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Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,  
Zöldből szürkébe halványult remény, 
Kiábrándulás, te keserű füst: 
Oltárok romján imbolyogva szálló,  
Gyász, mely hamuban tépi önmagát,  
Gyengeség, melyre egy világ zuhant,  
Törpék mi mind, akiknek óriások álmát  
Álmodni adta Isten: 
Jertek ma velem. 
Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!

Ki hát az óriás?  
Az, kinek homlokán 
Ijesztőn tündököl a büszke bélyeg:  
Ha kell: egy világ ellen, egyedül. 
Egyedül. Hallottátok ezt a szót? 
Úgy hangzik ez a szó, mint egy sirám.  
De úgy is, mint egy diadalkiáltás!  
Nézzétek őt. 
Ott áll a szörnyű körben, 
Egy vas- és aranygyűrű közepén.  
Sisakok, dárdák, kardok, koronák,  
Zászlók veszik körül. 
Egy embererdő, egy világvadon - 
És azzal szemben ő. 
Egy lélek. 
Milyen kicsi. – És milyen végtelen.

Ó, mert a lelkében az Isten él.  
Valami, ami nála több, 
Amit meglátott önmaga felett.  
Amit nem lehet onnan kitörülni,  
És amit letagadni nem lehet,  
Ami tüzes korbáccsal kergeti  
Irgalom nélkül végig a világon 
És ösztökéli: tégy vallomást rólam.

S ő vallomást tesz: Nem tehetek máskép.

A vasmaroknak, mely kinyílt előtte,  
Szívét odaveti: 
Szorítsd hát, világ! 
Állítsd el lassan minden dobbanását.  
Vajon amit dobog: azt is megfojtod-e?

Istent dobogja – és az Isten él!  
Igazságot dobog – s az eszme él.  
Hitet dobog – s az nem hal meg soha.  
Szabadságot – s a szabadság örök.

Látjátok nőni ezt az árva árnyat,  
A barát árnyát egy világ fölé?  
Hallotok döngő léptei nyomán  
Recsegni korhadt birodalmakat?  
Mert ami korhadt, az a korhadásé!

És ami lélektől lett: megmarad.

Lefojtott álmok, lenyűgözött vágyak,  
Zöldből szürkébe halványult remény,  
Kiábrándulás, te keserű füst:  
Oltárok romján imbolyogva szálló,  
Gyász, mely hamuban tépi önmagát, 
Gyengeség, melyre egy világ zuhant,  
Törpék mi mind, akiknek óriások álmát  
Álmodni adta Isten: 
Jertek ma velem. 
Jertek, kapaszkodjunk az óriásba!

   1921. április

Reményik Sándor

Az óriás
A wormsi birodalmi gyűlés  
400 éves fordulójára 

Reményik Sándor (1890–1941)
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Mi nem a reformáció?

ekintettel arra, hogy sok pontatlan 
meghatározás és súlyos félreértés ho-
nosodott meg az erdélyi köztudatban a 
reformáció lényegét illetően, alább sor-
ra vesszük és megpróbáljunk néhány 
mondatnyi magyarázattal tisztázni 
ezeket.

Sokan és szívesen nevezik a reformá-
ciót hitújításnak. Hajlamosak vagyunk 
azt hinni, hogy csak egyházon kívüli, 
világi történészek környezetében szüle-
tett meg a kifejezés, akik nem ismerték 
(s akiket tán nem is érdekelt) a hit mi-
benléte, lényege. Egyháztörténészeink 
is használták a szót, sőt a reformáció 
századában hitvalló őseink is óhitű és 
újhitű prédikátorokról beszéltek. A meg-
határozás minden egyes esetben téves, 
még akkor is, ha a reformáció jellegé-
nek kifejezésére alkalmasnak tartották. 
Aki valamennyire is ismeri a Szentírást 
vagy a hitvallásokat, az jól tudja, hogy a 
hitet nem lehet újítani, mert azt aján-
dékba kapjuk Istentől, nem mi magunk 
csiholjuk ki, következésképpen nem áll 
módunkban megváltoztatni: ha van és 
meggyengül, lehet erősíteni (az aposto-
lok is arra kérték Krisztust, hogy erősít-
se hitüket), de mert nem tulajdonunk, 
nincs hatalmunk fölötte. A hitvallást 
ellenben, vagyis a paragrafusokba sze-
dett egyházi tanítást lehet változtatni, 
akár újítani is, mert az a Szentírás álta-
lunk összefoglalt rövid tanítása; ez már 
kiegészíthető, tetszőlegesen alakítható, 
a hit viszont nem. (És ahogyan a hitet 
nem lehet újítani, épp úgy nem lehet 
oktatni sem, tehát a hitoktatás szavun-
kat is nyugodtan törülhetjük teológiai 
szakkifejezéseink közül.) A reformáció 
tehát nem hitújítás.

A kommunista korszak történetírá-
sa szívesen nevezte a reformációt két 
társadalmi csoport osztályharcának, 
mondván, hogy „egyházi köntösben je-
lentkező forradalom” volt. Tudvalevő, 
hogy a korszak társadalmi szemléle-
te a jó és a rossz, a haladó és a maradi 
minőségi kategóriákkal élt és működött. 
Ez esetben a reformáció hívei haladó 

értelmiségi réteget képeztek, akik fel-
vették a harcot a középkori egyház 
maradiaknak nevezett képviselőivel, 
harcukból pedig magasabb, minőségi 
szintre lépett a társadalom. Hadd ne 
pazaroljunk sok szót ennek cáfolására, 
és csak annyit mondjunk, hogy a társa-
dalmi szempont, mint alapvető motivá-
ció, igen távol állt a reformátoroktól. Aki 
ezt így állítja be, az semmit sem értett 
meg a reformáció lényegéből. Ezt tehát e 
legkevésbé valószínűbb meghatározása 
a reformáció lényegének.

Vannak, akik a reformáció jelmon-
datát („ad fontes – vissza a források-
hoz”) egészen sajátosan értelmezik. Azt 
mondják, hogy a magyar reformátorok 
a szittya „népi-nemzeti rítust” élesztet-
ték fel újra a 16. században. Akik ezt az 
elméletet felállították, sajnos, nem hoz-
nak fel egyetlen korabeli dokumentu-
mot sem ennek igazolására. Jómagam 
a magyar reformátorok írásaiban egy-
nél sem olvastam ezt, de azt igen, hogy 
mint forrást egyre gyakrabban emlegeti 
a Szentírást és az első négy század egy-
házatyákat, illetve azok teológiai mun-
káit. A magyar reformáció tehát az új 
egyházi modellt nem a Szkítia tájain élő 
állítólagos ősmagyaroktól vette át. Te-
hát a magyar reformáció nem szittya 
kultikus szokásrend.

A történészek írásaiban helyenként 
azt is lehet olvasni, hogy a reformáció 
a humanizmus és a reneszánsz egy-
házi lecsapódása. Miután ugyanis a 
14–15. században tetőző humanizmus 
nagyjából átitatta a társadalmi-kultu-
rális élet valamennyi szegmensét, sor 
került az egyház birtokba vételére is. 
Az egyházban tehát mozgalom indult, 
amelynek gyökere és kiindulópontja e 
jelentős kultúrtörténeti jelenség, ered-
ménye és hatása pedig a megújítási 
próbálkozás, majd leválás. Itt három 
kérdést kell tisztáznunk: van-e lénye-
gi azonosság a kettő között, lehet-e 
mozgalomnak nevezni, illetve leválás 
volt-e. Az elsőt illetően jelezzük, hogy a 
humanizmus, mint neve is mutatja, a 
humánumra, vagyis az emberre tekint: 
festményeken és szobrokon az ember 

T

Buzogány Dezső

Félreértett reformáció

Luther Márton és felesége, Katharina von Bora 
(Id. Lucas Cranach festményei, Wikipédia) 
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arányos testalkata jelenik meg, a tudo-
mány tekintetében az emberi értelem 
és bölcsesség, tudás és ismeret áll a 
központban, valamennyi tudományág 
tehát felfedezi és a vizsgálódás központ-
jába állítja az embert, aki a humanista 
szemlélet szerint önálló, független erős, 
és szinte mindenható. Minden az ember 
körül forog és őreá tekint. A reformá-
ció esetében viszont egészen máskép-
pen áll a helyzet. Itt az ember lekerül 
a talapzatról és Isten veszi át a helyét. 
Tehát a reformáció központjában Isten, 
Krisztus stb. áll, az ember pedig kikerül 
a perifériára és csak közvetve kerül be 
az összképbe, úgy mint aki erőtelen, se-
gítségre szorul, kiszolgáltatott. Jelmon-
datuk ugyan azonos, ad fontes, vissza 
a forrásokhoz, de amíg a humanizmus 
és a reneszánsz a klasszikus görög-ró-
mai örökség tudományos termékeit te-
kinti forrásának, addig a reformáció a 
Szentírást és az első négy század egy-
házatyáinak az írásait. Lényegüket te-
kintve tehát nincs kapcsolat közöttük. 
A reneszánsz/humanizmus emberide-
álja is mutat némi hasonlóságot a re-
formáció emberideáljával. A humaniz-
mus a „bölcs és ékesen szóló” (sapiens 
et eloquens) embert akarta kinevelni, 
aki tájékozott, képzett és ugyanakkor 
mindezt kommunikálni is tudja. A re-
formáció ezt kiegészíti egy lényeges szó-
val: sapiens et eloquens pietas, vagyis 
ő már a bölcs és ékesen szól kegyes, is-
tenfélő embert szerette volna kinevel-
ni. Ez a bölcsesség már nem az antik 
római-görög kultúrán és tudományon 
felnevelkedett ember, hiszen a keresz-
tyén ember számára a bölcsesség nem 
más, mint istenfélelem. Ebben sem 
egyezik a kettő, tehát a reformáció 
nem a reneszáns-humanizmus egyhá-
zi lecsapódása.

Azért hadd jegyezzük meg, hogy a 
reformáció sokat profitált a huma-
nizmusból, elsősorban az oktatás és 
a tudományosság terén. A középkori 

egyetemeken tanított tárgyak foglalata 
akkor tájt a hét szabad művészet volt. 
Ne tévesszen meg senkit a „művészet” 
kifejezés, mert ezeknek nem sok közük 
volt a mai szépművészetekhez (festészet, 
szobrászat, költészet stb.). Így hívták a 
különféle tudományágakat, amelyeket 
az egyetemeken tanítottak. Hét volt, 
mert a 7. századi enciklopédisták ezt a 
hét diszciplínát elégségesnek tartották 
arra, hogy foglalatát képezzék az átad-
ható ismeretanyagnak. Szabad volt, és a 
kifejezést a régi görög világból vették át, 
amikor a rabszolga nem, hanem csak 
a szabad ember foglalkozhatott velük, 
ma így mondanánk hobby-ból, szóra-
kozásképpen. A reneszánsz-humaniz-
mus ezeket újraértelmezte és az egye-
temi képzésben a középkori skolasztika 
életképes alternatívájává tette. Nos, a 
reformáció ebből vette át elsősorban a 
trívium három tudományágát: a gram-
matikát, a dialektikát és a retorikát. 
Miután ugyanis a reformáció, jelmon-
datához híven, visszatért a forrásokhoz, 
szüksége volt arra az eszközre, amely-
lyel meríthetett a forrásból. Tehát ért-
hetően értékelődött fel a grammatika, a 
Szentírás eredeti nyelvének megértésé-
re. De a szöveg grammatikai megértése 
még nem volt elég, meg kellett érteni 
annak a tartalmát, vagyis az ige üzene-
tét is, tehát feljebb kellett lépni a meg-
értés következő szintjére. Ebben segítet-
te a reformátorokat a dialektika, vagy 
közismertebb nevén a logika. És ha már 
prédikátorok is voltak, az megértett és 
felismert üzenet továbbadásában a ret-
orikától kaptak nagy segítséget. Ettől 
lett a reformáció teológiája tudományos 
teológia. Mindezek ma is részét képezik 
a teológiai oktatásnak, igaz, más néven, 
de mint reformátori örökség túlélte a 
századokat és része a mai oktatásnak is.

Továbbá a reformáció mozgalom 
sem volt. A társadalmi vagy kulturá-
lis megmozdulásokat személyek vagy 
csoportok szervezik, jól körvonalazott 

ideológiai, illetve tudományos háttér-
rel, és jól meghatározott céllal. A refor-
máció nem csoport-érdeket képviselt, 
mögötte nem emberi mozgató állt. Aki 
veszi a fáradságot és végigolvassa az 
európai és a hazai reformáció kezdeti 
időszakának eseményeit, látni fogja, 
hogy egyetlen reformátor sem lépett fel 
egyik napról a másikra kidolgozott egy-
házalapító stratégiával, nem volt előre 
kidolgozott ütemterve, mögötte pedig 
nem húzódott meg konspiratív tisztikar, 
készen állva a megálmodott és tervsze-
rűen kivitelezett új egyházi szerkezet 
beindítására. Az első reformátori hit-
vallás, amelyet működési elveket tar-
talmazó írásnak is felfoghatunk, jóval 
a lutheri fellépés után jelent meg, 1530-
ban, akkor is kényszer hatására.

A reformációt illetően hadd számol-
junk le még egy tévhittel. Azt is mond-
ják, hogy a reformáció teljesen új kezdet 
volt, végleges szakítás a középkori egy-
házzal, teljes kiválás abból, elhatároló-
dás mindattól, ami valamiben is emlé-
keztetett erre. Óvatosan kell bánnunk 
az effajta leegyszerűsített fogalmazás-
sal is, és mindenképpen árnyalnunk 
kell a kérdést, ugyanis a reformáció 
bizonyos értelemben tényleg új kezdet 
volt, de csak a 16. századi közegyházi 
állapotokhoz és egyházi tanítás akkori 

…a reformáció 
sokat profitált 

a humanizmusból, 
elsősorban az oktatás és 
a tudományosság terén. 

A középkori egyetemeken 
tanított tárgyak foglalata 

akkor tájt a hét szabad 
művészet volt.

A reformáció genfi emlékműve (Wikipédia)
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tartalmához képest, és csak tan és a 
dogmatikai tételek terén, bár ott sem 
teljesen, hiszen reformátoraink igen 
nagy buzgósággal idézgették mindvé-
gig pl. az egyházatyákat. A kezdeti idő-
szak teológiatörténetéből világos, hogy 
először az evangéliumi tan tisztázása 
kezdődött el és haladt lépésről lépésre 
a teljes dogmatikai rendszer kiépítése 
felé. A reformátorok levelezése nem tu-
dósi allűr volt csupán, hanem a kapcso-
lattartás egyik igen jelentős formája. 
Az így váltott levelek tartalma pedig a 
reformátori tanfejlődés egyes fázisairól 
árulkodik. Reformátoraink tehát lel-
késztársaik teológiai kérdéseire adtak 
teológiai választ. Az első másfél évti-
zed a részkérdések tisztázásával telt el, 
nagyobb arányú összefoglaló és a tan 
teljes egészét átfogó dogmatikai munka 
épp ezért meg sem születhetett. A kü-
lönválás sem azért történt meg, mert 
reformátorainkat új egyház létesítésé-
nek a gondolata űzte. Ők saját egyhá-
zukat, a középkori egyházat szerették 
volna visszaalakítani az újszövetségi, 
illetve az első századok egyházának a 
képére, amely viszont igen erőteljes el-
lenállást mutatott a reformokkal szem-
ben, és amikor a reformátorok kényel-
metlenné váltak, egyszerűen kizárta 
őket. Ebben a kényszerhelyzetben kel-
lett megtenniük az első lépést az új 
egyházi szerkezet kiépítésére. Ezért a 
reformátorokat és a reformátori egy-
házakat szakadással vádolni logikát-
lan dolog.

Erdélyben viszont más volt a hely-
zet. Itt a protestantizmus szinte teljes 
egészében átvette a középkori egyház 
életterét, tehát esetünkben kirekesz-
tésről, illetve kényszerű leszakadásról 
nem lehet beszélni. A református egy-
ház a középkori nagy egyháztest tör-
zséből nőtt ki, fejlődése első néhány 
évtizedében pedig megtartotta annak 
számos közös elemét. Meglepő talán, 
de mind az erdélyi református egy-
háznak, mind a tiszántúli (illetve a 

mai Királyhágó-melléki) református 
egyház egy részének közös törzse a kö-
zépkori gyulafehérvári római katoli-
kus dioecesis. Ami az egyházszerkezeti 
párhuzamokat illeti, általános szabály-
ként megállapítható, hogy a reformált 
majd a református egyház szerkezete a 
16. században, alacsonyabb, regionális 
szinten, majdnem pontos leképezése 
volt a középkori egyháznak. A főespe-
res vizitációs jogát örökölte a reformá-
tus esperes, el egészen az egyházme-
gyei törvénykezésig, a római katolikus 
püspök vizitációs jogát pedig ugyancsak 
örökölte a református püspök. A zsina-
tok feladata is csaknem ugyanaz ma-
radt, mint volt. A reformáció csak a 
helyi egyházi közösség jogállásán vál-
toztatott: a gyülekezetet jogi személlyé 
vált, amely magának lelkészt választ-
hatott, és persze, azt szabadon elbo-
csáthatta, szemben a középkori egyház 
gyakorlatával, amelyben a püspöki jog-
köréhez tartozott a lelkészt kihelyezni. 
Mondanom sem kell, hogy milyen nagy 
jelentősége volt ennek a demokratikus 
jogállásnak a feudalista társadalmi 
szerkezetben. A nyugat-európai polgári 
demokráciában kialakult gyakorlat át-
vétele olyan volt, mint friss fuvallat az 
áporodott levegőben. A reformáció előtt 
tehát a papnak/püspöknek volt gyüle-
kezete, a reformációban ez pont az el-
lenkezőjére fordult át: a gyülekezetnek 
lett lelkésze. Hajlamosak vagyunk tehát 
effajta egyszerűsített fogalmazással 
élni: a kialakult egyház-testek nem le-
szakadtak, hanem inkább csak ugyan-
azon általános keresztyén értékek szer-
kezetében megújulva átcsoportosultak. 
A reformáció tehát nem volt tervszerűen 
kivitelezett leszakadás.

A reformáció lényege és 
hatásának eredményei
Mi végül is a reformáció? Meghatáro-
zása meglepően és váratlanul egyszerű. 
Heltai Gáspár a 16. század hetvenes éve-
iben az alábbi tömör mondatban látta a 
reformáció lényegét: tél-túl (értsd: itt is, 
ott is) villámlani kezdett az Istennek igé-
je. A reformáció tehát igehirdetés. Akár 
hiszünk az igehirdetésben, akár nem, 
ezzel mindenképpen számolnunk kell. 
Minden más jelenség, amit kapcsolat-
ba hozunk a reformációval, ennek csak 
következménye és eredménye. A refor-
mációt az isteni Ige felismerése és el-
ismerése indította el. Reformátoraink 
felismerték, hogy Isten igéje élő és ható, 
elismerték uralmát a teljes emberi élet 
és annak minden megnyilvánulása fö-
lött. Ez a hatás és erő-sugárzás érződik 
akkor, amikor a vándorprédikátor igét 
hirdet az őt/Őt hallgató gyülekezetnek. 
A reformáció tehát cselekvés: Isten igéje 
és a Szentlélek cselekszik, dolgozik, el-
végzi munkáját, nem tér vissza mun-
ka-végezte nélkül. A cselekvés alanya 
Krisztus, eszköze – az igén túl – a szol-
gálatot végző személy, célja és munka-
területe a közösség (ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az ő nevében). 
Amikor pedig az Ige elkezdi hatását az 
emberi közösségek legalapvetőbb szint-
jén, energia szabadul fel, amelyet hi-
tén keresztül befog az egyén, és az őt 
is cselekvésre mozdítja. Ha egyáltalán 
lehet létjogosultsága annak a megha-
tározásnak, hogy a reformáció egyhá-
zi-vallási-kulturális mozgalom vagy 
forradalom, akkor az csak úgy lehet, ha 
először felismerjük a cselekvő mozgás 
mögött a mozgató erőt, a mozdulatlan 

A református egyház 
a középkori nagy 

egyháztest törzséből 
nőtt ki, fejlődése első 

néhány évtizedében 
pedig megtartotta 

annak számos közös 
elemét.

Az európai reformáció nagy alakjai (Wikipédia)
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(változatlan) mozgatót, az erő forrását. 
Jelen esetben a sorrend rendkívül fontos, 
hiszen nem a külső társadalmi változás 
iránti igény termeli ki önmagából az 
energiát, nem is a változásra kiéhezett 
ember akarata hat ösztönzőleg, hanem 
épp fordítva: a dinamikus ige serken-
ti cselekvésre. A reformáció számtalan 
eredménye közül hadd említsük meg itt 
a két legfontosabbat: az egységes irodal-
mi magyar nyelv és az oktatás.

Nyelvi eszmélés és 
nemzeti nyelv
Személy szerint én igen nagyra értéke-
lem a reformátorok azon sikeres pró-
bálkozását, hogy a nemzeti nyelvet al-
kalmassá tették egyrészt a pontos és 
egyértelmű közlésre, másrészt arra, 
hogy az értekező próza kényelmesen 
érezze magát ezen a nyelven is. Bizony 
engem is sokáig kísértett a leegyszerű-
sítő fogalmazás, amely kerülte szembe-
sülni a reformáció belső tartalmával: a 
reformáció lényegéből adódik a tudatos 
nyelvápolás, nyelvtisztítás, nyelvújítás, 
az egységes irodalmi nyelv és nemzet-
tudat, az oktatás stb. Ezzel a tudatos fel-
adatvállalással nem is volt baj. A megté-
vesztő, disszonáns felhang a motiváció 
kapcsán került elő és vált egyre zava-
róbbá, ugyanis a szakirodalom terén 
született több munka is elhitette velem, 
hogy reformátoraink tudatos nyelv-
művelése és népnevelése kizárólag im-
manens indítóokokra vezethető vissza, 

és a humanista műveltségen felnőtt 
értelmiségi azon felismeréséből fa-
kadt, hogy az egyszerű népet felemelni, 
nagykorúsítani kell. E szemlélet szerint 
népet és nemzetet megtartó héroszok-
ká nemesedtek azok, akik, valljuk be 
őszintén, bőven kivették részüket ebből 
a nemes munkából. Távol áll tőlem az 
illúziórombolás és nincs szándékom-
ban megkérdőjelezni eleink önzetlen, jó 
szándékát, nép/nemzet iránti tiszta sze-
retetét. Bizonyos fokig ismerve a 16. szá-
zadi reformátori lelkiséget, csupáncsak 
arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy nép- és nemzetszeretetük nem cél 
volt, hanem valaminek a következmé-
nye, pontosabban eredménye.

Ahhoz, hogy erről valamelyes fogal-
munk legyen, szükséges néhány pilla-
natra elidőznünk a reformátori lelkiség 
és küldetéstudat mellett. Azzal együtt 
természetesen, vagy amellett, hogy 
magyarok voltak, a reformátorokat el-
sődlegesen meghatározta az a lényeges, 
belső dimenzió is, amit egyszerűen hit-
nek nevezünk. Komolyan hittek Isten-
ben és abban, hogy Isten őket országa 
terjesztésére és igéje hirdetésére hívta 
el. Ebből táplálkozott küldetéstudatuk. 
Következésképpen erős elhivatottságot 
éreztek Isten igéje hirdetésére. Ahhoz 
pedig, hogy igaz tanítványokká tegye-
nek népeket elengedhetetlenül szükség 
volt a jó és pontos kommunikációra a 
befogadó közeggel. Ez csak anyanyelven 
történhetett. A nyelv művelésére sarkal-
ló késztetés tehát nem belső emberi jó 
szándékból származott, hanem inkább 
Istentől kapott küldetésükkel hozható 
kapcsolatba. Ahhoz pedig, hogy ezt a 
küldetést teljesítsék először a kommuni-
kációs csatornákat kellett megtisztítani, 
korszerűsíteni vagy kiépíteni, és csak 
az után lehetett beszélni egyáltalán a 
küldetés elkezdéséről. Meggyőződésem, 
hogy erős igehirdetői küldetéstudat nél-
kül nem kezdődött volna el az alkalmas 
nyelvi infrastruktúra kiépítése először 
a szóbeli közlésre, aztán a Szentírás 
korszerű átültetésére. Sylvester Jánost 
nyelvtanától Szenczi Molnár Albert 
grammatikájáig vezet ez az út. Motivá-
ciójuk ez volt: ha Isten méltónak tartotta 
megszólalni magyar nyelven is, akkor 
méltóvá kell tenni nemzeti nyelvünket 
Isten igéjéhez, alkalmassá kell tenni 
arra, hogy üzenetét pontosan továbbít-
sa. Helyesen és pontosan tolmácsolni a 
Szentírás üzenetet felelősség, és ők úgy 
érezték, hogy üdvösségükkel játszanak, 
ha e téren nem maximálisan teljesíte-
nek. Így született meg a Károli-biblia, 
amely az egész magyar nyelvterületen 
elterjedve századokig tananyag volt az 
iskolákban. A helyi közösség, a lelkész 

vagy a tanító legfontosabb könyve volt 
ez, ebből tanították az olvasást és a 
betűvetést szerte mindenütt Magyar-
országon, tehát ez a nyelvjárás lett ál-
talánosan használt és lassan-lassan a 
tájszólások fölé emelkedett

Oktatás

Szóltunk már róla, hogy a reformáció 
kiegészítette a reneszánsz és humaniz-
mus embereszményét megfogalmazó 
jelmondatot (sapiens et eloquens) egy 
igen lényeges szóval, amely a reformá-
ció lényegéből természetszerűen fakadt. 
A szó pietas, és így lett a reformáció 
jelmondata: sapiens atque eloquens pi-
etas, azaz bölcs és ékesen szóló kegyes-
ség. A reformáció tehát ezen a téren is a 
cselekvés imperatívuszával kezdte el a 
munkát, hiszen a pietas szó maga sem 
statikus vagy kontemplatív. Nos, ennek 
az értelmiség-típusnak a kialakításán 
fáradoztak a protestáns iskolákban. 
Mint ahogyan az anyanyelvű Biblia, úgy 
az iskola sem a protestantizmus talál-
mánya. Előtte is működtek iskolák Er-
dély-szerte: a nagyobb plébániákon, a 
tehetősebb mezővárosokban, a káptala-
nokban. Ezek viszont eléggé elszigetelt, 
egymástól sok esetben független intéz-
mények voltak, és elsősorban az egyház 
igényét, a lelkészutánpótlást voltak hi-
vatva kielégíteni, és csak másodsorban 
végeztek társadalmi szolgálatot. Ehhez 
képest a protestantizmus iskolahálóza-
tot épített ki, és ezzel elindította a tulaj-
donképpeni népoktatást. Erdélyben a 16. 
század vége felé a 250-nél is több refor-
mátus gyülekezetnek a kétharmadában 
működött iskola. Ez később kiegészült a 
magasabb fokú, kollégiumi, majd főis-
kolai intézmény rendszerrel, és hozzájá-
rult a szélesebb világi értelmiségi réteg 
kialakulásához.

Összefoglalva: a reformáció tehát 
nem hitújítás, nem mozgalom, nem le-
válás és kiszakadás, nem kulturális for-
radalom, nem népnevelés, nem anya-
nyelvápolás, még csak nem is át- vagy 
újraalakítása, reformálása valaminek, 
hanem egyszerűen igehirdetés. Mindaz, 
amit mi sokszor a reformációval azono-
sítunk, az csak eredménye vagy követ-
kezménye ennek 

…szükség volt a jó és 
pontos kommunikációra 

a befogadó közeggel. 
Ez csak anyanyelven 

történhetett.

Szegedi Kis István (1505–1572) reformátor 
mellszobra. Lapis András alkotása,  
Somorjai Ferenc fényképe (Wikipédia)



8 • www.muvelodes.net

500 évvel ezelőtt elkezdődött reformá-
ció, mely egy félévszázadon belül intéz-
ményesülten új egyházi közösségeket 
hozott létre, a nagy egyháztörténelmi 
események közé sorolandó. Európa új 
arculatot öltött, nemcsak vallási szí-
nezetében, hanem gondolkodásában és 
mindennapi életében is. Vallási egysége 
felbomlott, egymásnak feszülő felekeze-
tek keletkeztek. A birtokba vett középko-
ri templomok purifikálódtak, azokból a 
képek és szobrok máról holnapra eltűn-
tek. Az 1517-ben elkezdődött reformáció 
szikráját Martin Luther a wittenbergi 
Mindenszentek templom búcsúünne-
pének előestéjén gyújtotta meg, amikor 
95 pontban összegezte és kifüggesztette 
az egyetemi vitatkozó táblájára a búcsú-
val és egyéb egyházi gyakorlattal szem-
beni véleményét. Az 500 éve történt, 
jelentéktelennek tűnő esemény olyan 
szikrának bizonyult, mely vallásilag és 

társadalmilag is egy új Európa kiformá-
lódását idézte elő. Ha a protestáns világ 
ünneplésébe a katolikus világ ugyanaz-
zal az érzelemmel nem is kapcsolódik 
bele, de a reformáció 500. évfordulója 
nem hagyhatja közömbösen.

A középkorban a reformáció kifeje-
zést általában a reform szó szinonimá-
jaként használták, és nem értettek 
alatta újítást (innovatio), hanem a régi 
alapokon történő megújulást (reno-
vatio). A két kifejezés csak 500 évvel 
ezelőtt kezdett más tartalommal telí-
tődni, legalábbis a katolikus megítélés 
szerint; míg a reform az eredetihez való 
visszatérést, megújulást, a reformáció 
az egyház tanításában, liturgiájában, 
szervezetében végbevitt újítást, hitújí-
tást jelenti. Nálunk, Erdélyben, 1557-
ben a tordai országgyűlésen, amikor a 
rendek a lutheránus felekezetet állami-
lag bevett vallásnak nyilvánítják, „új 
vallásnak” nevezik a „régi hitvallással” 
szemben.

Korrupt volt-e a középkor?

Hagyományos felfogás szerint – amelyet 
a katolikusok közül is néhányan elfo-
gadnak, de amellyel ma még a protes-
táns egyháztörténészek is óvatosabbak 
– az Egyház megújításának szándékával 
induló reformációra alapvetően azért 
került sor, mert az Egyház már régóta 
rászorult a főben és tagokban való job-
bításra. Ezt az álláspontot árnyaltab-
ban fogalmazva, valljuk, hogy az Egy-
ház mindig reformra szorul, a középkor 
végén is, de sohasem volt annyira rom-
lott, hogy ne lett volna méltó a reformra. 
Hasonlóképpen nyilatkozik MacCulloch, 
a Cambridge Egyetem anglikán vallású 
történésze: „A legújabb kori kutatásokból 
leszűrhető egyik konklúzió éppenséggel 
inkább az, hogy a latin egyház a nagy 
felfordulás előtt nem volt sem olyan 
korrupt, sem olyan üres, amilyennek 

Az

Marton József

A reformációról –  
mai katolikus szemmel

Az 500 éve történt, 
jelentéktelennek tűnő 

esemény olyan szikrának 
bizonyult, mely vallásilag 
és társadalmilag is egy új 

Európa kiformálódását 
idézte elő. 

A tordai római katolikus templom. Az 1568. évi tordai országgyűlésen a világon itt mondták ki első-
ként a katolikus, a lutheránus, a református és az unitárius vallások szabad gyakorlását.
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a protestánsok szívesen látták, és hogy 
a késő középkor emberének spirituális 
szükségleteit voltaképpen kielégítette a 
működésével.”

A humanista gondolkodóktól kezdve 
a protestáns történészek nagyobb szá-
zaléka a középkort egészében vadhajtás-
nak tekinti; tehát a reformáció előzmé-
nyének. Már a megnevezésben benne 
rejlik az „átmenetiség” jelleg, ami vál-
tozásra, reformra szorul. Pedig a közép-
kori Nyugat-Európában olyan eszme-
történeti változások történtek, melyek a 
mai társadalom alakulásához pozitíven 
hozzájárultak.

A kereszténység a kora középkorban 
lépte át az egykori római birodalom 
határait a régi társadalmat felforga-
tó „barbár” népek kereszténnyé téte-
lével. Az Egyház új viszonyok közé ke-
rült, s az ezekhez való alkalmazkodása 
következtében szervezete is átalakult. 
A hellén-római városok elpusztulásá-
val elveszítette városi jellegét, falusivá 
vált, új kihívásokkal szembesült. Amint 
terjedt Észak- és Kelet-Európa felé, úgy 
az evangelizációval párhuzamosan a 
vidék megszervezése is feladatává vált. 
Az ókori civilizáció germán, szláv és 
arab ostromgyűrűbe került. Gondvise-
lésnek mondható, hogy mindez akkor 
történt, amikor a birodalom nyugati 
és keleti részében egyaránt az Egyház 
„hatékonysága” erősödött. A nagy társa-
dalmi összeomlás közepette a mentőöv 
szerepét tölthette be a kultúra és a civi-
lizáció átmentésében, természetfölötti 
küldetését úgy teljesítette a hódító népek 
felé, hogy integrálta őket a görög-római 
kultúrába. Az áthagyományozásban az 

Egyháznak figyelembe kellett vennie a 
barbár népek felvevőképességét, az ért-
hetőség kedvéért még az evangéliumi 
üzenetet is leegyszerűsítve kellett meg-
fogalmaznia. Ez pedig nemcsak a kultú-
ra vulgarizálásával járt együtt, hanem a 
lelkipásztori módszerek átalakulásával, 
nem egyszer a korábbi gyakorlatok egy-
szerűsítésével vagy bővítésével.

„Rárakódások” érték az Egyházat, 
melyek később fölöslegessé váltak, re-
formot igényeltek. A szó szoros értel-
mében az európai társadalom néhány 
évszázad alatt keresztény társada-
lommá fejlődött. És a keresztény nép-
közösségben ment végbe a társadalmi 
élet minden területén (technikában, 
gazdaságban, politikai szervezetben és 
eszmékben, tudományban) az a sokol-
dalú fejlődés, melynek következtében 
az újkorban Európa lekörözte Ázsiát. 
Éppen az Egyház és a társadalom szo-
ros együttműködése (amit mai szem-
mel kritizálunk) tette lehetővé, hogy az 
európai technika és tudomány váljék 
az egész emberiség egyetemes tudomá-
nyává és technikájává.

A középkori egységes latin nyelvű ci-
vilizációban meghonosodott az a theok-
ratikus uralkodási rendszer, melyben 
a világi uralkodók kerültek előnybe. 
Az Egyház betagolódott a hűbéri társa-
dalomba, kiszolgáltatott helyzetében 
általánossá vált az egyházi tisztségek 
adásvétele (simonia), a papi cölibátus 
megszegése, a főpapok feudális urakká 
válása. De a 11. században kibontakozott 
gregorián reform nemcsak lelki megúju-
lást hozott, hanem döntő szerepet ját-
szott az európai keresztény népközösség 

kiteljesedésében, a virágzó középkor ki-
alakulásában. Hatásait illetően a törté-
nészek az 1789-es francia és 1917-es orosz 
forradalmakhoz hasonlítják. VII. Ger-
gely pápa – akiről a reformot elnevez-
ték – elsősorban a papság belső, erkölcsi 
megújulását tűzte ki célul. Másik célki-
tűzése az „egyház szabadságának” kiví-
vása volt, vagyis kivonása a világi hatal-
mak gyámkodása alól. A Canossa-járást 
is magába foglaló konfliktus akkor tört 
ki, amikor VII. Gergely pápa megtiltotta 
(1074) a két évszázados laikus inveszti-
túragyakorlást. A reform kiteljesítette a 
nyugati kereszténység univerzalizmu-
sát, nemzetek feletti jellegét. Ezt első-
sorban azzal érte el, hogy megerősítette 
a pápa primátusát. Valójában a latin és 
a görög egyház – az állammal való vi-
szonyban – ekkortól járták a külön útju-
kat. Míg Bizáncban tovább érvényesült a 
cezaropapizmus, addig Nyugat-Európá-
ban a gregorián reformmal elkezdődött 
az állami és egyházi feladatkörök pon-
tosítása, az állam és egyház szétválasz-
tásának folyamata. A két hatalom szét-
választási elmélete rendkívül jelentős, 
mert ezzel az európai gondolkodásban 
a szabadságnak olyan koncepciója jelent 
meg, amely nélkül a modern politikai 
intézmények létrejötte nem magyaráz-
ható meg.

Az Egyház és a társadalom összenö-
vése nem akadályozta, inkább elősegí-
tette a városok újjáéledését. Európa di-
namikus erejét a városok testesítették 
meg a 12–15. században, előnybe kerül-
tek a faluközösségekkel. A városok pol-
gárai közvetlenebb kapcsolatba kerültek 
és igényesebben viszonyultak a papság-
gal szemben, mint a parasztság. Kiala-
kultak a városok demokratikus szerve-
zetei, nem egy esetben szembekerülve 
az Egyház hierarchiájával. A városi pol-
gárok nemcsak templomépítésben ját-
szottak meghatározó szerepet, hanem 
alapítványok, misejavadalmak betölté-
sében is. Irányításuk alá került az isko-
la, a kórház, a szegényellátás. A városi 

„Rárakódások” érték az 
Egyházat, melyek később 

fölöslegessé váltak, 
reformot igényeltek. A szó 

szoros értelmében az 
európai társadalom néhány 

évszázad alatt keresztény 
társadalommá fejlődött.

Reformációi zarándoklat. Királyföldi és barcasági csángó-magyarok világtalálkozója 2016-ban
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vallási élet elvilágiasodott és hanyatlás-
nak indult. Nem véletlen, hogy a refor-
máció a városokból indult el.

A nagy társadalmi alakulás a 14. szá-
zad elején a pápaságot is válasz elé ál-
lította. Véget ért az európai egyetemes 
keresztény népközösség virágkora, meg-
indult e közösség felbomlásának folya-
mata. Lazultak a keresztény egység 
kötelékei, az univerzalizmus épületén 
repedések mutatkoztak. Az egyházi élet 
legkülönbözőbb területein komoly vál-
ságtünetek jelentkeztek. Jogosan hang-
zott fel a nyugati egyházban egyre gyak-
rabban a kívánalom: „reform szükséges, 
mind a főben, mind a tagokban”. De a 15. 
század közepén a reformot szorgalmazó 
zsinati mozgalom elgyengült, és a pá-
pai hatalom kerekedett felül a zsinattal 
szemben. Az alulról kezdeményezett re-
formjavaslatok nem találtak meghall-
gatásra. A meg nem valósult reformok 
tovább növelték a változás utáni igényt.

Reformigényeket 
növelő tényezők
Az egyházi reformokat előidéző és siet-
tető tényezők közül kiemelendő a hu-
manizmus, mely csak önmagáért való 
értékrendet képviselt, nem állt a hit 
szolgálatába. A humanisták szellemi 
függetlenséget hirdettek a közelmúlthoz 
– a középkorhoz – való viszonyulásuk-
ban, leértékelve azt. A kultúra minden 
területén az Egyház egyeduralma ellen 
kardoskodtak. A vallásos humanista, 
Rotterdami Erasmus kritikával illette 
a külsőséges szertartásokat, a szigorú 
egyházi parancsokat; inkább a Jézus 
Krisztusban való önállóbb hitre ösztön-
zött, a személyközpontú lelkiség kiala-
kítására törekedett.

A humanisták jelszava a tudomány 
művelésében: ad fontes (vissza a forrá-
sokhoz)! S az elsőszámú Fons, a Szentírás 
került kritikus hozzáállásuk kereszttü-
zébe. 1450-ben, amikor a Vulgatát sajtó 
alá rendezték, hibákat fedeztek fel ben-
ne. Ez jól jött a humanistáknak, hogy 
az Egyház hivatalos szövegű Szentírását 
mellőzzék. Elkezdték a Szentírás erede-
ti nyelven való kiadását. Bár a spanyol 
Ximenes Cisneros bíboros ún. comlutu-
mi poliglottja megelőzi, és tudományos 
szinten felülmúlja Erasmus 1516-os új-
szövetségi kiadását, mégis Erasmus 
(aki plagizálta Cisnerost) kiadványa vált 
közkedveltté és a humanisták szelle-
mi fegyverévé. A humanizmus szelle-
mében kibontakozó világi tudományok 
háttérbe szorították a teológia tudomá-
nyát. Az Aquinói Szent Tamás által ki-
épített ész és hit szintézisének alapjait 

kikezdték a nominalisták. A nominaliz-
mus alapítója, William Ockham (1280 k.–
1347 k.) ferences szerzetes, szembefordult 
a tomista szintézissel, elválasztotta a hi-
tet az észtől. Szerinte Istenről csak a hit 
és a kinyilatkoztatás útján alkothatunk 
képet. Úgy vélte, hogy hitünk alapja és 
forrása csak a kinyilatkoztatott Szentí-
rás. Ockham hatására követői nagy len-
dülettel tanulmányozták a Szentírást, és 
hátat fordítottak a skolasztikának.

Az Egyházban a zsinateszmével pár-
huzamosan erősödött a reform gondo-
lata, szinte összeforrott vele. A 15. szá-
zadi pápák (II. Pius és II. Pál kivételével) 
nem sokat tettek a reformok érdekében, 
ehelyett reneszánsz életstílusban kor-
mányozták az Egyházat. Sőt, 1517-ben X. 
Leó pápa bezárta az V. lateráni zsinatot, 
az utolsó nagy lehetőséget is elszalaszt-
va a szükséges reformok meghozatala 
érdekében.

A 15. század végén az „új” iránti lel-
kesedés hatotta át az embereket, akik 
a társadalmi és egyéb változásokra úgy 
tekintettek, mint valami új kezdetre. 
1453-ban elesett Konstantinápoly, s szá-
mos bizánci tudós Itáliába menekült, 
ahol újfajta érdeklődés ébredt az antik 
világ iránt. A nagy földrajzi felfedezések-
kel kitágult a világ, nőtt az Újvilág iránti 
érdeklődés. Európai szinten nagy az ér-
deklődés a Szentírás iránt. A humaniz-
mussal az ember és az emberi méltóság 
került a középpontba.

Az Egyházban tapasztalható minden 
hiányosság ellenére a nép vallásos volt. 
Furcsa az egészben csak az, hogy ahol 
a vallásosság lelkipásztori megnyilvá-
nulásait (pl. Oltáriszentség tisztelete, 
alapítványi szentmisék gyakorisága, 

hitbuzgalmi társulatok) fokozottabb 
mértékben találjuk meg, azokban az 
országokban néhány évtized múlva a 
reformáció erőteljesebben hódított: Eu-
rópa északi országaiban, sőt Magyaror-
szágon s ezen belül Erdélyben is.

A 15. században devotio moderna 
néven új lelkiségi mozgalom keletke-
zett, mely a hitéletben hangsúlyeltoló-
dást idézett elő; szorgalmazta a szere-
tet megélését a mindennapi életben, és 
az egyházi liturgia ünneplését háttérbe 
szorította. Ennek következtében kifej-
lődött egy olyan személyes és bensősé-
ges laikus lelkiség, mely leértékelte a 
szentmisét, a szentségeket, a búcsújá-
rást, a szentek és az ereklyék tiszteletét. 
Természetesen az új áhítat nem a nagy 
tömegeket itatta át, viszont az olvasni 
tudó emberekre, az igényesebb hívekre 
és szerzetesközösségekre hatással volt; 
az Egyház és a szentségi üdvrend alábe-
csülése által pedig előkészítette Luther 
spiritualizmusát, valamint a papi rend 
szerepének kiszorítását. A klérus szolgá-
latának megkérdőjelezésével felértékel-
te a laikusságot. Pedig a latin egyházban 
a szentmise áll a lelkiélet fókuszában. 
Soha annyi alapítványt szentmisék 
végzésére nem tettek, mint a 15. század 
végén és a 16. század elején. A mise je-
lentőségének felértékelődése különféle 
jelenségekkel függött össze. A túlvilági 
örökélet biztosítása végett megszapo-
rodtak a szentmise végzését igénylők 
száma. Természetesen túlzások és el-
fogultságok, hogy nem mondjam: ba-
bonás megnyilvánulások is észlelhetők.

A 14. századi nagy pestis járvány 
(1346–1352) tovább növelte a halálra fi-
gyelést és a halottakért végzett imádsá-
gokat. Ekkor Európa lakosságának 2/5-
e elpusztult. A halottaknak nem tudták 
megadni a szokásos végtisztességet, fu-
tószalagon temettek, s ez a késő közép-
kori nyugatnak erőteljes figyelmezte-
tés volt, hogy kellő gonddal ügyeljenek 
arra, hogy többé ilyesmi nem forduljon 

Az egyházi élet 
legkülönbözőbb területein 

komoly válságtünetek 
jelentkeztek. Jogosan 
hangzott fel a nyugati 

egyházban egyre 
gyakrabban a kívánalom: 

„reform szükséges, mind a 
főben, mind a tagokban”.

Kálvin János szobra Sepsiszentgyörgyön.  
Bocskai Vince alkotása (Kép: Albert Levente)
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elő. Ezért is nőtt az érdeklődés a purga-
tóriumban szenvedő lelkek iránt. Az üd-
vösség biztosítása végett a szentmise 
mellett fokozódott a búcsúk és búcsús-
cédulák gyakorlata. A Luthert pártfogó 
bölcs Frigyest elsősorban azért dühítette 
fel a pápa Sacrosanctis búcsút meghirde-
tő bullája, mert az felfüggesztett min-
den más búcsút, amíg ez tart, és ez a fel-
függesztés rendkívül kínosan érintette 
szeretett wittenbergi ereklyekollekciójá-
val kapcsolatos bevételi kilátásait. Tény 
viszont, hogy a búcsúhirdetéseket visz-
szaélések tarkították.

A 15. században mindinkább kivilág-
lik a szerzetes és a világi pap közötti el-
lentét. De ez is, bármennyire ellentmon-
dóan hangzik, a világi klérus szellemi 
fejlődésével függ össze. MacCulloch sze-
rint: „Elmondhatjuk, hogy a 15. század-
ra a plébániák papsága általában sokkal 
szakszerűbben látta el feladatait, mint 
kétszáz évvel azelőtt, műveltség és kép-
zettség, valamint a lelkipásztori hivatás 
iránti elkötelezettség tekintetében egy-
aránt. Kelet-Európában különösen ritka 
lehetett panaszuk a híveknek arra néz-
vést, hogy a papjuk nem a plébánia kör-
zetében él, és nem nyújt számukra meg-
felelő lelkipásztori gondoskodást.” Az ily 
módon magasabb képzettségű papság 
köréből egyre több képzett gyóntató és 
hitszónok lett. Addig ezt a pasztorációs 
területet a kolduló szerzetesek fedték le. 
A papság szellemi felfejlődése szükség-
képpen súrlódást és feszültséget idézett 
elő a szerzetesekkel szemben, versenybe 
kerültek egymással. Az egy évszázadra 

visszamenő konfliktusból antiklerikális 
pamflet- és szennyirodalom fejlődött ki. 
A szerzetesek és a plébánosok egymásra 
mutogattak, nehezteléseiket írásba fog-
lalták, amin a nyomdászok kapva-kap-
tak. Az antiklerikális retorika gyűjtemé-
nye készen került Martin Luther kezébe, 
s az 1520-as években megírt gúnyiratai 
azért voltak olyan sikeresek, mert az 
első kézből idézett szennyirodalmat 
tartalmazták.

Az 1450-ben elkezdődött könyvnyom-
tatás a reformációnak kedvezett, főleg 
az anyanyelvű Szentírás terjesztésével. 
A papság nem fogadta örömmel a Szent-
írás terjesztését. A 15. század egyik leg-
nagyobb gondolkodója, Jean Gerson, aki 
különben szerette volna megnyirbálni 
a pápaság szárnyait, a biblia-fordítások 
tilalmára tett javaslatot. Félelme abból 
a megfontolásból fakadt, hogy ha a la-
ikusok túl sok időt töltenek az önálló 
olvasással, akkor kevesebbet szánnak 
a prédikációk meghallgatására. Ezekre 
a félelmekre fittyet hányva, a nyomdá-
szok a piac igényét követték. 1466–1522 
között Németországban 22 kiadást ért 
meg a Biblia; 1471-ben megjelent olaszul; 
1477-ben flamandul; 1478-ban spanyolul, 
csehül; 1492-ben katalánul. A könyv-
nyomtatás megváltoztatta az európai 
gondolkodást. Azelőtt egy tudós életé-
nek nagyobbik fele a régi szövegek má-
solgatásával telt el. Most kevesebb má-
solómunka maradt és több idő jutott a 
saját eredményekre. Ez viszont megkér-
dőjelezte a korábbi generációk áthagyo-
mányozott munkáját. A régi leértékelése 

kihatott a tekintéllyel kapcsolatos vi-
selkedés változására is; helyesebben: 
a tekintély rombolásával járt együtt, 
ami nem volt éppen jó hír az egyházi 
hierarchiának.

A könyvnyomtatással egyre több 
könyv lett elérhető az emberek számára, 
és az olvasásnak egyre nagyobb szerep 
jutott a laikusok vallásgyakorlatában. 
Aki igazán élvezte az olvasást, az inkább 
visszavonult a közösségi liturgiától és 
magányossá vált. Újfajta pietás indult 
hódító útjára, s a „könyves” ember nem 
vett részt a „tömeggel” együtt a szent-
misén; számára a pap közvetítő szerepe 
elhalványult. Megvetették a hagyomá-
nyos liturgiát, és könnyen elfogadták az 
újat, az újítást, a hitújítást.

Összegzésként elmondhatom, hogy 
mindezek a tényezők üzenetet hordoz-
nak számunkra. Reformra mindig szük-
ség volt és lesz az Egyházban, főben és 
tagokban egyaránt. A megújulást azon-
ban ne másoknál szorgalmazzuk, ha-
nem önmagunkban valósítsuk meg.
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émetország már tíz éve, Magyarország 
körülbelül hét éve kezdte el a Reformáció 
500 éves jubileumára való készülődést. 
Az internetes keresőben a Reformáció 
500 szókapcsolatra kevesebb mint egy 
másodperc alatt több mint kétszázezer 
találatot kapunk. A világ összes protes-
táns egyháza készült a jubileumra, nagy 
lélegzetvételű rendezvények, óriási meg-
mozdulások, koncertek, ökumenikus 
istentiszteletek, kiállítások, könyvek, 
társasjátékok, rajzfilmek, filmek, kü-
lönféle reformátori sörök, legófigurák 
láttak napvilágot a reformáció tisztele-
tére. Nem volt egy olyan település, olyan 
protestáns egyházközség a nagyvilág-
ban, ahol ne emlékeztek volna meg a 
reformáció e jeles jubileumáról. A világ 
szeme a templom falai közül kilépő pro-
testáns keresztyénekre fókuszálódott az 
elmúlt időszakban, úgy ahogyan annak 
idején 1517-ben, amikor Luther Márton 
kilépett a kolostor falai mögül és 95 téte-
lével az egyházat és ezzel együtt a társa-
dalmat is megújító programot hirdetett. 
Tanítása hamar elterjedt egész Európa 
területén, hiszen reformja az érthetősé-
get, az anyanyelvűséget, a tanulást, az 
előrehaladást támogatta. Új szellemisé-
get hirdetett meg, amely minden egyes 
ember számára érthetővé és legfőképpen 
elérhetővé tette Isten igéjét, személyessé 
tette Isten kegyelmét, és ezáltal az örök 
életet. Volt ereje szakítani a berögzült 
dogmákkal, a megkövesedett és törvé-
nyeskedő hagyományokkal, s mindezt 
nemcsak önmagáért, hanem azokért az 
emberekért is tette, akiket az akkori egy-
házi és politikai hatalom félrevezetett, 
kizsákmányolt, megnyomorított, tudat-
lanságban és félelemben tartott.

A reformáció történetét nem szeretném 
taglalni, hiszen – ahogy mondani szokás 
– még a csapból is ez folyik. Inkább azt 
szeretném kiemelni, hogy melyek azok a 
legfontosabb lelki örökségei evangélikus 
egyházunknak, amelyeknek ma is érvé-
nyesülniük kell, és amelyeknek ma is ha-
tásuk, formáló és felszabadító erejük van.

Az egyházban ma már egyre termé-
szetesebbé válik, hogy állandó válto-
zásra, megújulásra van szükség, más-
különben stagnáló élettelen, befásult 
klubbá alakul. Ahhoz viszont, hogy ez 
a változás ne váljon a társadalom ál-
tal szabott igényekhez való puszta al-
kalmazkodássá, szükség van stabil 
pontokra, amelyekhez igazodhatunk. 
Ebben segít a reformáció példája, mely-
nek legsarkallatosabb útjelzője a Biblia 
tanulmányozása, és az Istennel ápolt 
személyes kapcsolat volt. Ennek fényé-
ben az evangélikus egyház arra törek-
szik, hogy mindenki számára érthető 
legyen liturgiájában és igehirdetésé-
ben. Olyan szavakat, mondatszerkeze-
teket használjon, amelyek érthetőek a 
mai embernek, ugyanakkor kifejezik 
a bibliai értelmét, és hitet ébresztenek 
a résztvevőkben. Ezt a fajta megújulást 
próbáljuk gyakorlatba önteni szolgála-
tunk minden területén, segítségül híva 
új módszereket, csoportdinamikai játé-
kokat. A különböző ifjúsági alternatív is-
tentiszteleteken az igei tanítás mellett a 
fiatalok interakciója áll a középpontban, 
a gyerekbibliaórákon és a konfirmációs 
előkészítőkön a bibliodráma módszeré-
vel visszük közelebb a bibliai történetek 
értelmét gyermekekhez és fiatalokhoz.

A másik nagyon fontos vívmánya a 
reformációnak, hogy az egész társadal-
mat megmozgatta. Nem maradt bent 
a kolostorok és templomok falai között, 
hanem bizonyos mértékben minden-
kit megérintett. Egyesekben elfogadást, 
felszabadultságot, bátorságot, örömet, 
hitet, tanulásra és előrehaladásra való 
vágyat eredményezett, másokban hara-
got, ellenségeskedést, utálatot, félelmet, 
féltékenységet, gyűlöletet váltott ki. A ju-
bileumi év erre a kilépésre adott lehető-
séget egyházunk számára is, hiszen már 
2016 nyarán megszerveztük a Reformá-
ciói Zarándoklat – Királyföldi és Barca-
sági Csángó-magyarok Világtalálkozó-
ját, amelyen több mint 2500 résztvevő 
volt jelen (lásd a 9. oldalon). Ezt követte 

N

Fejér Olivér

Mérföldkő, vagy  
rideg emlékmű?

Az egyházban ma már 
egyre természetesebbé 

válik, hogy állandó 
változásra, megújulásra 

van szükség, máskülönben 
stagnáló élettelen, 

befásult klubbá alakul.
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a három egyházmegye (Brassó, Kolozsvár, 
Nagylak) összevont közgyűlése, amely a 
Románia szerte szétszórt gyülekezetei-
nek adott lehetőséget a találkozásra.

Kilépni az egyház védő falai mögül 
azt jelenti, hogy új helyzetbe kerülünk, 
amelyben nem mindegy, hogyan képvi-
seljük, és cselekedeteinkkel hogyan hir-
detjük az Istent. Mert az egyház csak ak-
kor lesz vonzó, ha példás azok élete, akik 
benne élnek, ha megoldásokat keres és 
ad, ha kiáll az igazság mellett és elítéli a 
zsarnokságot, ha védelmezi a gyengéket, 
és nem használja ki azokat, aki megbíz-
nak benne. Határokat mer átlépni a jó 
érdekében és önkritikusan meg meri fo-
galmazni a saját és a társodalom aktuá-
lis hibáit és problémáit. A határátlépések 
viszont találkozásokat jelentenek, a talál-
kozások pedig megujúlásra, új tapaszta-
latok szerzésére adnak lehetőséget. A je-
len reformációja számunkra azt jelenti, 
hogy nem fordulunk el embertársainktól, 
hanem nyitottan fogadjuk el mindazokat, 
akik közelednek felénk. Nem az ítélkezés 
és törvényeskedés az első reakciónk, ha-
nem a személyes elfogadás, a feltételnél-
küli szeretet és megértés.

Egységben az erő! – szoktuk mondani. 
Luther, Kálvin, Melanchton – hogy csak a 
legfontosabb reformátorokat említsem – 
mindvégig egyet akartak. Isten megújító 
és életet adó igéjének, kegyelmének tisz-
ta továbbadását, amely örök életre vezet. 
Éppen ezért a reformáció időszakában 
hosszú ideig nem lehetett különbséget 
tenni kálvinista vagy ágostai irányzat 
között. Egy megújuló mozgalomról volt 

szó, melynek tagjait protestánsoknak 
neveztek. Csak a reformátor atyák ha-
lála után kezdődött el az úgynevezett 
konfesszionalizálódás, amikor bizonyos 
tanokat – például az úrvacsora tana – 
másként kezdtek el értelmezni a Luther 
vagy Kálvin mellett felnőtt tanítványok. 
Ezek a különféle értelmezések vezettek 
a felekezetek kialakulásához. Ha ezeket 
figyelembe vesszük, úgy gondolom, hogy 
hűtlenek voltunk a reformáció lényegé-
hez, amely az egységet hirdeti. Ezért volt 
óriási lépés, hogy 2017. július 4-én, 446 év 
után újra sor került a Romániai Evan-
gélikus-Lutheránus és a Romániai Re-
formátus Egyház közös zsinatára, ahol 
nem csak az evangélikus templom szí-
ve dobbant meg, hanem a Farkas utcai 
templom évszázados falainak lelke is ki-
virult a közös lelkészszentelés alkalmá-
val. Ahogyan a reformátorok közös fellé-
pése, egységes tanítása meghódította a 
világot, megújította a társadalmat, úgy 
ma is az egységre törekvés az egységes 
fellépés képes új, biztonságos és élhető 
világot létrehozni.

Az evangélikus egyház reformációi 
örökségét talán legjobban Lucas Cra-
nach német festő (1472–1553) összegezte 
a wittenbergi vártemplom oltárképén. 
A szárnyasoltár alján téglákból épült te-
rem középpontjában a megfeszített Jé-
zust láthatjuk, akinek leple a feltáma-
dást, az új kezdet lehetőségét jelképezi. 
A terem jobb oldalán elhelyezett szó-
székről Luther prédikál, és a Megvál-
tóra mutatva a középpontra irányítja a 
gyülekezet figyelmét, amelyben minden 

korosztály és társadalmi réteg képvise-
li magát. Az egyházban Jézus a közép-
pont, mert az Ő érettünk hozott halál 
áldozata árán felszabadultan és boldo-
gan élhetünk, Ő az örök életbe vezető út. 
Ez a keresztyénség alfája és omegája, ez 
mindennek az alapja. Ezen alapszanak 
az emberi élet legfontosabb mozzanatai 
és kapcsolatai, s mindezt a megfeszített 
Jézus tartja meg, kinek a vére átitatja a 
terem falait, mely az egyházat jelképezi.

A bal szélső képen az élet kezdetét 
ábrázolja a festő, összekötve a keresz-
telés aktusával, amely az újjászületést, 
a kiteljesedés felé vezető utat jelképezi. 
S mindez a társadalom és a gyülekezet 
közössége előtt történik szimbolizálva a 
közösségre való ráutaltságot és a közös-
ség elengedhetetlen szerepét az új élet 
formálásában.

A középső festményen Jézus asztal-
közösséget vállal tanítványaival, velünk, 
mindennapi emberekkel, még akkor is, 
ha arra készülünk, hogy lemondjunk 
róla, eláruljuk Őt, embertársainkat, vagy 
önmagunkat. Megosztja velünk ételét és 
italát, s ha fáradtak vagyunk, megenge-
di, hogy vállára hajtsuk fejünket. 

Az oltárkép jobb oldalán látható jelenet 
azt ábrázolja, hogy az egyház, mint Jézus 
megbízottja feltétel nélkül elfogadja az 
esendő embert, csak arra kér, hogy alá-
zatosak és őszinték legyünk Az Istennel, a 
gyülekezettel, társadalommal és önma-
gunkkal szemben, s így nem kell majd a 
saját bűneink köteléke miatt eltávoznunk 
az életet adó és megtartó közösségből.

Luther a 16. században, az egyszerű 
embernek tette érthetővé, hogy hogyan 
találkozhatnak Istennel, és mi a terve az 
életükkel. Azért dolgozott, kutatott, gyöt-
rődött, hogy a félreértett vagy félrema-
gyarázott tanításokra felhívja a társa-
dalom és az egyházi előljárók figyelmét, 
mindezt pedig a Biblia igazságával ma-
gyarázta. Ma a 21. században is éppen ez 
a feladatunk: Jézus személye és tanítása 
láthatóvá váljon személyiségünkön, csa-
ládunkban, közösségeinkben, hagyomá-
nyainkban, ünnepeinkben. Nincs ebben 
semmi trükk, a lényeg tulajdonképpen 
egyszerű: a folyamatos személyes őszin-
te kapcsolat, a bibliai igék naponkénti ol-
vasása, az imádság és a közösségi élet, 
embertársaink elfogadása, hiszen ez az 
igazi reformáció, amely átformálja és 
megváltoztatja a világot.

A 2017-es jubileumi év nem egy rideg 
emlékű, hanem mérföldkő kell, hogy le-
gyen egyházaink számára, amikor rálé-
pünk a folyamatos változás útjára, nem 
bonyolítjuk el a dolgokat, hanem a leg-
nagyobb egyszerűséggel és természetes-
séggel Isten dicsőségét és embertársain 
javát szolgáljuk.

Lucas Cranach: Wittenbergi oltárkép
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rdély több szempontból is lenyűgöző-
en gazdag ország. A varázslatos és vál-
tozatos táj, a történelem előtti időkbe 
visszakanyarodó múlt, a megannyi 
nép, mely e földet lakta, a születés és 
elmúlás, építés és rombolás évszáza-
dos ritmusa, no meg megannyi más, 
kisebb-nagyobb elem valóban egyedi és 
sajátos szintézissé formálódik, amely-
nek eredménye egy külön világ, egy 
nyitottságában teljes rendszer, amely 
csupán a politika fintora miatt kerülte 
el a nagyvilág figyelmét. Pedig mennyi 
mindenre taníthatná Erdély nemcsak 
Európát, hanem az egész világot is! A 
protestáns reformáció félévezredes 
évfordulóján, amikor a nyugati társa-
dalom arculatát markánsan megha-
tározó szellemi folyamat eredményeit 
próbáljuk csokorba gyűjteni, e tekintet-
ben is lenyűgözheti a szemlélőt Erdély 
egyedi világa. Nincs ugyanis egyetlen 
olyan hely sem Európában, ahol olyan 

sajátos felekezeti paletta alakult volna 
ki, mint nálunk. A társadalom, a kül-
ső kényszer, a belső küzdelmek, vala-
mint a tagadhatatlanul megnyilvánu-
ló legjobb emberi szándék létrehozott 
egy olyan világot, amelyben egy dön-
téshozó politikai testület – esetünkben 
az országgyűlés – törvénybe foglalta a 
közösség számára a szabad papválasz-
tás jogát. Ezen 1568-as döntés nyomán 
aztán évszázadokon keresztül, akar-
va-akaratlanul, néha bosszankodva 
miatta, máskor meg örvendve és büsz-
kén élhetett egymás mellett az a négy 
felekezet, amelyeket a mai napon is 
történelmi magyar egyházaknak neve-
zünk. Ezeknek a felekezeteknek az egy-
más mellett való élése tette aztán le-
hetővé azt a teljesen egyedi kulturális 
környezetet, amelynek zamatát hiába 
keresnénk bárhol máshol, mert pár-
ja nincsen. Érthető tehát, hogy e jeles 
esztendő folyamán a reformáció helyi 
értékét jelenti a négy felekezet egymás 
mellett élése.

A fenti megállapítás hangnemében 
e mostani írás központi célja az, hogy 
e felekezeti sokszínűség legradikáli-
sabb árnyalatát, az erdélyi unitárius 
reformáció történetét vázolja. Bár a 16. 
századi Európában jóformán minden 
országban megjelent a szenthárom-
ságtagadás eszméje, Lengyelországot 
és Erdélyt leszámítva sehol sem tudott 
gyökeret ereszteni. Továbbá Erdélyen 
kívül ez az eszmeiség sehol sem tudott 
napjainkig megmaradni. Mindezeket 
szem előtt tartva mondható el, hogy 
az unitarizmus igazi erdélyi sajátosság, 
olyan eszme és abból kinövő közösség, 
amelynek puszta létére büszkén te-
kinthet minden erdélyi.

A protestantizmus a kezdetektől vi-
szonylag jó fogadtatásnak örvendett 
Erdélyben, ami elsősorban a felvilá-
gosult, az egyházon belüli reformokat 

E

Rácz Norbert Zsolt

Radikális reformáció és 
humanista szellemiség
Néhány szó az erdélyi unitarizmus kialakulásáról

…lenyűgözheti 
a szemlélőt Erdély egyedi 

világa. Nincs ugyanis 
egyetlen olyan hely sem 

Európában, ahol olyan 
sajátos felekezeti paletta 

alakult volna ki, mint 
nálunk.

A reformáció genfi emlékművének központi alakjai, balról jobbra: Béza Tódor, Kálvin János,  
Guillaume Farel, John Knox (Wikipédia)
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sürgető katolikus papság jelenlétének 
köszönhető. Ebbe a környezetbe szüle-
tett az 1520-as évek elején, Kolozsvá-
ron Hertel Dávid szász nációhoz tartozó 
tímármester fia, Ferenc is, aki később, 
a kor szokása szerint Franciscus Davi-
dis-re, azaz Dávid Ferencre latinosítot-
ta nevét. Kétségen kívül Erdély legje-
lentősebb reformátora a hazai iskolák 
elvégzése után, Wittenbergben folytat-
ta tanulmányait, ahol a protestantiz-
mus egyik zsenijének, Philip Melan-
chtonnak az előadásait hallgathatta. 
Hazatérése után – még mindig katoli-
kus papként – Beszterce mellett teljesí-
tett szolgálatot, bár kétségtelen, hogy a 
külhoni peregrináció markánsan meg-
határozta már ekkor teológiai gondol-
kodását. Az 1550-es évek derekán végül 
szülővárosába költözhetett, ahol okta-
tói feladatokat látott el. A protestantiz-
mus felvállalását erre az időszakra le-
het tenni. A Kolozsvárra való költözése 
után, jóformán haláláig, az erdélyi hit-
viták sűrűjében találjuk őt. A tekinté-
lyét bizonyítja az is, hogy 1557-ben, az 
újonnan alakult erdélyi magyar püs-
pökség első főpásztorává választották. 
A középkori egyházi struktúrát a 16-
ik században két püspökség örökli: a 
Nagyszeben központú, szász, valamint 
a kolozsvári székhelyű magyar szupe-
rintendencia. A két egyházrész között 
viszont ebben a korban dogmatikai kü-
lönbség nem volt, mindkettő a lutheri 
tanokat valló protestáns közösség volt.

Dávid Ferenc első szentháromságta-
gadó beszédét 1566-ban mondhatta el a 
kolozsvári piactéri (ma Szent Mihály) 
templom szószékéről, ám az unitárius 
eszmeiségnek nem ő a szülőatyja. Er-
dély reformátorának zsenialitása nem 
az unitárius eszmeiség felszínre hoza-
talában érhető tetten, hanem abban, 
ahogy a különböző nézeteket, gondo-
latokat önálló rendszerbe tudta fűzni, 
illetve abban, ahogy a vallási igazság 
maradéktalan keresését folytatta. Az 

unitarizmus Erdély földjére az olasz 
származású Giorgio Biandrata (magya-
rul: Blandrata György) révén érkezett. A 
gondolat első kora újkori megfogalma-
zója a Genfben mártírhalált halt spa-
nyol orvos, Miguel Serveto (magyarul 
Szervét Mihály) volt. Az ő platóni jel-
legű meditációi jelentették azt a szik-
rát, amely a reformáció nyújtotta kere-
tek között, de a klasszikus reformátori 
tanoknál egészen más irányba halad-
va, termékenyítette meg Európa-szerte 
a másképp gondolkodók elméjét. Némi 
sarkítással azt is mondhatnánk, hogy 
Szervét krisztológiai kérdései sokkal 
fontosabbak lettek, mint a válaszok, 
amelyekre a spanyol tudós jutott. 

A 16. századi unitarizmus bölcsője – 
meglepő módon – Itália földje. Velen-
ce környékén gyűlt össze az a marék-
nyi tudós emberből álló laza közösség, 
amely meglepően új módon értelmez-
ték a Bibliát, valamint a vallás alapvető 
kérdéseit. Az ő gondolkodásukban kell 
keresni azt a másságot, amely aztán 
Erdélyben unitárius egyházzá alakult.

Hogy a fentebbi helyzetet, valamint 
az unitarizmus sajátosságát a keresz-
ténységen belül megértsük, hadd foly-
tassunk egy kis gondolati kísérletet! 
Vajon mi az oka annak, hogy Luther 
Márton, Kálvin János, Melanchton Fü-
löp és megannyi roppant értelmes és 
művelt ember, akik naponta olvasták 
a Szentírást, és keresték annak gyak-
ran mélyre ásott értelmét, nem fek-
tettek nagy hangsúlyt arra a tényre, 
hogy a Bibliában sehol nem esik exp-
licit módon szó a Szentháromságról, 

sőt még Krisztus kettős természetéről 
sem. Mi az oka, hogy ez a még felszínes 
olvasat után is okvetlenül szembetű-
nő dolog nem érintette meg azoknak 
az embereknek az elméjét, akiknek 
tudatos és feltett szándékuk a bibliai 
tisztaság megélésének a helyreállítá-
sa volt? A válasz egyértelműen az, hogy 
a reformáció legfontosabb kérdését az 
üdvösség módjában meglelő nagy re-
formátorok, a Biblia-központúságot 
a kereszténység első századaiban le-
fektetett dogmatikai alaprendszer 
prizmáján keresztül tekintették. A ke-
reszténység alapvető tanítása, amely 
évszázadok alatt, viták tüzében, gyak-
ran a többség meggyőzését alkalmazva 
kristályosodott ki, a fentebb felsorolt 
protestánsok számára alapvető igazság 
maradt, amelynek tanítását nem volt 
szabad megbontani, mert ez a korábbi 
viták fellángolásával járna. 

Úgy tűnik, hogy ez a hallgatólagos 
megegyezés Európa-szerte érthető volt 
a keresztény emberek többsége számá-
ra. Ám ennek a felfogásnak – amely 
Hispániától Skandináviáig majdnem 
minden ember számára érthető volt – 
a megkérdőjelezése csak még inkább 
felcsigázza a választ kereső kíváncsi-
ságát. E sorok írója azok közé tartozik, 
akik úgy vélik, hogy az unitarizmus a 
protestáns reformáció és a reneszánsz 
humanizmus sajátos összefonódásá-
nak következtében jelent meg. Bár itt 
nincs lehetőség arra, hogy részletek-
be bocsátkozzunk, megemlítjük, hogy 
a humanisták fejedelmének tartott 
Rotterdami Erasmus művei meglepő 

Dávid Ferenc (Körösfői-Kriesch Aladár Tordai országgyűlés című festménye, Wikipédia)

A protestantizmus a 
kezdetektől viszonylag 

jó fogadtatásnak 
örvendett Erdélyben, 

ami elsősorban a 
felvilágosult, az egyházon 

belüli reformokat 
sürgető katolikus papság 
jelenlétének köszönhető.
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nagy számban voltak jelen a kolozsvá-
ri unitárius kollégium könyvtárában. 
Nem elvetendő gondolat az sem, hogy 
az unitarizmus megfogalmazói és első 
rendszerezői szinte kivétel nélkül a pá-
duai humanista szellemű egyetem di-
ákjai voltak.

A humanizmus „ad fontes” (a for-
rásokhoz) jelszava jelenthette azt az 
értelmezési keretet, ami a reformáció 
hatására elkezdett tantisztázási folya-
matban egyeseket a klasszikussá vált 
keresztény dogmák megkérdőjelezésé-
hez vezetett. E gondolkodók nem kri-
tikai éllel közelítettek a dogmákhoz, 
hanem sokkal inkább radikálisan ér-
tették a reformáció „sola Scriptura” 
elvét. 

Az unitarizmus tehát e két nagy kora 
újkori ideológiai áramlat szinte egyedi 
találkozásának fókuszpontjában szü-
letett, abból a felismerésből, hogy a 
Szentírás nem beszél sem a szenthá-
romság tanáról, sem az öröktől fogva 
létező, az Istennel egylényegű Krisztus 
dogmájáról. És bár való igaz, hogy a 16-
ik század folyamán az erdélyi és len-
gyelországi viták túlnyomó része krisz-
tológiai jellegű volt, az unitarizmus 
lényegét ennél mélyebb teológiai fel-
ismerésben kell keresni, pontosabban 
a mindenkori jelenben élő keresztény 
ember bibliaértelmezésében. E radiká-
lis biblicizmus páratlan eredménye az 
1568-as tordai országgyűlés vallási ha-
tározata, amely vegytiszta protestáns 
szellemiségben átadta a közösségnek a 
prédikátor választásának a jogát, mi-
vel az Isten ajándékaként felfogott hit a 
Teremtő kijelentett Igéjének hallgatása 
által ébred az emberekben.

E radikális biblicizmus kiegészül 
egy nagyon erős reformátori öntudat-
tal. Beszédes e tekintetben az az 1568-
ban Gyulafehérváron kiadott névtelen 
antológia, a De falsa et vera cognitione… 
című kötet, amelynek egyik írásában 

nyilvánvalóvá válik e gondolkodók 
programja. Szerintük a reformáció egy 
olyan törekvés, amely a felszín felől 
halad a mélyen levő kérdések irányá-
ba. Luther, Melanchton és Kálvin kez-
detben az istentiszteletet, a szertartá-
sokat, a vallási életet tisztították meg, 
ám a doktrína, a tan helyreállítására 
már nem volt idejük. E tekintetben az 
erdélyi és lengyel teológusok úgy te-
kintettek önmagukra, mint a reformá-
ció betetőzőire, akiknek pontosan az a 
feladatuk, hogy a keresztény tanításról 
lefejtsék a rárakódott, de nem tisztán 
biblikus tanokat.

Összegezve tehát a fentebbieket, az 
unitárius felekezet a protestantizmus 

szerves része, ám olyan, amely talán 
egy humanista árnyalattal is kiegé-
szül, s ezáltal a nagy reformátorok ala-
pította rendszereknél is radikálisab-
ban bibliaközpontú. E felekezet vallja, 
hogy vallási kérdésekben az érvek töb-
bet érnek, mint a politikai hatalom 
vagy a kényszer, vallja a lelkiismeret és 
a gondolat szabadságát, amely minden 
korban és nemzedékben újfent kísér-
letet tesz arra, hogy tisztábban és job-
ban megértse a körülötte levő világot 
és benne önmagát. E megértési folya-
matban pedig nem fél attól, hogy a régi, 
már elfogadhatatlan nézeteit felcserél-
je újabb, korszerűbbnek és igazabbnak 
tartott eszmékkel.

Az unitárius felekezet 
a protestantizmus szerves 

része, amely talán egy 
humanista árnyalattal 

is kiegészül, s ezáltal 
a nagy reformátorok 

alapította rendszereknél 
is radikálisabban 
bibliaközpontú.

Szervét Mihály (1511–1553) 16. századi teológus, fizikus és humanista (Wikipédia)
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erei Mihály (1667–1756) erdélyi születé-
sű emlékíró, a magyar barokk irodalom 
kiemelkedő alakja. Fő műve, a História1 
– amelyet Brassóban írt 1709 és 1712 kö-
zött – kapcsán szinte már mindent leír-
tak róla a történészek és az irodalmárok. 
Alkotását a történelemtudósok főként a 
korabeli politikai, gazdasági és törté-
nelmi események elemzésének oldalá-
ról közelítik meg, irodalmáraink pedig 
főleg a stílusát, az események élethű 
leírását, találó latin idézeteit, szöveg-
szerkesztését emelik ki kötetével kap-
csolatosan. Csupán mellékesen jegyzik 
meg, hogy korábbi naptári följegyzéseit 
is felhasználta műve írásakor.

A fentebb leírtak miatt e dolgozat 
írója nem kíván foglalkozni magával 
a Históriával, hanem épp azoknak a 
kalendáriumoknak a bemutatásával, 
amelyekbe Cserei még fiatal korában 
nagyon tömören, néhány kivételtől el-
tekintve naponta csak egy-két mondat-
ban rögzítette mindazt, amit az életével, 
környezetével, a rokonságával és isme-
rőseivel, a természeti jelenségekkel kap-
csolatosan fontosnak tartott lejegyezni.

Teljes nemesi neve nagyajtai és mik-
lósvárszéki Cserei Mihály volt. 1667. ok-
tóber 21-én született az Olt folyó mel-
léki, Csíkszeredától északnyugatra 
eső Csíkrákoson. Élete utolsó éveiben 
a nemesi előnevét adó, az Ajta patak-
nak völgyében fekvő Nagyajtán élt, s itt 
is halt meg 1756. április 22-én 88 éves 
korában. Ez abban az időben matuzsá-
lemi kornak számított, főleg a férfiak 
esetében. Mint több helyütt leírja, éj-
szakákat töltött felfegyverzetten lóhá-
ton, néha napokig nem vagy alig evett, 
aludt erdőben, mezőben, szénakazal-
ban. Rettenetes téli hidegekben, nyári 
forróságban vonult hadtársaival na-
pokon keresztül, ha a sorsa úgy hozta. 
Természetesen nagyon szeretett enni- 
inni is, mulatni, utazni, amikor nem 

katonáskodott, hanem élte az egyszerű, 
erdélyi köznemesek életét.

Családjával kapcsolatosan elég sok 
az elírás és a pontatlanság. A genealó-
giák, de még Nagy Iván2 is közöl téves 
adatokat, illetve lehagy a Cserei csa-
ládfáról több személyt is. Ezeket Cse-
rei följegyzései alapján igyekszünk itt 
pótolni. Nagyapja Miklós (felesége Köl-
tő Margit), Rákóczi György főétekfogója 
volt. Neki négy fiúgyermekéről tudunk. 
Farkas Apafi pénztárosa volt (felesé-
ge Bydeskuti Mária); György (felesége 
Baróti Kata); Miklós, aki elesett a Vas-
kapunál. S végül Mihály apja, János, 
aki 1679-ig Fogaras várkapitánya volt 
(itt töltötte gyermekkorát az emlékíró), 
s 1717-ben hunyt el. Felesége csíki Cserey 
Judit3, akit néhol kászoni nemesi elő-
névvel jegyeztek le. A fiatal Mihály és 
családjának élete azonban nem mindig 
volt gondtalan. Béldi Pál4 kegyvesztése 
után 1678-ban apját (is) börtönbe vetet-
ték, és hat éven át raboskodott. Az ifjú 
Cserei Mihály többször járt Bélden, fel-
tétel nélkül szimpatizált apja sorstársá-
val, gróf uzoni Béldi Pállal, és később, az 
idő távlatából, halála után is tisztelte őt. 
A továbbiakban a Cserei család tagjai-
ról, magának az írónak az életéről csak 
akkor teszünk említést, ha a följegyzé-
seiből valamely érdemleges adat vagy 
esemény megkívánja azt.

Cserei Mihály kalendáriumaiból 
nyolc darab maradt fönn az utókorra, 
amelyeket 1893-ban átírásban tett köz-
zé Ferenczi Zoltán5. (Sajnos nem emlí-
ti, hogy ezeket a kalendáriumokat6 hol 
és ki nyomtatta, illetve, a tulajdonosa 
hol vásárolhatta a 17. század végén.) 
Az első 1690-ben íródott, az utolsó 1698-
ban. A sorozatból egy évi, az 1696-os el-
kallódott. A legelső írásakor Cserei 23 
éves volt. A legtöbb feljegyzés termé-
szetesen a saját életének mindennap-
jait örökíti meg. De – mint említettem, 

Cs
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Cserei Mihály volt. 
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Fülöp László 

Cserei Mihály kalendáriumairól 
(1690–1698)  
Emlékezés a székely emlékíró születésének 350. évfordulóján
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– szűkszavúan ír a családjáról, az isme-
rőseiről, gyakorta az időjárásról. És ha 
nem volt más érdemleges írnivalója, 
akkor betegségekről, azok korabeli gyó-
gyításáról (ezeket Ferenczi az átírásában 
kihagyta), s bejegyez számára érdekes 
latin idézeteket, kezdetleges, maga írta 
versikéket.

Részletesen elmeséli katonáskodása 
élményeit, eseményeit, azonban ezeket 
nem célom említeni és fölsorolni, meg-
tették azt a történészek.

A továbbiakban, ha szükségét ér-
zem, akkor dátumokkal, adatokkal 
és csoportosítva kívánom bemutatni 
a legfontosabb és az olvasó számára a 
legérdekesebb történéseket. Mindene-
kelőtt szeretném megjegyezni, hogy a 
szerző rengeteget „utazott”: szomszé-
dos falvakba, távolabbi városokba. Azaz 
lóháton ment látogatóba ismerőseihez. 

Mivel mindig többes számban ír erről, 
s néha konkrét utalást is tesz rá, szol-
gája (esetleg több is) mindig kísérte. Hi-
degben, sárban, árvíz idején lovagolt az 
úttalan utakon. Ha szeretnénk ponto-
san összeszámolni, hogy hány család-
nál és hány településen fordult meg a 
nyolc évben, akkor a számuk a százat 
is elérné, esetleg meg is haladná. Mind-
ezt nem pontosítva feltétlenül szólnunk 
kell az olvasónak egy akkori szokásról. 
Ha egy nemes ember akár váratlanul 
is betoppant egy másik településen élő 
nemes kúriájába, kastélyába, azt min-
dig szeretettel vendégül látták. Nem 
okozott gondot, hogy egy fővel többen 
étkeznek, és szívesen adtak neki szál-
lást éjszakára. (Az őt kísérő pedig az ott 
lévő szolgákkal evett, aludt. Csupán fel-
tételezés, hogy az évszaktól függően az 
istállóban, a csűrben, de erről nem szól 
az írás.) Az akkori apró erdélyi falvak-
ban nem várta az utazót vendégfogadó, 
ezért nagyon praktikusan így oldották 
meg egymás között a kisegítő vendég-
látást. Feltétlenül meg kell azonban je-
gyezni, hogy a viszonylag közelben élő 
nemesek mind ismerték egymást, közös 
dolgaik, például a „székben”7 való ülések, 
tanácskozások miatt. Mindezen kívül a 
legtöbbjük valamilyen rokoni vagy más 
kapcsolatban volt egymással (házassá-
gok, komaság, esküvői tanú stb.). Csu-
pán példaként említek néhány ott élő 
családot: Kálnoky, Henter, Mauer, Béldi, 
Boér. Ha megnézzük ezen famíliák csa-
ládfáját, leolvashatjuk azokról ezeket a 
közvetlen kapcsolódásokat.

E kis kitérő után Cserei Mihály 
azon följegyzéseiről lesz szó, ame-
lyek a családjával, illetve az ő életével 

kapcsolatosak. Mindezekkel a biztos 
adatokkal tudjuk kiegészíteni a már 
említett hézagos családfát.8 Édesanyja 
halálának évét nem ismerjük. De 1694-
ben még biztosan élt. Ugyanis ekkor ha-
gyott nála egy darabka aranyat, hogy 
csináltasson belőle gyűrűt Brassóban, 
s anyja egy követ is ígért beletetetni. 
A genealógiák szerint Mihálynak csak 
egyetlen fiútestvére volt, János (felesé-
ge László Erzsébet). Nekik is két fiúgyer-
mekük született, Elek és Farkas. Mihály 
ezen nevű öccséről egyetlen egyszer sem 
tesz említést. Elképzelhető, hogy több 
keresztneve volt, s a Jánost apjától örö-
költe. Mihály többször is ír egy öccséről, 
de mindig Dánielnek nevezi. Több ízben 
mentek együtt vendégeskedni, mulatni. 
Még a lakodalmáról is ír, amely Baró-
ton volt 1693. január 31-én. Mivel a Cse-
rei család férfiágon református vallású 
volt, több alkalommal olvashatunk a 
családtagok neve között kimondottan a 
reformátusokra jellemező keresztneve-
ket. Valószínűleg ezért kapta a testvér is 
a Dániel nevet a keresztségben, esetleg 
a János mellé többedik névként(?). Min-
dig bátyjaként emleget egy Zsigmondot, 
aki szintén nem szerepel a kiadott csa-
ládfákon. Neki 1690-ben született egy 
Sámuel nevű fia, akinek a kereszte-
lőjén a naplóíró is jelen volt. Mint írja, 
ez a Zsigmond a kisfia születése után 
nem sokkal, 1692. május 14-én meghalt. 
A fentieken kívül még egy leánytestvé-
rét említi szintén több ízben. Neki 1693. 
április 9-én volt a kézfogója, s pár hó-
nap múlva, június 23-án a lakodalma. 
Sajnos sem a lánytestvére, sem a sógo-
ra nevét nem jegyezte le (neki ez termé-
szetes volt), másutt, a genealógiákban 
sem szerepelnek. Később többször meg-
látogatta őket, innen tudjuk meg, hogy 
Enyeden éltek.9 Szintén több alkalom-
mal vendégeskedett egy Farkas nevű 
rokonánál Vízaknán. Rövid leírásából 
viszont nem derül ki, hogy milyen roko-
ni szálak fűzték hozzá: lehetett az apja 
testvére, azaz nagybáty, vagy annak a 
szintén Farkas nevű fia, azaz Mihály 
unokatestvére. Ez utóbbi szintén hiány-
zik a nemzedékrendi tábláról.

Végül szóljunk arról, hogy 30 évesen 
maga Cserei Mihály is megnősült. 1697. 
május 10-én „lett kézfogásom Isten ren-
delésiből” – írja, s október 22-én a la-
kodalma (Maros)Kecén a „méltóságos 
gróf úr ő nga házánál”. Itt Apor István 
főkirálybírót kell értenünk, az ő kasté-
lyában rendezték a családi ünnepséget. 
Sajnos a nevekkel itt is sokszor adós ma-
radt. Azonban tudjuk, hogy a 13 éves (!) 
Kun Ilonát vette feleségül, aki a székely 
eredetű Kun Mihály és Ozdy Klára lánya 
volt. A násznagy szerepét Pekry Lőrinc 
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Cserei Mihály szülőháza Csíkrákoson az 1860-as években (Wikipédia)
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töltötte be, aki 1692-ben nyerte el a grófi 
rangot. A lakodalom menetét irányí-
tó vőfély a történetíró Apor Péter volt 
(akinek a felesége gróf Kálnoky Borbá-
la lett). Az ősi székely család sarja ké-
sőbb, 1713-ban báróságra emelkedett, s 
Háromszék főkirálybírája volt. A nyoszo-
lyóasszony szerepét (a menyasszony kö-
rül foglalatoskodó nőtag) a már özvegy 
Kemény Boldizsárné Bornemissza Zsu-
zsanna töltötte be. (Férje 1657-ben hunyt 
el, előtte Kolozs vármegye főispánja és 
udvarhelyszéki főkapitány volt.) Végül 
a nyoszolyólány – ma koszorúslánynak 
nevezzük – pedig Keményné leánya volt. 
Amint látjuk, tekintélyes családok tagjai 
vállaltak főszerepet Cserei Mihály lako-
dalmán, s mindez nem lehetett véletlen, 
hisz a Cserei család a nemesek körében 
nagy tiszteletnek örvendett. Mindez ki-
derül a kalendáriumokban feljegyzett 
látogatásaikor is, hogy kiknél és meddig 
vendégeskedett legénykorában. Ugyan 
a naptárakban nem eshet róla szó, de 
meg kell jegyeznünk, hogy Cserei fele-
sége halála után 1720-ban, 53 évesen új-
ranősült, második neje Kéki Zsuzsanna 
volt, aki szintén rendszeresen hiány-
zik a családfáról. Mindezek alapján el-
mondható, hogy a nyolc kalendárium 
öt-hat névvel egészíti ki a nyomtatásban 
megjelent Cserei családfát.

Mihály, amennyiben nem volt kato-
na, fiatalemberként nagyon szeretett 
szórakozni. Mint már korábban említet-
tük, rengeteget utazott, főleg a környék-
beli falvak nemesi családjaihoz, ott ven-
dégeskedett, s mint ahogy ő maga írja, 
sokszor napokig mulatott. Sajnos éte-
lekről, italokról részletesen nem ír, pe-
dig érdekelné az utókort. Az italok közül 

csupán a bort nevezi meg több helyütt, 
melyből ő is sokszor vásárolt önmagá-
nak és vendégeinek. Nagyon gyakran 
járt lakodalmakba, sok környékbeli csa-
lád hívta meg (Thoroczkay, Jósika, Kor-
nis, Kendeffy, Régeni, Mikes stb.). 1694-
ben ott volt az erdélyi fejedelem, II. Apafi 
Mihály és Bethlen Katalin esküvőjén és 
lakodalmán is. Nem hagyta ki a jelentős 
vásárokat, ahol bizonyára találkozott az 
általa ismert nemesi ifjakkal (Brassó, 
Kolozsvár, Medgyes). Külön megemlíti, 
hogy néha megjelent pápista templom-
ban is annak ellenére, hogy ő reformá-
tus vallású volt. Több mondatot szentel 
annak, hogy 1693 májusában Kolozsvá-
ron járt, és a kolozsmonostori templom-
ban meghallgatta Vízkeleti páter prédi-
kációját. Az úri passziók és szórakozások 
közül a vadászatról (Ürmösön, a „kóki10 
cseréken”) négy-öt alkalommal számol 
be, a halászatot (horgászás?) pedig csu-
pán egyszer. 1697 májusában a „gyógyi 
feredőben” volt, ez feltehetően a Szász-
város melléki Algyógyra vonatkozik.11

Mint már jeleztem, hogy milyen éte-
leket ettek vendégeskedés, lakodalmak 
alkalmával, arról sajnos sehol sem írt 
följegyzést. E témával, az étkezéssel 
kapcsolatban csupán három helyen 
emlékezik meg. Egyszer kényszerűség-
ből vadalmával lakott jól egy erdőben. 
1690-ben a Havasalföldön, a „ploesi me-
zőn” evett köles lisztből sült málét méz-
zel, amely nagyon jólesett neki. Egyszer 
pedig három napig nem evett kenyeret 
(1691. január 1.), mivel a szolgája elté-
vedt, s feltehetően nála volt az úr ele-
mózsiája is. Különben főként a katonás-
kodása idején, de egyéb utazásai során 
is sokszor ebédelt-vacsorázott erdőben, 

mezőben, berkes helyeken, ha nem ér-
tek el a tervezett úti célhoz.

Betegségéről csupán egyszer szól 1692 
júniusában, amikor 25 évesen „öt hé-
tig feküdtem súlyos nyavalyában úgy, 
hogy senki sem remélhette meggyó-

gyulásomat.” Hogy mi volt pontosan ez 
a betegség, az nem derül ki a sorokból. 
Több mint egy hónap után „kezdettem 
pálczával járni – írja.

Cserei Mihály minden természe-
ti jelenséget részletesen felírt naptá-
raiba. Természetesen ezek közül csak 
a kimondottan érdekesebbeket érde-
mes kiemelni. Az általa leírtakat nem 
vonhatjuk kétségbe, hisz azokat szinte 
mind látta és átélte. Mindezeket tömö-
ren, de nagyon szemléletesen mutatja 
be. Az olvasónak azonnal föltűnik, hogy 
milyen találó és ritka jelzőket használ 
az egyes természeti csapások leírásá-
nál. Általában elmondhatjuk, hogy az 
időjárás a 17. század végén ugyanolyan 
szeszélyesnek volt mondható, mint 
napjainkban. Mindezt tetézte az, hogy 
Cserei az egyik legzordabb erdélyi te-
rületen élt a Keleti- és Déli-Kárpátok 
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A nagyajtai unitárius vártemplom. Albert Levente felvétele

Cserei Mihály bronz mellszobra szülőfalujában. 
Nagy Ödön alkotása, Csedő Attila fényképe
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tövében, ahol a közelben magas hegyek, 
erdőségek húzódnak nagy völgyekkel 
és rengeteg sebes vizű patakkal, folyó-
val. (Csíkszeredára és környékére ma 
is a leghidegebb telek és hűvös nyarak 
a jellemzők.) Sokat panaszkodik a ha-
talmas havazásokra, a vele járó hideg 
napokra, pedig mondhatnánk azt, hogy 
ő megszokta, ott nőtt föl. Már a legel-
ső kalendárium kezdete is érdekes je-
lenséget ír le (ahol lehetséges, ott az ő 
jelzőit használom): 1690. január 25-én 
éjjel rettenetes hó esett. Másnap azt ki-
mondhatatlan hideg követte, harmad-
nap hajnalban erős szél támadván a 
hó mind elolvadt, 28-án sebes eső esett 
egész éjjel, s emiatt mindenütt nagy 
árvizek voltak. Ugyanezen a napon es-
tefelé pedig két szivárvány látszott az 
égen. (Különben 1694. december 20-án 
is, tehát egész szokatlan időpontban je-
lent meg szivárvány a falu fölött.) 1691. 
szeptember 22-én Csíkban fönn a ha-
vasokon mindenütt szintén nagy ha-
vazás és hófúvás volt. Több alkalom-
mal pusztított jégverés a környékükön, 
általában az évek június hónapjában, 
amikor is két arasz hosszú vagy éppen 
félökölnyi jegek hullottak alá. Ha tü-
zetesebben megnézzük a följegyzéseit, 
akkor feltűnik, hogy a nagy viharok a 
július hónapra voltak jellemzőek, mint 
írja: „rendkívül való mennydörgések és 
félelmes égiháborúk”. 1693-ban kétszer 
is átéltek ilyet az ott lakók. Ekkor júli-
usban a villámok és a jégeső sok em-
bert megölt, a várakat, templomokat 

és egyéb épületeket megrongálta. Au-
gusztusban a nagy szél a házak és más 
épületek fedelében tett kárt, köztük volt 
az „anyámasszony” kis kúriája, azaz 
Cserei szülőháza is. Az utókor, azaz 
számunkra érdekes lehet, hogy Me-
dárd napját minden évben megfigyelte 
és feljegyezte. Az itt korábban felsorolt 
évek alatt mindig „nagy sebes esső” volt 
a jellemző ezen a napon, ez alól csupán 
egy év a kivétel, 1694-ben ezen a napon 
szép „medárdi” idő volt.

Az időjáráson kívül egyéb természeti 
csapásokról is beszámol egy-két mon-
dat erejéig. 1691. augusztus 28-án olyan 
sáskajárás volt, hogy a gabonákat, az 
őszi vetéseket a földig megemésztették. 
1693-ban pedig szeptemberben tettek 
hasonlóan nagy kárt. Két földrengés-
ről is ír: egyik a lakóhelyéhez közeli te-
rületeken volt érezhető 1692. november 
9-én. Három ízben rengett a föld azon 
az éjszakán, mégpedig „keletről indul-
ván”. A másik 1698 szeptemberében volt 
Brassóban. 1692-ben, mint írja, véreső 
esett Szebenben. Sajnos ezt a feljegy-
zését nem egészíti ki, nem magyaráz-
za, így nem tudjuk, hogy pontosan mit 
jelent ez. Még két dátumot érdemes ki-
emelni a sok egyéb közül: 1691-ben ok-
tóber 2-án tartották a szüretet, amelyen 
maga is részt vett. (Amint látjuk, eléggé 
későn. Valószínűleg e hűvös éghajlatú 
vidéken ennyire későn érett be a szőlő 
ebben az évben.) A másik eseménynek 
csak fültanúja volt, elmondás alap-
ján örökítette meg az akkor gyakori, 

tragikus eseményt: 1697. május 6-án 
„Kolosvárnak jobb része elégett délután 
egy és két óra között”.

Amint már említettem, Cserei Mihály 
jegyzetei rövidek, de nagyon találóak. 
Nem szépirodalmi és nem tudományos 
igénnyel íródtak. Mégis kitűnik belőlük, 
hogy írójuk nem egyszerű ember le-
hetett már fiatal korában sem. Stílusa 
választékos, fordulatos szóhasználata, 
mondatszerkesztése már itt is figyelem-
re méltó. Szinte előre vetíti, hogy később 
alkalmas lesz hosszabb, átfogó mű meg-
alkotására is.

Végül, a fentieket bizonyítva, szin-
tén csupán néhány példával kívánom 
illusztrálni, hogy milyen szavakat, ki-
fejezéseket, ragozási fordulatokat hasz-
nált a naptárak írója több mint 300 év-
vel ezelőtt. Azt hihetnénk, hogy ennyi 
évszázaddal ezelőtt, amikor még nem 
alakult ki hazánkban az egységes nyel-
vi norma, nem volt szabályozott az 
írásbeliségünk, tehát mindenki a sa-
ját területén használt nyelvjárásban 
beszélt és írt, nagyon eltérő lehetett e 
följegyzések nyelve a maitól. Cserei ese-
tében mindez kevésbé mondható el, ter-
mészetesen az időtávlat és a hely mi-
att találunk eltéréseket a mai magyar 
nyelv és az ő nyelvhasználata között. 
Az archaizmusokat a mai magyar leíró 
nyelvtanok általában négy altípusra 
osztják. Fogalmi archaizmust (ma már 
nem létező fogalomra vonatkozik) egyet 
találunk a leírtak közt, ez egy adófajta 
volt, azonban ez latin szóval és helyes-
írással került a szövegbe: portio (hadi-
adó; vagy annak természetben fizetett 
hányada). Nyelvünkből kiavult szó is 
csupán egy olvasható, amelyet viszont 
többször is leírt a szerző, ez a sokadalom, 
amely helyett ma a vásár megnevezést 
használjuk. A jelentésbeli archaizmu-
sok közül néhány kissé vitatható, hisz 
némelyiket nemcsak hogy megértjük, 
de ritkán használjuk is. Ezek a követ-
kezők: földindulás (földrengés), pál-
ca (mankó, járóbot), kézfogás (kézfogó, 
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eljegyzés), hálni (aludni, éjszakázni), 
fuvatag, hófuvatag (hófúvás). A legtöbb 
régies alakot a formai csoportba lehet 
besorolni, azaz a szó hangalakja az idők 
során megváltozott. A szótőben vagy 
magában a szóalakban előforduló régi-
es alakok: csere (cserjés, bozótos), estve, 
egészlen (egészen), esső, lakadalmában, 
néhult (néhol), mingyárást (mindjárt), 
kevesség (kevés ideig), peniglen (pedig) 
stb. A régies toldalékok mind névszó-
kon, mind igéken előfordulnak: hazul 
(hazulról, otthonról), jövén híre (jött 
híre), éhel holt (éhen halt), elsetétedvén 
(besötétedett), esső hóval jéggel elegy (je-
ges eső) stb. A szószerkezetek közül is 
néhány figyelmet érdemel: sebes nyar-
galást jöttünk (sebesen nyargaltunk), az 
Olton költözvén által (az Olton átkelve), 
hóval elegy esső (hóeső), folytanak alá 
könyvei (könnyei hullottak), öszve futos-
tanak (összefutottak) stb. Végül az igék-
kel kapcsolatos az a megfigyelésünk, 
amelyek nagyon jellemzőek Cserei Mi-
hály szóhasználatában, mondatalkotá-
sában. Szinte kizárólagosan alkalmaz-
za az egyes és többes számú múlt idejű 
igéket úgy, hogy azokhoz kötőhangzóval 
(másképp előhangzóval) hozzáilleszti 
az alanyi ragozású igék jelen idejű, töb-
bes szám 3. személyű -nak, -nek igerag-
ját. Például: árvizek voltanak, jártanak, 
semmit sem ettenek, voltanak, látszotta-
nak, elvittenek stb. A másik, ma nagyon 
eltérő jelenség mondataiban az irányt 

jelölő igekötők eltérő használata: men-
tünk bé (bementünk, megérkeztünk), 
indultunk ki (elindultunk, elhagytuk), 
megindulván (elindulva), indultunk meg 
(elindultunk), Ezen régies fordulatok 
azonban nem zavarják a mai olvasót, a 
szó-, illetve a szövegkörnyezetből mind 
megérthetőek.

A már eddig leírtakból megismerhet-
tük Cserei Mihály egyéniségét, jellemét, 
egyes tulajdonságait. Mint említettük, 
a fiatalember nagyon szeretett társa-
ságban lenni. Írása alapján jó kedélyű, 
víg kedvű, humorral teli, másokat szel-
lemesen szórakoztató, jó előadó ember 
lehetett. Tanult egyén volt, járatos a la-
tin nyelvben, szívesen faragott versiké-
ket. Nem csodálhatjuk, hogy szívesen 
látott vendég volt nemes barátai házá-
nál. (Hogy mennyire derék katona volt, 
azt a harcokkal, a hadviseléssel és a po-
litikával foglalkozó részek elemzőinek, 
a történészeknek feladata megítélni, 
eldönteni, nem pedig jelen tanulmány 
írójának.) Följegyzései közül azonban 
feltétlenül érdemes megemlíteni egy 
megható, szinte lírai leírást, amely azt 
bizonyítja, hogy mennyire megértő s 
együtt érző volt a szegény jobbágyok 
iránt. Ezt az 1697. november 9-én rögzí-
tett pár mondatát érdemesnek tartom 
szó szerint idézni: „Ujegyház-székben 
egy szegény embert az executorok12 kén-
szerítvén a portio megfizetésire, azt fe-
lelte: ihol ugymond, a fejemet üssétek 

el s a véremet vegyétek el, mert nekem 
egyebem nincsen, vagy ha nem kell, 
bocsássatok el, hitemet, feleségemet, 
gyermekeimet bévinnem Törökország-
ban, ott eladom s a mit érte adnak, igaz 
lelkemre néktek visszahozom.”

Cserei Mihály fiatal kori kalendá-
riumi beírásai valóban nem kiemel-
kedő irodalmi és történelmi értékek. 
Azonban jelentős kordokumentumok, 
s előre megcsillantják azt a tehetséget, 
amelyet a Brassóban írt Históriájával 
az utókornak hagyott. Az itt bemutatott 
röpke följegyzések azok, amelyeket ké-
sőbb többször felidézett és fölhasznált 
fő művének megírásakor. Úgy vélem, 
érdekes és érdemes ezekről is megem-
lékezni, megörökíteni, és az olvasóknak 
tovább adni.
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évforduló alkalmával érdemes felidézni 
Kodály erdélyi vonatkozásait és közöt-
tük azt a fiatal kolozsvári tanítványát, 
akit maga szemelt ki utódjának a buda-
pesti Zeneakadémia zeneszerzéstanári 
állásába.

Viski János Kolozsvárt született 1906. 
június 10-én a család második gyerme-
keként. Az apa, dr. Viski László ügyvéd 
(Szilágyzovány, 1867. október 28.–Kolozs-
vár, 1930. január 12.) református papi 
családból származott. Elődei Kibéden, 
Koronkán szolgáltak, végül a zeneszerző 
apai nagyapja Szilágyzoványban műkö-
dött. Itt élt egy tehetős gazda, Viski Já-
nos is, aki idős korára történt ápolása el-
ismeréseként a több gyermekes Viski Pál 
református lelkészre hagyta birtokát.

Az édesanya, Ákontz Mária második 
gyermekként egy valóban hagyomá-
nyos magyar-örmény, sokgyermekes 
családban született. Az utána követke-
ző testvére, Paulina Gizella, édesanyja 
nevét örökölte. Ákontz Mária a De Ge-
rando Antonina nevével fémjelzett hír-
neves kolozsvári felsőbb leányiskolában 
szerezte 1888 és 1892 között zenei kultú-
ráját is, mert ott a zongorázás kötelező 
tantárgy volt. Pár év múltán, 1897 őszén 
kötött házasságot dr. Viski László fiatal 
ügyvéddel és a Főtér 5. sz. alatti szülői 
házból a Petőfi u. 46/48. sz. alá költöztek. 
Itt született meg előbb László fiuk (1898), 
majd 1906-ban János. Neveltetéséből fa-
kadóan az édesanya lett kisebbik fia ze-
nei tanulmányainak a támogatója, mi-
közben az apa inkább a végrendelettel 
elnyert birtok kezelésében látta János 
jövőjét.

De annyira ne szaladjunk előre, egye-
lőre ott tartunk, hogy 1912-ben a későbbi 
zeneszerző megkezdte tanulmányait a 
majdnem a szomszédban található re-
formátus kollégiumban. Itt Antal Gyula 
tanító vezette be a hegedülés alapjaiba, 
majd 1916-tól dr. Léczfalvi Sipos Gábor 
jogásznál folytatta. Utóbbi a helyi Zene-
társaság titkára volt 1906 és 1917 között, 

amikor Kolozsvár zeneélete a legna-
gyobb előadóművészeket fogadta. Viski 
János második tanára nemcsak remek 
szervező, hanem maga is aktív muzsi-
kus volt. Id. Farkas János hegedűszakos 
tanítványaként Viski János elsősorban 
a bécsi klasszikus irányzat vonósnégye-
seiben vállalt szerepet a Zenetársaság 
nyilvános hangversenyein. A város tör-
ténelmében páratlanul gazdag időszak 
lezárult az első világháború végén. Lécz-
falvi Sipos Gábor Magyarországra távo-
zott, a Zenetársaság megszűnt.

Viski János következő hegedűtanára 
Kolár Gusztáv lett. Utóbbi Raczek Zsófia 
tanítványa volt, majd 1915 és 1920 között 
Budapesten folytatta Emil Barré irányí-
tása alatt. Alig érkezett vissza Kolozs-
várra, a Román Opera zenekara máris 
alkalmazta őt, de közben tanítással is 
foglalkozott. Ebben a zenekarban – va-
lószínűleg 1922-24-ig – játszott időnként 
Viski János is.

Édesapja óhaját teljesítve, a kollégi-
um után Viski János beiratkozott a hely-
beli Mezőgazdasági Akadémiára. 1924 
és 1927 között tovább folytatta hegedű-
tanulmányait, és fejlődése bizonyítéka-
ként három egymás utáni évben egész 
estet betöltő hangversenyen lépett fel. 
Előbb 1925-ben, amikor Beethoven Ta-
vasz szonátáját és Mendelssohn e-moll 
versenyművét adta elő ifj. Szabó Géza 
kíséretével. A következő év döntőnek bi-
zonyult: nemcsak egy jóval igényesebb 
műsorral lépett fel (Bach E-dúr szóló 
szonáta, Paganini XVII. Caprice), hanem 
találkozott Telmányi Emillel is. A nem-
zetközi hírnévnek örvendő, valóban a 
legnevesebb magyar-örmény szárma-
zású hegedűművész 1926. március 8-án 
tartott kolozsvári hangversenye alkal-
mával meghallgatta az akkor 20 éves 
Viski Jánost, és a zeneszerzés irányába 
tanácsolta őt. Sőt, amikor 1927 őszén Vis-
ki János Kolozsvárról a budapesti Zene-
akadémia felé indult, már nála volt Tel-
mányi Emil névjegykártyája: „Telmányi 

Viski János, Kodály Zoltán 
magyar-örmény tanítványa

Fancsali János

Az

Viski János (1906–1961) kolozsvári hangverse-
nyén 1926-ban
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Emil Kodály Zoltánnak beajánlja Visky 
(sic!) Jánost. Szív. üdv.” Ezt megelőzően, 
1927 januárjában Viski még adott egy 
utolsó hegedű estet Kolozsvárt, ame-
lyen további fejlődését bizonyította. Há-
rom szonáta volt műsoron: az eddig nem 
játszott Dohnányi-, Sjögren- és C. Franck 
művei.

Rövidesen megjelent a helyi Új kelet 
című lapban Viski János talán egyet-
len hangversenykrónikája Kolár Károly 
egyik, szintén 1927 eleji előadásáról. 
Az alig 20 éves Viski értékítéletéről, íz-
léséről, igényességéről sokat tudhatunk 
meg a következő sorokból: „Az átlagkö-
zönségre oly biztosan ható émelygős 
és érzelgősséget és üres zsonglőrködést 
nem tűrő műfajnak, a kamarazenének 
(…) Jólesett annyi, agyonvibrált, vérsze-
gény, kétségbeesetten külső hatást haj-
hászó hegedűs után, egyenletes, mély 
zengésű nagy tónust, minden mellék-
zörejtől mentes nagy erőt és páratlan 
muzikalitást hallani. Csak a szakem-
ber veszi észre, hogy Kolárnak óriási 
technikája van. De ez nem az általáno-
san annak nevezett jól-rosszul sikerült 
balkézpizzicatós, üveghangos »nesze 
semmi fogd meg jól«, mitől a művésze-
ti parvenü ájuldozik az elragadtatástól. 
A Kolár technikája: hibátlan, klasszikus 
technika, hol a virtuóz futam is dallam-
má nemesül.”1

Ebben az időszakban jelentkezett 
édesapja betegsége, amely végül 1930-
ban elhunytához vezetett. Az 1927/28-es 
tanévben kezdett zeneakadémiai tanul-
mányai is megsínylették ezt a változást, 
de utána is volt ereje nemcsak folytatni, 
hanem az 1932/33-as tanévben még a 
Pázmány Péter Egyetemen is hallgatott 
bölcsészetet egy szemeszteren át.

Egy kezdő zeneszerző esetében nem 
épp szokványos érdeklődés, ezért visz-
szatérünk református kollégiumi kör-
nyezetére és eredményeire. Tanárai 
között voltak Csűri Bálint, Dr. Tavaszi 
Sándor, Dr. Széll Kálmán, Tulogdy Já-
nos. Végzős eredményei szerint pedig a 
tiszta 10-es Rohonyi Vilmos2 után Viski 

János másodikként végzett 9,88 általá-
nos osztályzattal!

A Zeneakadémián (1927–32) Viski va-
lóban kiválóan teljesített, zeneszerzés 
tanára, Kodály Zoltán minden tanév-
ben jeles minősítéssel értékelte mun-
káját leckekönyvében. Utána 1933-ban 
visszatért Erdélybe, de Kolozsvárról Zo-
ványba költöztek édesanyjával, erről ta-
núskodik Kodály Zoltánnal 1933 és 1935 
között folytatott levelezése. Ebben az 
időszakban írta első nagyobb művét, a 
Szimfonikus szvitet, amelynek nyilvános 
hangverseny-bemutatója 1938. március 
31-én volt a budapesti Zeneakadémi-
án. Az Országos Hangversenyzenekart 
Vaszy Viktor vezényelte, aki később is 
műsorra tűzte a zeneszerző műveit. Erre 
az első bemutatóra igyekezve, az édes-
anya, Ákontz Mária a villamoson hirte-
len rosszul lett és elhunyt. Fiával csak 
a sikeres hangverseny után tudatták a 
megrázó veszteséget.

Élete folyamán Viski Jánosnak több-
ször, újra és újra talpra kellett állnia, 
miközben habitusa és műveltetése sze-
rint nem vitte mindezt a nyilvánosság 
elé. Egyebek mellett ez a házaséletére is 
vonatkozik.

Két hónap sem telt el a kettős próba-
tétel – pesti hangversenye és édesanyja 
halála – óta, amikor Zoványban adott 
terjedelmes interjút, beszámolva eddig 
útjáról, életéről. Tanárai között nem-
csak Kolár Gusztávot említette meg, 
hanem öccsét, Károlyt is, Delly-Szabó 
Gézát és Hermann Katicát is, aki zongo-
ratanulmányaiban segítette. Már ekkor 
elhangzott Rajter Lajos karmester neve, 
aki ugyancsak lelkes terjesztője volt a 
Viski-műveknek. Tervei között szerepelt 

két – később meg is valósult – zenemű: a 
Két magyar tánc és az Enigma, bár utób-
bi eredetileg és ekkor még tenor szóló-
val szerepelt. Előbbit valóban Rajter La-
jos vezetésével Budapesten mutatták be 
1939. december 15-én, utóbbit, a W. Men-
gelbergnek ajánlott Enigmát egy évvel 
később, 1940. október 18-án Sergio Failo-
ni vitte sikerre, ugyancsak Budapesten 
a Filharmóniai Társaság élén.

Még ebben a lendületben kezdte el 
Viski János komponálni a hegedűver-
senyt, de a világháború és előzményei 
már megakasztották a befejezést. A bu-
dapesti Nemzeti Zenede titkára és hang-
szerelés tanára volt 1940-ben, majd 1941 
őszén szülővárosa újraindult zenekon-
zervatóriumán igazgatóvá nevezték ki. 
Alig egy évig töltötte be ezt a tisztet, de a 
kinevezés természetes volt, hisz az eddi-
gi időszakban Viski János, tanulmányai, 
majd gazdálkodása mellett is megma-
radt kolozsvárinak. A helyi lapok folya-
matosan figyelemmel kísérték életútját, 
de maga is aktívan részt vett a távolság 
ellenére a város zeneéletében. Tanára, 
Kodály Zoltán 50. születésnapja tiszte-
letére a kolozsvári magyar zenekonzer-
vatórium 1933. március 2-án emlékestet 
rendezett, amelyen a méltató beszédet 
Viski János mondta.

Egy későbbi mozzanat, az újonnan, 
1939 elején megalakuló Zeneegylet. 
Ennek tagsága alelnöki pozícióba vá-
lasztotta Viski Jánost, immár több év-
tizedes munkásságot felmutató helyi 
muzsikusok társaságában. Ilyenek vol-
tak Járosi Andor, Zsemberi Elvira, Csip-
kés Ilona, Szele Irén, Tatár Ferenc. A he-
lyi énekkarok Benedek Kálmán vagy 
Szántó Béla vezetésével sem mellőztek 

A Zeneakadémián 
Viski valóban kiválóan 

teljesített, zeneszerzés 
tanára, Kodály Zoltán 

minden tanévben jeles 
minősítéssel értékelte 

munkáját leckekönyvében.

Viski János szülőháza Kolozsváron 1929-ben a Petőfi utca 48. szám alatt
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a fiatal zeneszerző műveit e Zeneegylet 
rendezvényein.

Leköszönve a kolozsvári intézmény 
vezetőségéből, 1942-től a budapesti Ze-
neakadémia zeneszerzés főtanszak ta-
nára lett 1961-ben bekövetkezett elhuny-
táig. A világháborúban őt is veszteség 
érte, majd 1947-ben sikerül befejeznie 
a Hegedűversenyt, amely először ebben 
az évben hangzott el Zathureczky Ede 
előadásában, akinek e művét ajánlot-
ta. Az Enigma mellett ez az a zenemű, 
amelyik leginkább ismertté tette Viski 
Jánost nemzetközi szinten is. „Különö-
sen és szívből ajánlom Viski János ver-
senyművét, ami számomra nemzetközi 
mércével is csodás alkotás. A kodályi–
bartóki, sőt a nemzetközi színvonal 
követelményeinek is megfelel, minden 
provincializmustól mentesen” – írta 
nemrég Ábrahám Márta Bartók és Ko-
dály zenei hatása az 1945 után keletkezett 
hegedűversenyekre című doktori érteke-
zésében (Budapest, 2013).

Közben Viski oktatott, tanítványai kö-
zött voltak Dobszay László, Eötvös Péter, 
Földes Imre, Hidas Frigyes, Láng István, 
Károlyi Pál, Lendvay Kamilló, Petro-
vics Emil, Soproni József, Szőllősy And-
rás, Szőnyi Erzsébet. De kevésbé ismert, 
hogy Kocsis Zoltán zongoraművész egy 
60 éves korában készült interjújában 
emlékezett meg, hogy őt valójában Viski 
János fedezte fel és kezdetben ő egyen-
gette pályáját: „Inkább a szomszédok 
gondolták, hogy szólni kell arra hivatott 
szakembernek, nézze meg a jelenséget. 

És Viski János jött el, az ő révén kerül-
tem el azután a legjobb helyekre. – Hány 
éves voltál ekkor? – Öt. Viski nemcsak 
meghallgatott, de onnantól folyama-
tosan figyelemmel kísérte „alakuláso-
mat”. Amikor pedig nyolc és fél évesen 
reumatikus lázzal kórházban feküdtem 
jó két hónapig, akkor meglátogatott. Egy 
elismert, befutott zeneszerzőtől ez bi-
zony nem kevés.”3

Következett 1953-ban a Zongoraver-
seny, Kodály Zoltán 70. évfordulójá-
ra ajánlva, 1954-ben Visky János meg-
kapta az Erkel-díjat, következő évben 
az Érdemes művész kitüntetést. Ekkor 
komponálta harmadik versenyművét, 
amelyet ezúttal a gordonkának szánt. 
Kossuth-díjas lett 1956-ban, de ez már 
sok volt egyeseknek. Megpróbáljuk fel-
idézni a légkört Jemnitz Sándor4 napló-
jából származó idézetekkel: „… mega-
láznak, hogy eszembe ne jusson »nagy 
fiú«-vá lenni… 1949. október 31… Este 
a Zeneművész Szövetség pártaktívája 
ülésezett. Szabó Ferenc előadta, hogy 
a jó iskolai bizonyítványra pályázó ze-
neszerzőknek tartózkodniuk kell a tak-
tusváltoztatásoktól és a sok modulálás-
tól. Szöveget tilos a kész zenére utólag 
iktatni. Tehát sutba dobhatjuk az Aidát, 
amelynek II. felvonása tudvalevőleg így 
készült! Vonósnégyesek nem korszerűek. 
A tájfestő művekbe bele kell vinni a vi-
lágnézeti szempontokat. Megkérdeztem, 
hogy ezek szerint Debussy La mer-je jó-e 
vagy rossz? Zavart nevetés. Nem mertek 
válaszolni.”

Következett 1960 végén, karácsony 
előtt az az ülés a Zeneakadémián, ahol 
a plénum előtt Szabó Ferenc igazgató 
megvádolta Viski Jánost, miszerint „re-
akciós metódusokkal tanítja a zeneszer-
zést.” Egy ilyen kijelentés egyenlő volt 
a megsemmisítéssel. Viski akkor már 
szenvedett a szívével, gyógyszere nem 
volt nála, kórházba került és amint a je-
len levő tanítványai később tanúsítot-
ták: nem is akart meggyógyulni.

1961. január 16-án befejezte életpá-
lyáját.

Viski János emlékezete

1998. szeptember 17-én a Budapest Fő-
városi Örmény klubban bemutatták Vis-
ki János fiatalkori évei című könyvemet, 
amely a zeneszerző erdélyi éveit térké-
pezte fel.

2000. június 8-án avattuk fel a buda-
pesti Zeneakadémia harmadik emeleti 
folyosóján a zeneszerző emléktábláját.

2002-ben sikerült rávenni Kecskés 
Balázs zongoraművészt, a Bartók Béla 
zenekonzervatórium akkori igazga-
tóját Viski Zongoraversenyének újbóli 
előadására.

2006. október 6-án avatták fel a buda-
pesti Zeneakadémia második emeletén 
azt a bronzból készült fejdomborművet 
és sötét márványtáblát, amelynek a fel-
irata: „Viski János (1906–1961) zeneszerző 
emlékére, aki 20 éven át osztotta meg 
tudását növendékeivel. Liszt Ferenc Ze-
neakadémia 2006.”

A két emléktáblát a Zeneakadémia 
restaurálása (2011–2013) alkalmával 
leszedték.

2017-ben a Kodály-emlékév alkalmá-
val több helyszínen tartottunk előadást 
Viski János, Kodály Zoltán magyar-ör-
mény tanítványa címmel.

Viski János zeneművei ma is várják 
újbóli felfedezésüket.

Jegyzetek
1 A Kolár-Breviman-Molnár kamarazene 
estről. Új kelet, 1927. március 3.
2 A későbbi gépészmérnök és egyetemi 
tanár.
3 Café momus, 2015. 05. 30.
4 Jemnitz Sándor annak az 1945. április 
közepén ülésező zenei igazoló bizottság 
vezetője volt, amely alaptalanul Dohnányi 
Ernőt háborús bűnösséggel vádolta meg.

Viski János és Willem Mengelborg a Szimfo-
nikus szvit előadása alkalmával 1939. március 
6-án Budapesten

Ákontz Mária és húga, Paulina az 1890-es 
években

Kevésbé ismert, 
hogy Kocsis Zoltán 

zongoraművész egy 
interjújában emlékezett 
meg, hogy őt valójában 

Viski János fedezte fel és 
kezdetben ő egyengette 

pályáját.
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fjú koromban szerettem volna utazni, 
de az szinte lehetetlen volt a második vi-
lágháború utáni „vasfüggönyvilágban”. 
Ma, a 21. század elején bárhova utazha-
tom, ha van elég pénzem. Így megte-
hettem például azt, hogy Görögország-
ba utazzam. Feliratkoztam az utazási 
irodánál, és egyik napról a másikra ott 
voltam Paralia Kateriniben.

Busszal utaztam, a határátlépés után 
olajfaligetek fogadtak. Az olajfa bele van 
szőve a görög mitológia történeteibe. 
Eszerint az olajfát Pallasz Athéné isten-
nő honosította meg Athén városában az 
Akropoliszon, mert hasznos volt az em-
ber számára. Lombjából koszorút fon-
tak az olimpiai győzteseknek. 5000 éve 
termesztik a Földközi-tenger medencé-
jében. Kedvelt zöldség és gyógynövény, 
bogyója és levele is egyaránt értékes.

A szálláshelyemen kellemes meg-
lepetések fogadtak. A szobakulcs egy 
kártyára volt szerelve, ezzel indítottam 
a villanyszolgáltatást a szobában. Mi-
kor elmentem és kivettem a kulcsot, az 
áramszolgáltatás megszűnt. Ez gazda-
ságos gondolkodás egy szálláshelyen. 
A tengerparti fürdés is jól ment. A mi 

éghajlatunkhoz viszonyítva ott mele-
gebb, enyhébb az időjárás, a tenger vize 
is kellemes volt. A villánk előtt, amit Di-
ánáról neveztek el, egy olyan helyet ala-
kítottak ki, ahol vízzel leöblíthettük lá-
bunkról a homokot, ezzel elkerülve azt, 
hogy a tengerparti homok feleslegesen a 
szobába kerüljön. Apróságok, de engem 
kellemesen érintettek.

Az ókori görög kultúra meghatároz-
ta az európai kultúra alakulását. Róma 
meghódította országukat, majd átvette 
ezt a kultúrát és közvetítésével hozzánk 
is eljutott. Tulajdonképpen a műveltség 
minden ágában nagyot alkottak, filo-
zófiában, matematikában, művésze-
tekben egyaránt. A rómaiak átvették 
a görög építkezés alapelemeit, az osz-
lopokat, a fedélkiképzést, és továbbfej-
lesztették, innen pedig egész Európára 
kiterjedt. A görög drámákat ma is játsz-
szák az egész világon: ilyen az Antigoné 
Szophoklésztől vagy az Iphigenia Euri-
pidesztől, de akad még sok más dráma 
és komédia. Ezek a maguk idejében a 
demokrácia és az erkölcs haladó esz-
méit közvetítették. Platón és Arisztote-
lész a filozófia alapjait tették le. Platón 

A görög csoda

I
Az ókori görög kultúra 

meghatározta az európai 
kultúra alakulását. Róma 

meghódította országukat, 
majd átvette ezt a 

kultúrát és közvetítésével 
hozzánk is eljutott.

Suba László

Látkép Szkiathosz szigetéről
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filozófiát és matematikát tanított az 
Akadémián, műveit ma is kiadják. 
Arisztotelész szintén filozófus, egyben 
pedig Nagy Sándor nevelője volt, logi-
kai, esztétikai, erkölcsi műveket írt, de 
számtalan más tudományban is alko-
tott. Munkásságát továbbfejlesztették, 
elméletei ma is hatnak. Arkhimédész 
matematikus, fizikus, csillagász volt, 
aki sok felfedezést tett, Püthagorasz pe-
dig matematikus, filozófus, aki a geo-
metriai tételével vált híressé.

Valójában az egy csoda, hogy az ókori 
görögök mennyi mindent megvalósítot-
tak. Egy utazó, felfedező népről beszé-
lünk, amely bejárta a Földközi-tenger 
országait, emellett pedig a görögök ke-
reskedtek, valamint összegyűjtötték és 
továbbfejlesztették szomszédjaik tudá-
sát. Tehát alkalmazták az információ-
cserét, amit mi is lényegesnek tartunk.

A görögök vívmányai között emlí-
tem a demokrácia bevezetését, ami 
azt jelentette, hogy a fontos dolgokban 
a közösség szavazatára volt szükség. 
Az olimpiarendezés is egy ókori görög 
hagyomány, amelyről úgy gondolták, 
összetartja az embereket. Az Olüm-
posz-hegy alatt rendezték meg, ezért is 
nevezik olimpiai játékoknak. Ezen a he-
gyen laktak az isteneik, köztük a legna-
gyobb, Zeusz. Az ő tiszteletére rendezték 
a versenyeket. A görögök sok háborút vi-
seltek, ezért kellettek az edzett férfiak. 
De azt is tudták, hogy az egészséghez 
hozzátartozik a mozgás, testedzés is. 
A legjobb sportolókat számtalan módon 
jutalmazták.

Feliratkoztam egy kirándulásra, 
amelynek egy része hajóval történt. 
Útunk elején a Thesszáliai-medencében 
jártunk, ahol fejlett mezőgazdaságot 
művelnek. A nyarak nagyon melegek, 
40-45 Celsius-fokig emelkedik a hőmér-
séklet, ezért öntözésre van szükség. A vi-
zet minden gazda biztosítja saját ma-
gának, de ha szárazság üt be, akkor az 
állam kisegíti őket a szükséges meny-
nyiséggel. A dombvidéken mindenho-
va olajfákat ültettek, mivel ez a növény 
szereti a mészköves talajt és a napot. 
Ezek után érthető, hogy a mezőgazda-
ság az egyik fő jövedelmi forrás. A má-
sik viszont a turizmus – autópályák, jó 
utak szelik át az országot.

Útunk a Szkíathosz nevű szigetre ve-
zetett, amit az egyik kikötőből értünk 
el egy szépen gondozott sétahajóval. 
A tulajdonos mindent elkövetett, hogy 
jól érezzük magunkat. Görög zenét, 
görög táncot mutattak be, és a bárban 
kávé, hűsítő, italok várták az utasokat. 
A szigeten a hegyvidékhez alkalmaz-
kodva kőből és fából építkeztek, ötletes 
megoldásokkal.

Katerinihez közel, néhány kilométer-
re az Olümposz-hegy lábánál találha-
tó a Dion nevű falu, ahol archeológiai 
múzeum van. Az ókorban itt volt Zeusz 
isten szentélye, és az olimpiai játékok-
hoz hasonló versenyeket rendeztek – ké-
sőbb földrengés áldozata lett, amelynek 
következtében porig rombolódott. Egy 
angol utazó fedezte fel az 1800-as évek 
elején. Azóta folyik a feltárás, és végül 
1983-ban nyitották meg a közönség előtt. 
A faluban korszerű múzeumot rendez-
tek be, ezenkívül megőrizték nagy terü-
leten a romokat, melyek szintén látogat-
hatók. A múzeumban kisebb-nagyobb 
szobrok és kerámiák is megtalálhatók, 
mint ahogyan Zeusz és Démétér isten 
nagyobb méretű szobra is. Ezeken ér-
vényesülnek a klasszikus görög szob-
rászat jellegzetességei, mint az embe-
ri test szépségének hangsúlyozása, a 
szép arányok, a szépen stilizált formák. 
A szobrászati és kerámia anyagon kívül 
nagyméretű padlómozaikok, korabeli 
használati eszközök, fémtárgyak, ék-
szerek, érmek is láthatók.

Tartózkodásom végén görög esten vet-
tem részt. Ez alkalom a szervezők részé-
ről, hogy bemutassák a hagyományos 
népi kultúrát, az öltözetet, éneket, tán-
cot. Úgy gondolom, hogy minden nép ősi 
táncai érdekesek számunkra, így a gö-
rögök táncai is. Ezek idézik a kozmikus 
őstáncot, a csillagrendszer harmonikus 
mozgását, az élőlények örömtáncát. Jó 
érzéssel néztem a csoportos, páros vagy 
egyéni mutatványokat is. A görög tánc 
tele van erővel, kitörésekkel, de finom, 

érzékeny mozdulatokkal is. A görögök 
fejlett mozgáskultúrával rendelkeznek, 
ami a szobraikban és a vázák képein is 
megfigyelhető. Nemzedékem számára 
a Zorba, a görög című film jelentősnek 
számított, benne Zorba táncával, ami 
meghatározta a film lényegét. Megmu-
tatja azt, hogy az életünk tele van pró-
bálkozásokkal, sikertelenségekkel is. 
Az embernek meg kell találnia azt, ami 
túlsegíti a mélyponton. A film esetében 
a tánc volt az.

Már elindulásomkor foglalkoztatott 
az a gondolat, hogy az ókori görög mű-
veltség milyen hatással van a mai gö-
rögök életére. Nem voltam Athénban, 
az Akropoliszon, a nagy múzeumokban, 
ahol őrzik a legszebb szobrokat. Célom 
most nem is ez volt, mert a görög mű-
vészetet elég jól ismerem a könyvek-
ből. Inkább a mindennapok érdekeltek, 
a helyi vonatkozások. Ha Görögország 
mai helyzetét vesszük szemügyre, ne 
feledjük el, hogy 400 évig voltak török 
uralom alatt. 1830-tól független ország. 
Mint az előzőkben próbáltam kiemelni, 
a görögök praktikus emberek és hagyo-
mánytisztelők, de nem zárkóznak el az 
újtól. Az építkezésekben nagymértékben 
használják a követ, márványt, ami bő-
ven akad náluk. A kerámia is jelen van 
nemcsak mint ajándéktárgyak, hanem 
a terek és parkok díszítésére szolgáló 
virágcserepek formájában is. A görögök 
már az ókorban is híres hajósok voltak 
– a hajógyártásban ma is élenjárók, és 
a kereskedelmi hajózásban a legjobbak. 
A turisták száma meghaladja az évi 12 
milliót, de ezért tesznek is valamit. Autó-
pályák, autóutak, jól működő légi szállí-
tás áll a turisták rendelkezésére. Ezekhez 
társul a kiszolgálások pontossága, az ud-
variasság. A fejlődést szolgálja a felsőok-
tatásban résztvevők, a nyugaton tanulók 
nagy száma, ami számukra ezen a téren 
a nyolcadik helyet biztosítja a világon.

Nem vagyok szakértője a gazdasá-
gi életnek, csak külső jelekre támasz-
kodtam. Úgy látom, a görögök nem 
akarnak sem amerikaiak, sem néme-
tek lenni. Büszkék a hagyományaikra, 
görögségükre.

 Görög amfora

A görögök vívmányai 
között említem a 

demokrácia bevezetését, 
ami azt jelentette, hogy 

a fontos dolgokban a 
közösség szavazatára volt 

szükség.
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könyvesház

940 esztendeje megkoronázott és 825 
esztendeje szentté avatott László ki-
rályunk ugyancsak otthonos a Gyi-
mes-völgyében, ismeri őt szinte minden 
itt élő csángómagyar. „Szög” nevű lova 
– talán szögsárga lehetett a színe? – pat-
kójának kőbe merevedett nyoma, s a ló 
után elkeresztelt vizek – Szépvíz, Szeret 
– neve emlékeztet a szent király viselt 
dolgaira. Ismeretes kővé vált pénzeinek, 
betegséget gyógyító füvének, a nevét 
hordozó virágoskertnek is az emléke, s 
hol máshol találkozhattak volna a som-
lyói búcsúba igyekvő moldvai csángók a 
csíkiakkal, mint a pogányhavasi Szent 
László-kápolnánál? Amit – ezt minden 
gyerek tudja Gyimesben – maga Szent 
László király alapított, amikor a törté-
nelem előtti időkben, a mondák világá-
ban erre járva – lova lába és az ő szent-
séges feneke – nyomot hagyott a hegyen 
az akkor még lágy kőben. Bár az is igaz 

– miként Magyar Zoltán barátomnak 
1997 nyarán a Ciherek patakában meg-
súgta egy idős csángó asszony –, hogy 
László királyunk „mostanában nem járt 
erre”.

Vagy talán mégis…? Hiszen ez év má-
jusában Kóka Rozália mesemondó és a 
Dani Gergely Általános Iskola igazgató-
ja, illetve tanárai által már sokadszor-
ra megszervezett gyimesi mesemondó 
vetélkedőnek Szent László volt a fő té-
mája. Az egész gyimesi térségből össze-
gyűlt több mint másfélszáz mesélő és 
éneklő gyermek egy része Szent László 
királyról szóló mesével vett részt a ve-
télkedőn, de az ennél számosabb hall-
gatóság is „naprakészen” felújíthatta 
a Szent Királyra vonatkozó ismereteit. 
Különösen a szereplő gyermekek, akik 
kézhez kapták Kóka Rozália új, Szent 
Lászlóról szóló Gyimes-völgyi meséket, 
mondákat tartalmazó könyvét*. Meg is 
érdemlik a gyimesiek, és megérdem-
li a nagy király emléke is. Hiszen bár 
Szent István vétette fel a magyarsággal 
a kereszténységet, Szent László volt az, 
aki a hitet megerősítette bennünk, és 
a pogány kunok, besenyők – vagy mi-
ként a nép emlékezetében él: a tatárok 
– támadásaitól megvédte országunkat. 
Emlékét az egész Kárpát-medencében 
őrzik az ő korában épült templomok, 
és a falukra festett freskóképek, amik 
ábrázolják, amint a kun vitéz elrabolja 
a magyar királylányt, de László utána 
vágtat, megküzd vele és legyőzi. Ezeken 
a falképeken a jó és a rossz küzdelmét 
láthatjuk, ahol természetesen László 
képviseli a jót, a fényt, a világosságot, a 
kereszténységet. Ezek a templomok az 
egész Kárpát-medencében megtalálha-
tók, szám szerint csaknem ötvenet is-
merünk, de Erdélyben van a legtöbb, hi-
szen apja, I. Béla halála után ide vonult 
vissza, s mint királyfi itt harcolt a kelet-
ről fenyegető kunok és besenyők ellen.

Gyimesben, Szent László idejében 
még nem telepedtek meg az emberek, 

A

Kóka Rozália új mesekönyve
Halász Péter
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hatalmas őserdők zúgtak itt a szélben, 
s csak alig háromszáz esztendeje kez-
dett bujdosó székelyekkel benépesülni 
a Tatros völgye. Ők hozták magukkal a 
Szent Lászlóról szóló meséket, legendá-
kat Felcsíkból, meg ahonnan még jöttek. 
Évszázadokon át őrizték ezeket a mesé-
ket, mondákat, apáról fiúra, anyáról 
leányára, nagyanyától unokákra, déd-
unokákra adták, amíg aztán az utóbbi 
emberöltőben néprajzkutatók, folklo-
risták összegyűjtötték, magnetofonra 
vették, könyvekbe írták a gyimesi száj-
hagyományban élő legendákat. Ezekből 
szedte össze, dolgozta fel a legszebbeket 
Kóka Rozália ebben a könyvben. Nem 
idegen kézzel nyúlt hozzájuk, hiszen 
ő maga is székely: édesapja Bukoviná-
ból való, ugyanaz a történelmi tragédia 
űzte őseiket Moldvába, onnan Bukovi-
nába, majd vissza Belső-Magyarország-
ra, ami valamikor a gyimesi csángókat 
hajtotta ki Csíkból a Gyimesekbe. Példa-
mutató, ahogy az általuk őrzött és tőlük 
összegyűjtött folklóralkotásokat most 
gyermekeiken keresztül igyekszik visz-
szajuttatni műveltségük gazdagításá-
ra, identitásuk erősítésére, amire olyan 
nagy szükségük van, mint egy falat 
kenyérre. Megtudjuk ezekből a mesés 
történetekből, hogy mit művelt Szent 
László Gyimesben a Bagolykőn, mit be-
szélgetett a lovával, hogyan igazíttatta 
az anyaszentegyházzal a húshagyat idő-
pontját, s miként segítette még halála 

után is – szobor képében –, amikor a 
csíki székelyek „verekedtek valami más 
nemzetvel”.

De nemcsak Szent Lászlóról szóló 
mondák vannak ebben a könyvben, ha-
nem más természetűek is, de mind csak 
Gyimesből valók. Olyanokat is találunk 
köztük, amik még Szent Lászlónál is ré-
gebbi időkről szólnak, s ha megtörtén-
tek, annak már bizony csaknem kéte-
zer esztendeje. Akkortól valók, amikor 
Krisztus urunk ezen a földön járt, még-
pedig Szent Péter társaságában, aki ha 
utóbb szent is lett, azért a nép képzele-
tében Jézus Krisztushoz képest gyak-
ran tökéletlenkedett. Mindig a saját 
feje után ment volna, s nem hallgatott 
Krisztusra, amíg egyszer-egyszer pórul 
nem járt.

Sokszor elgondolkoztam azon, hogy 
vajon igazak-e ezek a mesék? Hiszen 
milyen régen történtek, s mennyi em-
ber adta az óta szájról szájra, ki tudja 
mennyit vettek el belőle, toldottak hoz-
zá… Bizony, lehet, hogy nem is úgy tör-
téntek, ahogy elmesélik, ahogy leírták. 
De mindegyik igazságot hordoz, mind-
egyik igazságot mond. És ez az igazság 
mindig győzedelmeskedik a gonoszság, 
a hamisság, vagy legalábbis a gyarlóság 
fölött. Kedvencem az a történet, amikor 
Jézus Krisztus és Szent Péter talál egy ló-
patkót az úton: „Vedd föl Péter – mondja 
az Úr –, jó lesz valamire!” De Péter bizony 
lusta volt lehajolni érte, Jézus azonban 

fölvette. Egy kovácsnál eladta, az árából 
cseresznyét vett, s mentében potyogtat-
ta az útra. Péter pedig szedegette szor-
galmasan. Végül megkérdezte Krisztus 
urunk: „Péter fiam, hányszor hajoltál le 
a cseresznyéért? – Nem tudom, uram, 
de sokszor. – Látod-e? Én csak egyszer 
hajoltam le a patkóért, s az áráért vet-
tem a cseresznyét. Azóta mondják, hogy 
a rest többet fárad, a fösvény többet költ!”

Lelki szemeimmel látom, amint a 
gyi mesi csángó nagyanyók ebből az 
emlékezetüket frissítő könyvből olvas-
gatnak majd unokáiknak, vagy az uno-
kák olvasnak föl – lehet írástudatlan 
– nagyanyójuknak, esetleg a nagyobb 
testvér a kisebbeknek. S a könyvet dí-
szítő szép illusztrációk is azt a célt szol-
gálják, hogy a gyimesiek már gyermek-
korukban megszeressék, s ne feledjék 
népük hagyományos kultúráját. Ezektől 
a meséktől ugyanis jobban nemesedik a 
lelkük, mintha a televízió előtt ülnének. 
Krisztus urunk, Szent László történetei, 
s a többi monda és legenda gyermekeink 
és a magunk javára szolgál. Erre pedig 
igen nagy szükségünk van, nemcsak 
Gyimesben, de az egész Kárpát-meden-
cében, s szerte a nagyvilágban is.

* Kóka Rozália: Szent László Gyimes-
ben. Gyimes-völgyi mesék, mondák, le-
gendák, Budapest, Fekete Sas Könyvki-
adó Bt., 2017, 169 oldal. A könyvet Főcze 
Alpár illusztrációi díszítik.

 Freskórészlet a Szent László-legendából a székelyderzsi unitárius templomban
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vadrózsák

ávai István több évtizede foglalkozik 
a Sóvidék népzenéjének kutatásával. 
Gyermekkori emlékei között őrizte a 
korondi mulatságokban látott táncokat, 
a hegedű–cimbalom–bőgő összeállítású 
hangszeregyüttest és néhány akkoriban 
hallott dallamot. Ezeket az élményeket 
a Sóvidéken élő anyai rokonságának kö-
szönhette. Meg is említi könyvének már 
a legelején a családi kapcsolatait, ame-
lyeknek szerepük volt abban, hogy kü-
lönös módon vonzódott ehhez a tájhoz, 
és végül összefoglaló művet szentelt az 
ottani zenei hagyományoknak.

A népzenekutató pályát kolozsvári 
zeneakadémista korában tanárai, Ja-
gamas János és Szenik Ilona hatására 
választotta. Tagja lett az akadémia fol-
klórkörének, és kollégái számára ő ál-
lította össze azt a kérdőívet, amelynek 
segítségével sóvidéki falvakban alapos 
népzenegyűjtést sikerült végezniük. 
Megszerezte a budapesti és a kolozsvá-
ri archívumban található dallamokat, 
sőt Zoltán Aladár és Szabó Csaba zene-
szerző korondi, illetve siklódi gyűjtéseit, 
Kusztos Endréné Szabó Piroska szovátai 
zenetanárnő lejegyzéseit és Kacsó And-
rás táncmester alsósófalvi, valamint 
Katona Ádám korondi hangfelvételeit. 
Amikor pedig Tófalvi Zoltán történész 
felkérte, hogy az általa szerkesztett Só-
vidék-monográfia egyik fejezeteként 
ismertesse a vidék népzenéjét, Pávai 
egyetemi diplomadolgozatát az emlí-
tettek és saját gyűjtései felhasználásá-
val Sóvidéki népzene címmel állította 
össze*.

Meghatározó jelentősége volt Mar-
tin Györggyel, a legkiválóbb magyar 
néptánckutatóval történt megismer-
kedésének. Ugyanis Martin arra ösz-
tönözte, hogy behatóan tanulmá-
nyozza a népi tánczenét. A tanácsot 
megfogadta, és a továbbiak során 
számos hangszeres tánczenei felvé-
tellel gyarapította a sóvidéki gyűj-
teményt. Alsó- és Felsősófalván pe-
dig táncgyűjtést is végzett. Persze az 
énekes népzene gyűjtését is folytatta, 
és egyidejűleg cikkeket közölt a táj 
népzenei hagyományairól. 1987-ben 

hanglemezt adott ki Bukarestben egy ki-
tűnő felsősófalvi muzsikus és zenekara 
előadásáról készített felvételeiből. Ezek 
egy részét lejegyzett formában megje-
lentette néhány évvel később Az erdélyi 
és a moldvai magyarság népi tánczenéje 
című könyvében is.

A szerző jellemzése szerint A Sóvidék 
népzenéje című legújabb műve „nem 
monográfia, nem tartalmazza a sóvi-
déki népzenei repertoár részletes zenei 
elemzését, sem egybevetését más vi-
dékek zenefolklórjával. Célunk az volt, 
hogy a Sóvidékről gyűjtött magyar népi 
anyagot kritikai szemléletben, struk-
turált módon adjuk közre. Mivel a te-
rületen élő cigányság részben magyar 
anyanyelvű, és sok esetben a magya-
rok régiesebb dallamainak egy része 
fokozatosan átcsúszott a cigányság re-
pertoárjába, ezért esetenként a cigány 
folklór egyes elemeiről is szót ejtünk.”1 
Megjegyzendő, hogy a magyar folklór 
archaikus rétegeihez tartozó alkotások, 
kiváltképp a klasszikus balladák cigá-
nyok általi átvételének és őrzésének 
jelenségét Seprődi János a Sóvidékhez 
közeli Kibében már a 19–20. század for-
dulója táján megfigyelte és leírta.

A kötetet rendkívül gazdag, mintasze-
rűen szerkesztett DVD-melléklet szem-
lélteti, amelyen megtalálhatók a Sóvidék 
népzenéjének archívumi adatai hang- és 
mozgóképfelvételek, valamint kottás le-
jegyzések formájában, akárcsak a könyv 
teljes szövege. A DVD-n adatbázisba ren-
dezett népzenei gyűjteményben lehető-
ség van nagyon sok szempont szerinti 
keresésre: például eredményesen hasz-
nálhatja a népszokások, a táncok, a ze-
nei vagy a szöveges műfajok kutatója, de 
meg lehet találni a gyűjtők, az adatköz-
lők, a helységek nevét, az előadásmódot 
és a gyűjtés idejét is.

Az etnomuzikológusok érdeklődé-
se a sóvidéki népzene iránt viszonylag 
későn ébredt föl. A 19. század folyamán 
tulajdonképpen csupán dal- és ballada-
szövegeket jegyeztek le. Az 1800-as évek 
legvégén bukkantak fel nagyon szór-
ványosan dallamok a gyűjtemények-
ben. Az első dallamokat (szám szerint 
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21 darabot) tartalmazó fonográffel-
vételeket Vikár Béla készítette a 20. 
század legelején. Az 1950-es években 
magyarországi kutatók gyűjtöttek dal-
lamokat sóvidéki származású adatköz-
lőktől, Martin György pedig munkatár-
saival táncokat rögzített némafilmre. 
A táncházmozgalom kibontakozása 
után mind a népzene, mind a néptánc 
kutatói szívesen kezdtek foglalkozni a 
sóvidéki folklór alkotásokkal. Különle-
ges hangszeres zenei kutatásra is sor 
került. Említésre méltók Juhász Zol-
tán furulya- és Tari Lujza tárogatóta-
nulmányai. Ekkor már a Sóvidékről 
indult táncművészek, koreográfusok 
és más értelmiségiek is részt vettek a 
gyűjtésekben, illetve értékes informá-
ciókkal nyújtottak segítséget a néprajzi 
szakembereknek.

Igen hasznos, voltaképpen hiány-
pótló szerepű Pávai István könyvének 
A Székelyföld népzenei szempontú táji ta-
golódása című fejezete. Ugyanis a szer-
ző véleménye szerint a székely népzene 
tájanként kimutatható sajátosságaival 
még adós a szaktudomány. Különösen 
a néptánc és a tánckísérő zene jellegze-
tességeinek vizsgálatát tartja fontosnak. 
A sóvidéki népzene kérdéseit a székely-
földi hagyományok egészének összefüg-
gésében tárgyalja.

Abban a vitában, amely a táj kiter-
jedését és a Sóvidékhez tartozó falvak 
számát illette, Pávai leszögezte, hogy 
a Korond vízének és a Kis-Küküllő fel-
ső völgyének természetes földrajzi egy-
sége nyilvánvaló, s ezért ezt a területet 

lehet Sóvidéknek nevezni, szemben az-
zal a némely szakemberek által képvi-
selt kompromisszumos nézettel, amely 
megkülönböztet egy szűkebb és egy tá-
gabb értelemben vett Sóvidéket.

A hangszeres zenét és a tánc alkal-
mait ismertetve a szerző megemlíti a 
különböző zajkeltő eszközöktől a fütty-
szóig a vidék falvaiban régen és újabb 
időkben ismert valamennyi hangszert: 
a községháza közérdekű hirdetéseihez 
használt kürtöt vagy dobot, a csíksom-
lyói búcsúra induló zarándokok csen-
gettyűjét, a pásztorok tehénszarvból 
készített jelzőkürtjét, Orbán Balázs ne-
vezetes leírása nyomán a hárskürtöt, 
helyi nevén zádogfakürtöt, István Lajos 
könyve alapján a gyermek-játékhang-
szereket, amelyek esetében gyakran elő-
fordult, hogy a zenét egyetlen hangszer 
szolgáltatta. Ez lehetett furulya, citera, 
hegedű, klarinét, tárogató vagy cimba-
lom. Azt is hangsúlyozta, hogy a furulya 
viszont főként pásztorok hangszere volt. 
Lőrincz Lajos, a szerző egyik ismerőse 
úgy emlékezett, hogy „már gyerekkorá-
ban (az 1930–40-es években) sok tároga-
tó volt Korondon. (…) Lőrincz Béla szerint 
akkoriban Fenyőkúton előfordult, hogy 
egy szál tárogató biztosította a táncze-
nét. Név szerint Fábián Lajosra emléke-
zett mint tárogatósra, aki néha Simon 
Márton cimbalmossal muzsikált együtt. 
Később Pálfi Gergely csatlakozott hozzá-
juk szaxofonnal”.2 „A 20. század elején a 
férfiak által szervezett alsósófalvi far-
sangtemetésen is gyakran egy hegedűs 
és egy klarinétos muzsikált”.3

Más zenélési alkalmak között, ame-
lyek egyszersmind többnyire táncal-
kalmak is voltak, Pávai István meg-
említi a kalákát, az ősszel rendezett 
hántókalákát, a vasárnapi táncot, a 
fehér fársáng és a zöld fársáng idején 
tartott táncot, a fonóbált, a nyolcas bált 
(amelyen nyolc házaspár vett részt), a 
kosaras bált, amelyet utcai vagy szom-
szédi bálnak neveztek, a lófőszékelyek 
leszármazottainak fejesbálját, a gyep-
lős bált, a bányászbált, a tenyeres bált, 
a házas emberbált, a majorbált, az ipa-
rosbált, a tűzoltóbált, a szürkebált, az 
ún. bilétás bált (melyre meghívókat 
küldtek) és a regutabált. A legfontosabb 
táncalkalom természetesen a lakoda-
lom volt. A násznép zeneszó mellett 
vonult az utcán, miközben szólt a la-
kodalmi induló, lakodalmi mars vagy 
a menyasszonykísérő. Ennek leggya-
koribb dallama a Rákóczi-induló népi 
változata volt. A 20. században a Sóvi-
déken is hódított a Lakodalom van a mi 
utcánkban kezdetű népies műdal. A la-
kodalmas repertoár ekkortájt telt meg 
olyan új stílusú dallamokkal és mű-
dalokkal, amelyeknek szövege utalást 
tartalmazott a lakodalom bizonyos 
mozzanataira.

A tánckészletről szólva a visszaem-
lékező munkatársak beszámolói alap-
ján a szerző rámutatott: „Akárcsak a 
nyelvterület legtöbb részén, a Sóvidé-
ken is a táncok szünettől szünetig tar-
tó rendje régen férfitánccal kezdődött. 
A két világháború között Alsósófalván 
verbunkkal kezdtek.”4 De azt is megemlí-
tette, hogy „A verbunk tánckezdő funk-
ciója a Sóvidéken már a 20. század de-
reka táján megszűnt. Azóta férfitáncot 
csak külön rendelésre jártak a táncszü-
netben, majd később már akkor sem.”5 
Ugyanitt tisztázta a csűrdöngölő és a 
zsuka, zsukáta, féloláhos nevű kifeje-
zések körüli félreértéseket és tévedé-
seket. Összegezve megállapította, hogy 
„a különböző férfitánc-megnevezések 
nem teljesen egyértelműek. Az adat-
közlők által használt terminológiában 
igen sokféle név fordul elő az ilyen ösz-
szefoglaló nevektől, mint a legényes 
és a figurázó, az olyan áltáncnevekig, 

Igen hasznos, voltaképpen 
hiánypótló szerepű 

Pávai István könyvének 
A Székelyföld népzenei 

szempontú táji 
tagolódása című fejezete.

 Népdagyűjtés a Magyar Tudományos Akadémián. Balról jobbra: Lévai Györgyné,  
Tófalvi Sándor (Korond),  Kodály Zoltán és Kerényi György. Kép: Kertész Gyula
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vadrózsák

amelyek valójában a tánc egy-egy adott 
dallamára vonatkoznak, mint például 
udvarhelyszéki, árvátfalvi, korondias stb. 
A legényes és figurázó táncnevek több-
nyire nem egy konkrét táncot jelente-
nek. (…) Ezek tehát gyűjtőnevek, és nem 
tánctípusnevek.”6

„A lassú csárdás dallamainak több-
sége az utóbbi időben már a magyar 
népzene újabb rétegeihez vagy az ún. 
műcsárdások kategóriájába tartozik, 
de több régies dallam is megőrződött 

a Sóvidéken, amelyet az idősebb tán-
cosok és zenészek korábbi generációja 
ismert.”7

A sóvidéki törzstáncok: a verbunk, 
lassú csárdás, középcsárdás, féloláhos, 
szöktetős (gyors csárdás), marosszéki 
(forgatós). Ám a 20. század második fe-
lében, amikor a gyűjtések zöme készült, 
a párostáncok sorrendje a Sóvidéken, 
akárcsak Udvarhelyszék több részén (és 
Gyergyóban) ez volt: lassú csárdás, szök-
tetős, marosszéki.

„Táncszünetben vagy más mulatság 
alkalmával éneklik a keserveseket és 
az asztali nótákat, helyi megnevezés-
sel mulati nótákat  A keservesek szerepét 
napjainkra fokozatosan a népies műze-
nei eredetű hallgatók vették át.”8

Pávai István művének kiemelten em-
lítendő erénye, hogy benne megtalál-
ható számtalan sóvidéki zenész, illetve 
énekes neve és életkora. A szerző így ál-
lít emléket azoknak, akiktől a hangsze-
rekre és a táncokra vonatkozó adatokat, 
valamint a szövegeket és a dallamokat 
kapta, akárcsak azoknak a sóvidéki ér-
telmiségieknek, akik kutatómunkáját 
megbízható történelmi, társadalmi és 
néprajzi információkkal támogatták.

A könyvnek a nemzetközi szaktudo-
mányba való betagolódását sikeresen 
szolgálja a tanulmány angol nyelvű 
fordítása.

*Pávai István: A Sóvidék népzenéje, Ha-
gyományok Háza – MTA BTK Zenetudo-
mányi Intézet, Budapest, 2016, 256 oldal.
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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.

Paradica Mihály „Nyicu” és zenekara, Felsősófalva (Pávai István gyűjtése)




