stb. És valóban, víz nélkül az élet sem 
alakult volna ki a Földön, és mi sem lé-
teznénk nélküle . Nyelvünkben több szó-
lás, közmondás is a vízhez kapcsolódik: 
„Él, mint hal a vízben”, „Vizet hord a Du-
nába”, „Aki fél a víztől, nem eszik halat”, 
„Kint van a vízből”, „Késő vizet hordani, 
amikor már leégett a ház”, „A víz sem 
mossa le róla” stb.

Az ókorban Arisztotelész (i . e . 384 – i . 
e. 322) megállapította, hogy világun-
kat négy őselem építi fel: a föld, a le-
vegő, a tűz és a víz. Utóbbi elnevezése 
a IUPAC-nómenklatúra szerint ugye víz 
vagy oxidán, de használják a nem hi-
vatalos dihidrogén-monoxid, hidro-
gén-hidroxid elnevezéseket is . Képlete: 
H2O . A természetben a hidrogén- és az 
oxigénatomnak 3-3 stabil tömegszámú 
izotópja létezik (1H, 2H, 3H, illetve 16O, 17O 
és 18O), emiatt a vízmolekula elvileg ezen 
izotópok kombinációjaként kilenc eltérő 
molekulatömegű változatban jöhet létre. 
A legnagyobb mennyiségben 1H2

16O for-
mában van jelen (könnyű víz), kisebb 
mértékben 2H2

16O formában (nehézvíz) . 
A természetes vizekben a 2H2

16O – 1H2
16O 

arány 1/3500 és 1/5500 között változik . 
Molekulaszerkezete: tipikus poláros ko-
valens vegyület, a kötésszög, melyet a 
hidrogénatomok egymással bezárnak 
104,45 fokos. Mindezek egyedi, másoktól 
nagymértékben eltérő fizikai és kémiai 
tulajdonságokkal rendelkező vegyülete-
ket jelentenek .

Fizikai tulajdonságai:
– szobahőmérsékleten folyadék, olva-

dáspontja 0 °C, forráspontja 100 °C (0,1 
MPa);

– legnagyobb sűrűsége 3,98 °C-on van;
– poláros molekula, állandó dipólus 

momentummal rendelkezik;
– nagy felületi feszültséget mutat, ér-

téke a higany után a legnagyobb az 
összes anyag közül;

– nagy a dielektromos állandója;

– jó oldószer, főleg az ionos és poláros 
vegyületeket oldja;

– nagy a fajhője, az olvadás- és 
párolgáshője.

Környezeti szempontból ezek a tulaj-
donságok meghatározóak az élővilág 
kialakulásában, fejlődésében, és végső 
soron a mindennapi életünkben . Mivel 
magas olvadás- és forrásponttal ren-
delkezik (az analóg vegyületekhez vi-
szonyítva), a Földön mindhárom hal-
mazállapotban előfordul, szabályozva 
ezzel a globális vízforgalmat . A vízmo-
lekulák folyadék fázisban is rövid ide-
ig fennálló, tetraéderes szerkezetben 
csoportosulnak, ennek kialakulásához 
hozzájárul a molekulák közötti gyenge 
kémiai kötés, az úgynevezett hidrogén-
kötés fellépte . Fagyáskor a szilárd fázis-
ban a molekulák hexaéderes szimmet-
riájú rácsban foglalnak helyet, melynek 
a térfogata a tetraédereshez viszonyítva 
nagyjából 10%-al nagyobb . Ezzel magya-
rázható, hogy a jég még a forró víz te-
tején is úszik. A víz sűrűség, valamint 
és a víz-jég sűrűség anomáliája követ-
keztében télen a felszíni vizeknek csak a 
legfelső rétege fagy meg (és nem alulról 
kezdve teljesen), biztosítva ezáltal a vízi 
élőlények életben maradását. A nagy 
felületi feszültség a talaj kapillaritásá-
ban, a talaj vízháztartásában játszik 
fontos szerepet . A talajvíz nagy része 
a kapillárisokban raktározódik, ahon-
nan a növények a gyökereikkel könnyen 
hozzáférnek . A permanens dipólusmo-
mentum lehetővé teszi sok szerves és 
szervetlen anyag vízben való oldódását, 
beleértve a biológiai fontosságúakat is . 
A nagy dielektromos állandó erőteljesen 
„árnyékolja” a szervezetben lévő sok-sok 
ion hosszú távú kölcsönhatását, lehető-
vé téve egyes ion-ion kölcsönhatásokra 
érzékeny molekulák aktivitását .

A víz nagy fajhőértéke a kiegyensú-
lyozott, az élő szervezetek számára elő-
nyös klímafeltételeket teremti meg a 
Föld felszínén . Gázfázisban a víz (a víz-
gőz) nagyon hatékony üveghatású gáz, 
mely esetében az atmoszférában leját-
szódó fázisátalakulások során (gáz → 

„Az ember, mérhetetlen 
gőgjében és hiúságában, 

hajlandó elhinni, hogy 
a világ törvényei ellen 

is élhet, megmásíthatja 
azokat és büntetlenül 

lázadhat ellenük. Mintha 
a vízcsepp ezt mondaná:  

Én más vagyok,  
mint a tenger.” 
(Márai Sándor)

Víz a környezetünkben
Kékedy-Nagy László

K
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tudomány

folyadék → szilárd) felszabaduló látens 
hő melegíti a légkört (eltérően a töb-
bi üvegházhatású gáztól, amelyek az 
elektromágneses sugárzást nyelik el) . 
Hozzávetőlegesen 21°C a víz közvetlen 
üvegházhatásából származik, mely a 
teljes érték 63,63%-a.

Kémiai tulajdonságai: a víz reakci-
óképes, amfoter jellegű vegyület. Kis 
mértékben ionizálódik. Sav-bázis, re-
doxi- és komplexképződési reakciókban 
vesz részt . A sav-bázis reakciók (hidrolí-
zis) a természetben a kőzetek mállásá-
ban játszanak fontos szerepet, a komp-
lexképződés pedig az ionok biológiai 
hasznosításában fontosak .

Környezetünk egyik fontos eleme, 
mely a hidroszférát alkotja a többi kör-
nyezeti egység mellett (geoszféra, at-
moszféra, bioszféra és krioszféra). A Föld 
életében a víznek nagyon fontos szerepe 
volt, illetve van: ez pedig bolygónk klí-
marendszerének és az életnek a kiala-
kítása és fenntartása . A természetben 
a víz állandó mozgásban van (vízszin-
tes és függőleges irányban egyaránt), a 
környezeti elemek között pedig intenzív 
anyag- és energiacsere megy végbe, zárt 
ciklusokban . Ezt nevezzük a víz körfor-
gásának, mely évi 396 000 km3 mennyi-
séget jelent, és melynek hajtóereje a Nap. 
(1. ábra)

A hidroszféra kialakulása 3,8 milli-
árd évvel ezelőtt történt, magmatikus 
eredetű. A vulkanikus aktivitás követ-
keztében a földfelszínre a magmával 
nagymennyiségű víz került, és amikor 
a hőmérséklet 100°C alá csökkent, az 
ősatmoszférából a vízgőz kondenzáló-
dott . Ez csapdaként szolgál a továbbiak-
ban ahhoz, hogy a felszínre került víz a 

világűrbe elillanjon. A szakemberek azt 
is feltételezik, hogy jelentős mennyiségű 
víz került a Földre a jégaszteroidák ré-
vén . A Föld felszínén a legnagyobb meny-
nyiségben jelenlevő vegyület, a boly-
gó felszínének 70,8%-t (361 126 400 km²) 
víz borítja, a szárazföldek részesedése 
csupán 29,2% (148 939 100 km²). A Föld, a 
„kék bolygó” vízkészlete évmilliók óta ál-
landó, mely összesen 1  384 000 000 km3 
víztömeget jelent . A víz nem oszlik el 
egyenletesen a Földön, a hidroszféra 
vízkészletének eloszlását és arányát az 
1 . táblázat szemlélteti .

Látható, hogy a vízkészlet több mint 
97%-a sós tengervíz, az édesvíz kevesebb, 
mint 3%-ot tesz ki, ennek is 87%-a szi-
lárd formában, a gleccserekben, hóban 
fagyott állapotban van. Így a rendelke-
zésünkre álló, felhasználható édesvíz 
mennyisége a Föld teljes vízkészleté-
nek csupán 0,5%-a (35 millió km³), az 
emberiségnek ebből kell gazdálkodnia. 
A felhasználható édesvíz egy kis része 

az atmoszférában van jelen felhők, köd, 
vízgőz formájában. Másik, a nagyobb 
része, a felszín alatt (talajvíz) találha-
tó, illetve felszíni vízként tavak, folyók 
stb . alakjában . A számunkra haszno-
sítható édesvízkincs igencsak korlátos, 
és sajnos egyre nagyobb mértékben 
szennyeződik.

A természetes vizek megőrzésének 
fontosságára hívta fel a figyelmet több 
nemzetközi szervezet és konferencia . 
Az 1992 . évi Rio de Janeiró-i Környe-
zetvédelmi Konferencián a küldöttek 
négy átfogó problémát fogalmaztak 
meg: 1. A megújuló készletek hiánya; 
2. A készletek egyenlőtlen megoszlása; 
3 . A korlátlan gát- és tározóépítések kö-
vetkezményei; 4. A vízminőség, a víz-
szennyezési kérdések és ezek következ-
ményei . Ugyanakkor javasolták a víz 
világnapjának bevezetését is, melynek 
megtartásáról ENSZ-közgyűlés még ab-
ban az évben döntött. Így 1993-tól már-
cius 22. hivatalosan a Víz Világnapja, 
2017-ben a világnap szlogenje: „Szeny-
nyvizek? Tiszta vizet!” Az ENSZ Közgyű-
lése a 2005–2015-ös időszakot a „Víz az 
életért” cselekvés nemzetközi évtizedé-
nek nyilvánította, célul tűzve ki, hogy 
a tiszta vizet nélkülözők több mint fele 
rendes ivóvízhez juthasson, a 2013-as év 
pedig a vízügyi együttműködés nemzet-
közi éve volt .

Az édesvizet a mindennapi életünk-
ben széles körben használjuk: ivóvíz-
ként, a háztartásban, a mezőgazda-
ságban az élelmiszerek előállítására, 
az iparban stb. A különböző gazdasá-
gi szektorok vízigénye eltérő: világvi-
szonylatos átlagban az édesvíz 10%-t 
a lakosság, 30%-t az ipar, 70%-t a me-
zőgazdaság használja fel. Az EU-ban a 
következő arányok érvényesülnek: 44% 
az energiatermelésre; 24% a mezőgaz-
daságra; 17% a lakossági vízellátás-
ra; 15% az iparra esik. Természetesen 
országonként, zónánként, a gazdasá-
gi fejlettség függvényében a globális 

Térfogat 
(1000 km3)

Összes víz  
(%)

Édesvíz  
(%)

Tartózkodási 
idő

Óceánok 1 370 000 97,61 - 3100 év

Gleccserek 29 000 2,08 87,33 16 000 év

Rétegvizek 4000 0,29 12,05 300 év

Édesvizű tavak 125 0,009 0,38 1–100 év

Sós tavak 104 0,008 - 10–1000 év

Talajvíz 67 0,005 0,2 50–280 nap

Folyók 1,2 0,00009 0,0036 12–20 nap

Légkör 14 0,0009 0,042 9 nap

1. ábra

1. táblázat
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átlaghoz viszonyítva lényeges eltéré-
sek mutatkoznak: pl . a skandináv or-
szágokban a mezőgazdasági öntözésre 
a vízkészlet 15%-a esik, addig Görög-
országban ez az érték nagyjából 75% . 
A vízfogyasztás jellemzésére felhasz-
nálhatjuk az egy személy által köz-
vetlenül elfogyasztott vízmennyiséget 
(ivásra, tisztálkodásra, táplálkozásra 
stb .) . Ez az érték viszont nem fedi az 
élelmiszerek, az ipari cikkek stb. elő-
állítására felhasznált édesvíz meny-
nyiségét . Erre vezették be az ökológiai 
lábnyom analógiájára a vízlábnyom 
(water footprint = WFP) fogalmát As-
hok . K . Chapagain és Arjen Y . Hoekst-
ra javaslatára. Ez az egyén, a közösség 
vagy egy üzletág által használt tárgyak 
előállításához és az általuk igénybevett 
szolgáltatásokhoz szükséges, térfogat-
ban kifejezett vízmennyiséget jelenti, 
és az ember a vízrendszerre gyakorolt 
hatásához kapcsolódik a fogyasztást il-
letően. Egy főre eső napi vízfogyasztás 
átlagban kb. 135 liter (ivás, tisztálko-
dás, főzés, mosás, mosogatás), ami évi 
átlagos 625 m3-t jelent . A vízlábnyom 
figyelembevételével az ENSZ statiszti-
kái szerint egy ember átlagfogyasztása 
1240 m3 édesvíz évente (UN Water, 2009). 
A közvetett vízfogyasztás jelentős mér-
tékben növeli vízlábnyomunkat . Példá-
ul a következő termékek előállításhoz: 
1 csészényi kávé – 140 l, 1 kg marhahús 
– 16000 l, 1 családi autó – 83000 l, 1 egy 
szelet kenyér – 40 l, 1 darab tojás – 135 l, 
1 darab hamburger – 2400 l, 1 pár bőrci-
pő – 8000 l, 1 farmernadrág – 8000 l, 1 
darab mikrochip – 32 l, 1 kg rizs – 3000 
l, 1 kg búza – 1500 l, 1 kg kukorica – 1000 
l édesvízvíz szükséges. (Összehasonlí-
tásként: egy teli fürdőkádnyi víz 140 li-
ter) . A szükséges édesvizet leggyakrab-
ban a felszíni (folyók, tavak) és a felszín 
alatti vizek (rétegvizek, talajban raktá-
rozódott esővíz, talajnedvesség) kiter-
melésével nyerik .

Annak függvényében, hogy az édes-
vizet honnan nyerik, megkülönböz-
tetünk kékvíz-lábnyomot – a kék víz-
készlet fogyasztását (felszíni és felszín 
alatti vizek); zöldvíz-lábnyomot, amely 
a zöld vízkészlet fogyasztását (talajban 
raktározódott esővíz, talajnedvesség) 
jelenti; illetve a szürkevíz-lábnyomot 
– ez szennyezésre utal (szükséges édes-
víz mennyisége a telített szennyezők 
feldolgozásához) . Ennek tükrében a fo-
gyasztást úgy definiálhatjuk, mint a 
vízgyűjtő területekből a felszíni és fel-
szín alatti víztestek vízvesztesége (a víz 
párolgása, visszatérés egy másik víz-
gyűjtőterületre, beépülés egy termékbe). 
Az adott víztestben a víz, mint a meg-
újuló készlet, a hidrológiai körforgás 

eredményeként pótlódik . Hosszú távon 
a fenntartható fejlődés akkor valósít-
ható meg, ha a vízkitermelés mértéke 
(I) nem haladja meg a rendelkezésre 
álló víz mennyiségét. Pontosabban, az 
édesvízkészlet kitermelésének korlát-
ját a viszonylag gyors vízkörforgásban 
évről évre megújuló, dinamikus készlet 
(Q) határozza meg, nem pedig a lénye-
gesen nagyobb statikus (a víztest térfo-
gata) . Amennyiben a készletek kihasz-
náltsági foka (I/Q arány) nem haladja 
meg a 40%-t, a helyzet stresszmentes, 
nem beszélhetünk vízhiányról . Ha ez 
az arány a 70% -t eléri, súlyos vízhiány 
esete áll fenn, 100% felett a víztartalé-
kok kimerítéséről, kizsákmányolásáról 
beszélhetünk . (2. ábra)

Az édesvíz hiánya, ezen belül az ivó-
vízé egyre nagyobb méreteket ölt a Föl-
dön. Mára már világméretű jelenségnek 
tekinthetjük, mivel az emberi társada-
lom édesvízigénye meghaladja a ren-
delkezésre álló mennyiséget . Jelenleg 
körülbelül 50 ország küzd vízhiánnyal . 
1960 óta a vízfelhasználás megduplázó-
dott a Földön, a vízprobléma fő kérdése 
pedig nem elsősorban lakossági vízellá-
tás, hanem az annak sokszorosát igény-
lő táplálkozás biztonsága. Ennek előfel-
tétele a vízbiztonság .

Korlátozó tényező, hogy az édesvíz-
készletek nem oszlanak el egyenletesen 
a bolygón, pl. az arab világban a Föld né-
pességének 5%-ára a készletek 1%-a jut, 
míg Kanada,ó a másik véglet, ahol a glo-
bális vízkészletek 20%-ához a népesség 
csupán 0,2%-a tartozik. Egy másik mar-
káns redukáló tényezőkként jelentkez-
nek a vízrajzi, hidrológiai, szennyezési 
és ökológiai okok:

– a megújuló készletek mintegy 20%-a 
távoli, „eldugott” területen található, és 
aligha hozzáférhető (ilyen az Amazonas 
óriási készlete);

– a fennmaradó fele a vízfolyás mére-
tétől függően árvizekkel és monszunnal 

érkezik, gyorsan lefolyik, és csak egy 
kis része hasznosítható tározók építése 
révén;

– a készletek jelentős, de pontosan 
nem ismert hányada (legalább 30%-a) 
kiiktatódik az ökológiai vízigény és a 
legkülönbözőbb szennyezések következ-
tében. Így globális szinten a kihasznált-
ság 50% körüli, a ténylegesen hasznosít-
ható készlet csupán mintegy kétszerese 
az igényeknek .

A vízhiánynak több kiváltó oka van, 
a legfontosabbak: a népesség növekedé-
se, a pazarló vízhasználat, az urbanizá-
ció, környezetszennyezés, valamint a 
klímaváltozás .

A globális népesség az utóbbi 100 év-
ben exponenciálisan növekedett: míg 
1960-ban 3 milliárd ember volt, addig 
2045-re 9 milliárd embert prognoszti-
zálnak . Emiatt a mai fajlagos vízkész-
let mintegy 27000 m³/fő/év, a 8,5 milli-
árd lakossal számolva 2035 körül 4700 
m³/fő/év-re lecsökkenhet. Tehát nem a 
készlet, hanem annak egy főre jutó há-
nyada csökken a népesség növekedése 
miatt, mégpedig vészesen. A népesség-
növekedés hozzájárulása a további víz-
hiány kialakulásához 70-80%, míg az 
éghajlatváltozásé 20−30%.

Pazarló vízhasználat: a vízfelhaszná-
lás kétszer gyorsabb ütemben nőtt az el-
múlt száz évben, mint a Föld népessége, 
az igény növekedését egyelőre nem sike-
rült visszafogni. Egyes országok, melyek 
nem szenvednek vízhiányban, pazarol-
nak (pl . ilyen ország az Amerikai Egye-
sült Államok). A legnagyobb fogyasztó 
az ipar és a mezőgazdaság, amelyek 
a teljes vízhasználat 70%-át jelentik . 
Megfelelő törvények hiányában nincs 
lehetőség a pazarlás visszaszorítására. 
Az ENSZ jelentése szerint a legfontosabb 
lépést a vízhasználati díjak drasztikus 
emelése jelentené .

Az urbanizáció: a népesség növekedé-
se globális szinten ma már a városokra 

2. ábra
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koncentrálódik, ami együtt jár az átlát-
hatatlan vízi infrastruktúrák kialaku-
lásával . Nincs megoldva a biztonságos 
ivóvízellátás és a szennyezéselhelye-
zés, ami a fejlődő világban 1,1, illetve 2,6 
milliárd embert érint, és a fejlesztések 
messze nem követik a terveket .

A klímaváltozás hatásai és következ-
ményei a vízkészletekre, a vízgazdálko-
dásra, a víz mennyiségi eloszlásának 
megváltozására a Földön egy többszö-
rösen összetett probléma . Közvetlen 
hatások: csapadékviszonyok megválto-
zása sok területen, a kiszáradás és az el-
sivatagosodás kiterjedése (eltűnő vizek, 
kiszáradt tavak); a boreális területek 
összezsugorodása, a hó- és jégtakarók 
olvadása; a sós, óceáni vizek a földalat-
ti édesvízkészletekkel való keveredése; 
a hőmérséklet esetében az anomália-
értékek területi eloszlásának sokkal 
szélsőségesebb értékei stb. A globális 
hőmérséklet növekedése és a szárazság 
együttesen megduplázhatja a mezőgaz-
daság vízigényét .

Környezetszennyezés: miközben a 
gazdag országok a szennyvíz nagyjá-
ból 70 százalékát tisztítják, világszerte 
átlagosan a szennyvíz 80%-a kezeletle-
nül kerül a környezetbe, néhány ország-
ban pedig több mint 90%-os ez az arány . 
A legnagyobb mértékben a palagáz-ki-
termelés, a hagyományos bányászat és 
számos más ipari tevékenység szennye-
zi a vizet, valamint a talajvízbe szivárgó 
szennyvíz, vegyi anyagok stb.

A gazdasági növekedés jelentősen 
megnöveli a vízszükségletet . A víz egyes 

országokban a gazdasági teljesítmény 
meghatározója lehet – ilyen például 
Kína és India .

A vízforrások iránti kereslet folya-
matosan nő világszerte. A készletek ki-
fogyóban, a társadalmakban pedig év-
ről évre egyre nagyobb feszültségeket 
okoz a vízhiány, ami akár háborúsko-
dásba is torkollhat (hidrológiai hadvi-
selés – hydrological warfare), amelyben 
a folyók, tavak és víztározók nemzet-
biztonsági-katonai célpontokká vál-
nak) . Napjaink vallási köntösbe burkolt 
regionális háborúi valóságban nagy-
részt az édesvízforrások birtoklásáért, 
a vízkincsekért folyó küzdelem, ilyen 
pl. az iraki–szíriai konfliktus, Izrael, 
valamint Palesztina, Libanon, Szíria 
közötti úgynevezett hatnapos háború, 
Egyiptom és Etiópia küzdelme a Nílus 
vizéért, India és Pakisztán konfliktusai 
stb .

Merre haladjunk? Melyek a legé-
getőbb, leggyorsabban megoldandó 
problémák?

„Először: a készletek és az igények 
kapcsolatának újragondolása a ter-
mékek és szolgáltatások biztosítása 
szempontjából .

Másodszor: a nagytérségi, zárt kör-
forgások kialakítása (a kaszkád elv 
alkalmazása) .

Harmadszor: a készleteket az azok-
hoz legjobban illeszkedő igények kielé-
gítése (alkalmazkodó mezőgazdaság).

Negyedszer: a globalizációval nö-
vekvő virtuális vízkereskedés szabá-
lyozása .

Ötödször: vizeink jobb védelme a 
szennyeződésektől.

Hatodszor: az éghajlatváltozást szem 
előtt tartva, vizeinkkel a jövő klímájá-
nak megfelelő gazdálkodás.

És végezetül: minden terv az intéz-
ményi rendszeren keresztül valósuljon 
meg .

Új gondolkodásmódra van szükség . 
Az édesvíz korlátos, semmivel sem he-
lyettesíthető, értékes erőforrás. Haszná-
latát a fenntarthatóság, a megfontoltság 
és az átgondolt tervezés kell, hogy jelle-
mezze. Késésben vagyunk.” (Somlyódy 
László, A világ vízdilemmája, Magyar 
Tudomány, 2011/12., 1411.)

XXV. Hajnal Akar Lenni Népdaléneklési Verseny
November 11–12-én rendezik meg Szatmárnémetiben, a Dinu 
Lipatti Filharmóniában a XXV . Hajnal Akar Lenni Népdalé-
neklési Versenyt a Bartók Béla Egyesület, a Szent-Györgyi 
Albert Társaság, a Romániai Magyar Dalosszövetség, a Ma-
gyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsé-
ge (KÓTA), a Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támoga-
tó Központ, valamint a G. M. Zamfirescu Művelődési Ház 
szervezésében .

A versenyen részt vehet bárki, aki nem végzett énekszakot 
zeneművészeti akadémián vagy főiskolán, nem engedélye-
zett énekes, továbbá betöltötte 12. életévét. A jelentkezni kíá-
nó versenyzők küldjék el az orbannagy@gmail.com e-ma-
il-címre jelentkezési lapjukat, melyen a következő adatokat 
kérik feltüntetni: név, születési adatok, lakcím, telefonszám, 
foglalkozás, a döntőben előadásra kerülő dalok kottája, és a 
dalok szövege. A szervezőbizottság névre szóló meghívóval 
visszaigazolja a jelentkezést .

Minden versenyző két dalcsokorral, vagy egy dalcsokorral 
és egy népballadával tud jelentkezni . Egy dalcsokor 2-3 nép-
dalból áll. Népies műdalokat nem fogadnak el. A szervezők 
két ajánlással fordulnak a jelentkezőkhöz:

– ajánlatos a régi típusú magyar dalkincsből meríteni;
– a fellépő versenyzők népviseletben szerepeljenek.
A versenyzőknek rendelkezniük kell iskolájuk, vagy vala-

melyik művelődési intézmény ajánlásával. A versenyzők kér-
hetnek KÓTA térségi szintű minősítést, színvonaltól függően 
„Minősült”, „Dicséretes” vagy „Kiváló” fokozatokat érhetnek 
el. A döntőbe jutott versenyzők a KÓTA országos népzenei 
szintű minősítését kérhetik, ahol elérhetik a Bronz, Ezüst 
vagy Arany, illetve a legjobbak az Arany Páva minősítési fo-
kozatot, melyhez csatolniuk kell a kitöltött jelentkezési lapot 
és  mellékletet .

Azokat a versenyzőket, akik a fenti elvárásoknak meg-
felelnek, díjtalan ellátásban részesítik a szervezők. Kísérőt, 
legyen az egy vagy több személy (családtag, felkészítő stb.), 
csak abban az esetben fogadhatnak, ha 2017. november 5-ig 
kifizetik a személyenkénti kísérői díjat. A felkészítő mente-
sül a kísérői díj alól.

A verseny első három helyezettje és a közönség kedven-
ce, valamint a versenyzők által kiválasztott legjobb énekes 
pénzdíjban részesül: 800, 700, 600, 600, 600 lej értékben.

Jelentkezési határidő: 2017. október 31.

A vízkészlet több mint 97%-
a sós tengervíz, az édesvíz 
kevesebb, mint 3%, ennek 
is 87%-a szilárd formában, 

a gleccserekben, hóban 
fagyott állapotban van. Így 

a rendelkezésünkre álló, 
felhasználható édesvíz 

mennyisége a Föld teljes 
vízkészletének csupán 

0,5%-a, az emberiségnek 
ebből kell gazdálkodnia.




