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Ha nyár, akkor nyaralás. Ma már nem számít luxusnak, ha nyáron  
a család nyaralni megy, s akkor sem kapjuk fel a fejünket, ha valaki 
arról számol be, hogy földgolyónknak valamelyik egzotikus helyén 
töltötte a meleg évszak néhány napját, vagy akár hetét. Miközben 
idehaza se szeri, se száma az érdekesebbnél érdekesebb tematikus 

táboroknak, melyeket elérhető áron, esetenként éppen ingyen szerveznek manapság 
gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek vagy akár egész családoknak. Valamikor 
gyerekként, a múlt század második felében, nyakig benne a kommunista rendszerben, 
az én korosztályom is mehetett nyáron táborokba, ingyen, s biza a szülők jelentős 
része ki is használta ezeket a lehetőségeket: a tengerpartra, esetleg a hegyekbe küldte 
csemetéjét valamelyik pionír, vagy éppen KISZ-táborba nyaralni. Az iménti lehetőségek 
azonban az én életemből kimaradtak. Szüleim féltésbe „csomagolták” a nagyon 
határozott tiltásukat, azzal indokolva, hogy ilyen helyeken gyanús a higiénia és 
„egész életre szóló fertőzést is fel lehet szedni”. Közel fél évszázad magasságából 
visszatekintve, ma úgy gondolom, hogy anyám és apám inkább „mentálhigiéniai” 
megfontolásokból fogtak engem vissza ezektől a helyektől, s talán a rendszer 
szellemi fertőzéseitől féltettek inkább, amelyekből bőven jutott az akkori ifjúságnak, 
a szórakozás mellett, ezekben a táborokban (is). Ellenben kisgyermekkoromtól, egészen 
a már hátizsákosan, barátaival önállóan barangoló, serdülő-ifjú időszakomig minden 
nyáron a család két-három hetet együtt üdült. Ilyen alkalmakkor ismertem meg 
a Radnai-havasok vadregényes fenyveseit, a szovátai Medve-tavat, s körülötte a sós 
sziklákat, melyeknek neki lehetett hasalni és nyalni, rácsodálkozhattam a Gyilkos-
tóból meredező fatörzsekre, hisz egy kis vadászházban laktunk a tó partján, amit csak 
csónakkal lehetett megközelíteni, néhány araszos emberkeként megmásztam a Szent 
Anna-tó nagyon meredek kráterfalát Bixád (ma Sepsibükszád) felől, aludtam Tusnádon 
szénapadláson, a tengerparton egy halászfalú vályogviskójában, Csíkzsögödön pedig 
a festőművész Nagy Imre bá házának szomszédságában székely falusi portán. Szívem 
csücskében őrzöm az erdővidéki Uzonkafürdőt, a református egyház üdülőházát, 
a Kálvin Otthont, s azt a bizonyos, első iskolai évem előtti nyarat 1961-ben. Emlékszem, 
amint indulás előtti napon apám ládába csomagolta a családunk kétheti nyaralásához 
szükséges legalapvetőbb élelmiszereket: lisztet, málélisztet, cukrot stb., mert 
a Kálvin Otthon konyhája csak így tudta biztosítani a vendégek étkeztetését, s feladta 
poggyászként a postavagonba, s így együtt érkeztünk a ládával, s a nyaralni induló 
baráti körrel, a bixádi állomásra. Ahol Venci, az uzonkai fürdőtelep mindenese, már 
várt minket kis lovával s szekerével. Aztán a hátizsákok, s az élelmiszeres ládák 
a fogaton, körülötte pedig az üdülni induló népes baráti kör apraja-nagyja gyalog 
vágott neki az erdővidéki dombokon át a közel hat kilométeres útnak Uzonkafürdőre. 
A friss házikenyér illatával és ízével is ekkor találkoztam életemben először, midőn 
a Kálvin Otthon sütőkemencéjéből kiemelték a gőzölgő cipókat. A szomszédos 
Kisbaconban pedig engem, az ősszel iskolába induló pöttöm legénykét kézen 
fogva vezetett Mária néni és Flóra néni, Benedek Elek két ezüstősz hajú idős lánya 
a nagy mesemondó sírjához. Uzonkafürdőre aztán a szüleimmel is számtalanszor 
még visszatértünk, hisz azon a csodálatos nyáron életre szóló barátság született 
a helybéli tanítóval és népes családjával. Nekem pedig később, a hátizsákos-vakációs 
csavargásaim útjai valahogy mindig Uzonkafürdőn kereszteződtek.

Az elmúlt esztendőkben pedig én is külföldön nyaralhattam. Bejártam a Fekete-
tenger partját Bulgáriában, megcsodáltam az Adria türkizkék hullámzását 
Montenegróban, langyos-zordon szelekkel fuvattam magam a Balti-tenger mentén 
Németországban. Saját autómmal utaztam, vagy repülőgéppel. De mindig furcsa 
szorongás kapott el, amint átkeltem a Kárpátok karéján, vagy felszállt velem a repülő 
Kolozsvárról. S bár nagyon élveztem a nyaralás minden pillanatát, a feledhetetlen 
élményeket, a barátaim társaságát, de az a különös bizonytalan érzés kitartott 
mindaddig, amíg magam mögött nem tudtam újra Erdély felől a Kárpátok vonulatát, 
vagy meg nem hallottam a repülő kerekeinek surrogását, amint landolt a kolozsvári 
reptéren. S aztán irány a Máramarosi-havasok közé vagy Szovátára, esetleg 
a méltánytalanul elhanyagolt Herkulesfürdőre, akár a Csíki-hegyek fenyveseinek 
hűvösébe, kipihenni a külföldi nyaralás „fáradalmait”. Mert számomra még „vannak 
vidékek legbelül”.

Nyaralás – retró
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Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írá-
sunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat 
gyűjteményében őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig 
időtálló megállapításokat, gondolatokat, illetve hogy a mai olvasók is megis-
merhessék korábbi szerzőink munkájának egy-egy részletét. (A szerkesztőség)

utóbbi időben egyre több szó esik arról, 
hogy a kelet-európai felvilágosodás-
nak az európaival egyenrangú korsze-
rű feldolgozása teljesen elképzelhetetlen 
a határterületek, a rokon diszciplínák 
kutatása nélkül. A felvilágosodás-kuta-
tást a történelemtudományok, művelő-
dés-könyv-könyvtártörténeti kutatások-
kal párhuzamosan lehet és kell végezni.

Mivel a felvilágosodás százada te-
remtette meg a modern értelemben 
vett könyvpiacot, könyvkereskedelmet, 
könyv cirkulációt, egy, a felvilágosodás 
légkörében fogant magángyűjtemény ki-
alakulásának vizsgálata tájékoztatni fog 
bennünket a hazánk területére érkező in-
formációs anyagról, az új eszmék terje-
déséről. Ugyancsak ebben a században 
észlelhető a könyvvel szembeni tolerancia 
bizonyos növekedése. Új adatokat szol-
gáltathat egy korabeli gyűjtemény vizs-
gálata abból a szempontból is, hogy fél-
évszázadnál tovább tartó könyvészkedés 
során hogyan sikerült a könyvtáralapí-
tónak megrendelni, elküldeni Európa kü-
lönböző országaiból, városaiból a tiltott 
könyvek egész sorát.

Egy könyvtár nem minden esetben tu-
lajdonosa által összegyűjtött állomány. 
Lehet örökölt, azaz több generáció ilyen 
vagy olyan forrásból táplálkozó intellek-
tuális igényének szülötte. Ha azonban 
egy ember érdeklődésének vetülete, ha 
az egészet tulajdonosa egymaga gyűj-
tötte össze, akkor a gyűjtemény az ille-
tő kor eszmevilágának, művelődési éle-
tének tükrévé válhatik. Abban az esetben, 
hogyha a könyvállomány közhasználatú 
is, akkor katalógusainak, olvasónaplói-
nak tanulmányozása során a kor ural-
kodó eszmeáramlatainak hatókörét mér-
hetjük le. (1)

Ezek azok a tényezők, melyek a Teleki 
Sámuellel való foglalkozás kapcsán az ál-
tala összegyűjtött téka állománytörténe-
ti vizsgálatát, tovább menve pedig Teleki 

bibliofiliájának körvonalazását szüksé-
geltették. Annál inkább fontos ez, hiszen 
Erdélyben a felvilágosodás sajátos meg-
nyilatkozási formája valóban egy újszerű 
művelődésszervező törekvés, Teleki Sámuel 
pedig közhasználatú téka alapításával ak-
tív részese lesz annak a küzdelemnek, me-
lyet a XVIII. század végén, a XIX. század 
elején hazánk felvilágosult elméi folytat-
tak a művelődés intézményessé tételéért.

Ma már tisztázott tény, hogy Tele-
ki Sámuel egymaga, előre körvonala-
zott gyűjtési programmal fogott hoz-
zá a könyvtáralapításhoz. Egészen 
elenyésző azoknak a könyveknek a szá-
ma, amelyeket örökölt. Az a néhány tan-
könyvként használt vallásos vagy vilá-
gi tárgyú munka, melyből a gyermek 

Az

Deé Nagy Anikó

A bibliofil Teleki Sámuel

A Teleki Könyvtár ex librise

Egy könyvtár nem minden 
esetben tulajdonosa által 

összegyűjtött állomány.
... Ha azonban egy 

ember érdeklődésének 
vetülete, ha az egészet 

tulajdonosa egymaga 
gyűjtötte össze, akkor 
a gyűjtemény az illető 

kor eszmevilágának, 
művelődési életének 

tükrévé válhatik.
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művelődés 70

Teleki tanult, semmiképpen sem utal 
arra, hogy apjától, Teleki Sándortól 
gazdag könyvhagyatékot örökölt vol-
na. A marosvásárhelyi könyvtár őriz 
ugyan néhány Teleki Sándor poszesszor 
bejegyzésével ellátott kötetet. Előkerült 
könyveinek egy régi jegyzéke is, pon-
tatlan adatai miatt nem azonosítható 
megnyugtató módon ez a lajstrom sem. 
Koncz József, Adatok a marosvásárhelyi 
Teleki Könyvtár alapítója, gróf Teleki Sá-
muel gyerekkori életéhez című cikkében 
(2) Teleki Sándornak egy Celnán 1748. 
április 30-án kelt írását közli, melyben 
említi „örökölt és élete folyamán szer-
zett” könyveit. Tékája ma már semmi-
képpen sem rekonstruálható, az viszont 
biztos, hogy halála után örökösei között 
megoszolhatott és legkisebb fia bizonyá-
ra nem sokat kapott ebből a hagyatékból.

Teleki Sámuel könyvgyűjtésének kez-
deteit kétségtelenül peregrinálásának 
idejére kell visszavezetnünk. A négyéves 
tanulmányút idején alkalma van meg-
látogatni Hollandia, Svájc, Franciaország, 
Ausztria, Magyarország legnevesebb 
köz- és magángyűjteményeit. Évekkel 
később, 1798-ban, nyomtatott katalógu-
sának előszavában így emlékezik vissza 
erre az időszakra: „…19 éves koromban, 
ennek a századnak 59.-ik évében, a felsé-
ges fejedelemnek engedélyét előbb meg-
szervezve, a múzsák kincseit elsajátítni 
Svájcba, Belgiumba és Franciaországba 
mentem, hogy azoknak az országoknak 
jelesebb akadémiáin a legtanultabb és 
legfelvilágosultabb férfiaktól tanuljak.” 
Itt aztán a magasabb műveltségnek és 
a nemes tudományoknak szeretete ösz-
tönzött és annyira felgyújtott lelkemben 
valami csodálatos lelkesedést a legki-
válóbb könyvek iránt, hogy azokat nagy 
gondossággal és nem csekély költséggel 
megszereztem és elhatároztam, azokat 
távollevő hazámba haza fogom hozni…” 
(3) Több forrásból szerezhetünk tudomást 
arról, hogy milyen bibliofil hatások ér-
ték Telekit a külföldi út idején, hogyan 
fog hozzá a gyűjtéshez és melyek az első 
megvásárolt könyvek 

Útinaplója, a tanulmányút idején 
kelt levelek, de mindenekelőtt az első 
könyvvásárlásokról készült könyvjegy-
zékek alapján nyomon követhetjük Te-
leki könyv iránti érdeklődésének fejlő-
dését, könyvkultúrájának elmélyülését. 
Amíg a katalógus előszó, vagy az 1800-
ban készült Testamentum (4) – mely-
ben könyvtára sorsát rendezi – Teleki 
könyvszeretetének lírai hangvételű ki-
fejezései, annak az embernek a vallo-
mása, aki már a tanult, képzett könyv-
tár szakértő hangján számol be arról, 
hogy mit jelent számára a könyv, addig 
a diáklevelek, a diárium feljegyzései egy 

még tapogatózva induló, de mindenkép-
pen céltudatos könyvvásárlóról tanús-
kodnak. Ez tulajdonképpen a közvetlen 
informálódás időszaka. Az első indí-
tást, a könyvgyűjtés megkezdését segítő 
hasznos tanácsokat minden bizonnyal 
Beck Christoph bázeli professzortól kap-
ta Teleki. Útinaplójában írja, hogy Beck, 
a bázeli publica bibliotheca őre egy szép 
és nagy magánkönyvtár tulajdonosa, aki 
„igen gyakran elvitt az bibliothecában és 
sokszor csak az én barátságomért elment 
és ottan órákat töltött én velem”. (5) Pár 
lappal tovább arról tesz említést, hogy 
Bázelben 972 magyar forintot költött 
könyvekre. Hogy vásárlásaiban mi vezet-
te, hogy milyen könyvekre költötte ezt az 
elég nagy pénzösszeget, ezekből a szűk-
szavú feljegyzésekből nem tudjuk meg.

Sokkal többet mond viszont az a Báz-
elben megkezdett könyvjegyzék, mely-
be Teleki az 1760–1763 között vásárolt 

könyveket vezette be. A 98 beírt oldalt 
tartalmazó negyedrét alakút füzet nem-
csak azért becses számunkra, mert egé-
szében Teleki írása, hanem elsősorban 
azért, hogy külön-külön felsorolja a kül-
földi út egyes állomáshelyein vásárolt 
könyveket. Ha megfigyeljük a könyvek 
címeit, azonnal szembetűnik a tulajdo-
nos univerzális érdeklődése. A külföldi 
út idején végzett tanulmányokhoz szük-
séges tudományos művek mellett Tele-
ki sok olyan könyvet vásárolt, melynek 
tárgya nem képezte akadémiai tanul-
mányainak anyagát (pl. egyháztörténe-
ti művek, Erdély történetére vonatkozó 
munkák stb.). A jegyzékben több köny-
vet csillaggal jelölt meg s a Bázelben vá-
sároltak után be is jegyzi: „sub N.III-o 
(ládákban) mind prohibitus Könyveim 
vagynak, mellyeknek nevezetesebb ré-
sze megis vagyon ezen Catalogusban je-
gyezve egy egy Csillaggal. Bas. 1761 die 2 
a Julii. G. Teleki Sámuel.” Ezek a tiltott 
könyvek ugyancsak nem képezhették 
a Teleki által hallgatott előadások tár-
gyát. II. József 1781-ben megjelent cen-
zúrarendeletéig a bécsi titkos rendőrség 
a legnagyobb körültekintéssel ellenőrzi 
a külföldi akadémiákról hazatérő ifjak 
könyveit. Mária Terézia minden intéz-
kedése arra irányul, hogy megakadá-
lyozza az új eszméket terjesztő, de el-
sősorban a hivatalos vallást támadó 
művek behozatalát. Életbe lép az ún. 
repressziv könyvvizsgálat, mely a nem 
kívánatos műveket igyekszik kivon-
ni a forgalomból. Egy külön hivatal, 

A külföldi út idején 
végzett tanulmányokhoz 

szükséges tudományos 
művek mellett Teleki sok 

olyan könyvet vásárolt, 
melynek tárgya nem 

képezte akadémiai 
tanulmányainak anyagát.

A Teleki Téka egyik legértékesebb kézirata az Ars medica, az első magyar nyelvű orvosi szakkönyv, 
amelyet valószínűleg a nagyváradi Lencsés György (1530–1593) állított össze  
(forrás: A Teleki–Bolyai könyvtár honlapja)
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a Bücherpolizei végzi ezt a feladatot. 
Ilyen körülmények között könnyen el-
képzelhető, hogy milyen alapos vizsgá-
latnak vetették alá a külföldről haza-
térő Teleki mintegy másfél ezer kötetet 
számláló könyvszállítmányát. 1764 áp-
rilisában ő maga írja egyik bázeli taná-
rának, hogy hazatérésekor 5 hónapot 
időzött Bécsben, ahol igyekezett könyve-
it a „lángoktól megmenteni”. (6) Néhány 
kötet így itt áldozatául esett a cenzorok 
éberségének. A könyvjegyzékbe ezek 
mellé bejegyzi Teleki, hogy „elvették Be-
csben”. Valamennyi elkobzott mű a ka-
tolikus vallást támadó szerző tollából 
származik. Pl.: a Kálvin tanait terjesztő 
református hittudós, Beza Theodor Poe-
mata-jának 1599-es kiadása, vagy Owen, 
neves XVI. századi újlatin költőnek a ka-
tolikus egyházat gúnyoló epigrammái 
(Amsterdam, 1633), vagy a névtelenül 
megjelenő Préjuges legitimes contre le 
Papism (Amsterdam, 1685).

A Teleki Téka állománygyarapodását 
vizsgáló, haszonnal tanulmányozhat-
ja a Svájcban, Hollandiában, Franciaor-
szágban, Ausztriában, Magyarországon 
vásárolt könyvek jegyzékét. A korabeli 
könyvcirkuláció szempontjából érdekes 
megvizsgálni Telekinek azokat a bejegy-
zéseit, melyek a könyvek szállítására vo-
natkoznak (7), vagy amelyek arra utal-
nak, hogy valamelyik külföldi aukción 
történt a vásárlás. A 86. oldalon például 
azokat a könyveket sorolja fel, melyeket 
Utrechtben, a Bodeviniana aukción szer-
zett: Libri quos in Hollandia D. Abrah. 

Poddenburg Bibliopola Trajecensis pro 
me comparavit, in auctione Bodeviniana; 
máshol pedig ezt olvashatjuk: Libri quos 
Leide per Cl. D. Szathmári emi curavi in 
auctione Albertina.

Minden bizonnyal a Beck irányításá-
nak tulajdonítható az is, hogy a 21 éves 
Teleki már hozzáértő bibliofilként jegyzi 
fel a különböző bibliopoliumokban, auk-
ciókon vásárolt könyveket. Feltünteti 
a könyv szerzőjét, címét, kiadási helyét, 
évét, a kötetek számát. A legtöbb eset-
ben a könyv formátumára is utal, sőt az 
első oldalakon a kor szokásának meg-
felelően nagyságrendbe írja le őket. Sok 
helyen a könyv bibliofil jellegére, köny-
vészeti értékére vonatkozó beírásokat 
találunk, tehát már ez a kis állomány is 
magán hordja a későbbi könyvtár egyik 
jellegzetességét: tulajdonosának a szép 
és ritka, válogatott editiók megszerzé-
sére való törekvését 

A fenti könyvjegyzék kiegészítéseként 
készülhetett az a másik lajstrom, ame-
lyik a külföldi út idején vásárolt köny-
vek árjegyzékét tartalmazza: „Pretium 
Librorum Samuelis Teleki de Széék, S.R.I. 
Comitis quos in Peregrinatione sua Lit-
teraria Comparavit.” (9) Azonkívül, hogy 
az itt feltüntetett árak segítségével pon-
tos fogalmat alkothatunk arról, hogy 
peregrinálása idején mekkora összeget 
fordított Teleki könyvvásárlásra, jelen-
tős a jegyzék azért is, mert több könyv 
mellé Teleki beírta azok nevét, akik-
től vásárolta őket. A marosvásárhelyi 
könyvtár nagyon hézagos poszesszor 
történetének rekonstruálásában segít 
tehát ez a lajstrom.

A külföldi könyvészkedésre vonat-
kozó leghitelesebb forráscsoportot két-
ségtelenül Teleki Sámuel diáklevelei 
alkotják. Ezekből tájékozódhatunk ar-
ról, hogy hogyan mélyül el a könyvek 
iránti érdeklődése s mindenekelőtt itt 
találjuk a könyvtár gyűjtési tervének 
egyik legelső konkrét megfogalmazását. 

A tanulmányút idején kelt levelek egy 
részét Teleki peregrináló honfitársa-
inak írja. Alig pár hónapi külföldi tar-
tózkodás után már afelől érdeklődik a 
Hollandiában tartózkodó Teleki Adóm-
tól, hogy „lehet-é sok jó könyvet Hol-
landiában kapni oltson, és vagyon é sok 
auctió”. (10) A könyvekkel való foglal-
kozásról tanúskodik egy másik levél is, 
melyben felajánlja, hogy Thordái nevű 
honfitársának szívesen segít Bázelban 
„egy oltsó Bibliothccát szerezni”. Több 
helyen tesz említést arról, hogy a vá-
sárhelyi collégium számára „jó és olt-
só” könyveket keres. A Leidenben ta-
nuló Kovásznai Tóth Sándornak 1761. 
szeptember 2-án Utrechtből azt írja : 
,,Nekem egyéb bajom vagyon, a legény 
tanulna és nintsen könyve.” Kéri Ko-
vásznait, hogy az előadásokhoz szük-
séges Wolf-féle matematikát, ha nem 
másképpen, legalább kölcsön szerezze 
meg  Ugyanakkor megköszöni Kovász-
nainak a Vanderpiana Könyvtár kataló-
gusát, melyből fog magának venni né-
hány könyvet. (11)

Bőd Péterhez, Szászki Jánoshoz írott 
levelei azt bizonyítják, hogy már ekkor 
megszületett a hazai történelemre vo-
natkozó munkák összegyűjtésének ter-
ve. Tomka Szászki János (1700–1762) po-
zsonyi tanárnak 1761-ben Bázelből írja: 
„Azon gondolkozom, hogy megszerez-
zem Magyarország és Erdély politiká-
jára, statisztikájára vonatkozó könyvek 
jegyzékét, de sajnos még senki sincs, 
aki ezeket a forrásanyagokat a sötétből 

„Azon gondolkozom, 
hogy megszerezzem 

Magyarország és Erdély 
politikájára, statisztikájára 

vonatkozó könyvek 
jegyzékét, de sajnos 
még senki sincs, aki 

ezeket a forrásanyagokat 
a sötétből a világosságra 

hozta volna.”

Dédunokája, gróf Teleki Samu felfedező, 
afrikakutató (1845–1916, forrás: Wikipédia) 

Széki gróf Teleki Sámuel erdélyi kancellár  
(1739–1822, forrás: Wikipédia) 
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a világosságra hozta volna.” (12) Kéri 
Szászkit, hogy küldje el számára a leg-
fontosabb munkák bibliográfiáját, mert 
ez segítné őt a tájékozódásban. Ugyan-
ezzel a kéréssel fordulhatott. Bod Pé-
terhez is, aki 1762. december 16-án így 
válaszol: „Jelenti Ngod hogy valami Ma-
gyar Históriára való könyveket jegyezzek 
fel a mellyeket Hollandiába kellene meg 
szerezni. Én ugyan tudva mik vagynak 
sok időt töltvén el az egybe keresgélések-
kel s vizsgálások(kal) s szerzettem volt 
is Hollandiában, nevezetesen a Burman 
könyvei közül felesen magamnak, de 
nem régen Schwandtner kinyomtatván 
Bétsben 3 Tomusban sok Magyar írókat 
ott együtt találja az ember őket.” (13)

Teleki Sámuel, miután Bázelt elhagy-
ja, rendszeres levelezést folytat néhány 
itt megismert professzorral. Ezekben 
a levelekben a hollandiai könyvészke-
déséről is beszámol, sok esetben segít-
ségüket kéri a megvásárolandó köny-
vek kiválogatásához. Válaszleveleiben 
tanárai megjelent könyvekről tájékoz-
tatják. 1761 decemberében Beck felhívja 
figyelmét a bizánci írók frissen megje-
lent munkáira, melyek azért is haszno-
sabbak Teleki számára, mert a magya-
rok s a szomszédos népek történetéről 
vonatkozó gazdag információs anyagot 
tartalmaznak. Teleki igen hálás a ka-
pott segítségért. „Jegyzeteid – írja Beck-
nek – a hazám történelmével foglalkozó 
könyvekre vonatkozóan igen értékesek  
Nem sikerült még azokat megszerez-
nem. Megvallom, még kevés van ne-
kem a középkori kronológiákból, rit-
kán is fordulnak erre elő. Mindenesetre 

igyekszem megszerezni azokat, amelye-
ket ajánlottál.” Ebben a levélben szögezi 
le könyvvásárlásainak határozott cél-
ját: „…nem fogom kímélni a költségeket 
más jó könyvek megvásárlásánál se (…) 
míg valamely reménye lesz annak, hogy 
ezzel valamikor hazám ügyének és tör-
ténelmének javára lehetek.” (15)

A hazája ügyéért aggódó, s az ak-
kori állapotokon sokszor kesergő ifjú 
nem egy esetben fejezi ki kétségét, ag-
godalmát: „Félek – írja Becknek –, ne-
hogy kárt valljak legjobb könyveimben. 
Még azt sem tudni, mi lesz életem ér-
telme…” De ezek a pillanatnyi ingadozá-
sok nem térítik el eredeti céljától. Tsétei 
János (1689–1769) sárospataki tanár hí-
res magántékáját már ekkor, a külföldi 
út idején szeretné megszerezni, s ezért 
levélben fordul hozzá: „Úgy hallottam, 
a haza történelmére vonatkozó köny-
vekből jeles gyűjteményed van (…) ha 
valamikor azok eladására gondolnál, 
azokat ne másnak, hanem nekem add 
el megfelelő áron.” (16) Szászki János-
tól 1761-ben ugyancsak azt kéri, hogyha 
esetleg könyveit áruba fogja bocsáta-
ni „gondoljon rá, mert az a terve, hogy 
a haza történetére vonatkozó könyveket 
könyvtára számára megvegye”.

Az 1759–1763 közötti tanulmányút ide-
jén kezdi el tehát Teleki Sámuel a szak-
szerű, előre körvonalazott könyvgyűjtést. 
Az ekkor vásárolt könyvek változatos te-
matikájú összetétele a legfőbb bizonyítéka 
annak, hogy a könyvtáralapító a köznek 
kíván szolgálni. Külföldi tanulmányainak 
tetemes részét képezik a bibliofilia mes-
terségének elsajátítását célzó törekvései. 

Külföldi köz- és magánkönyvtárak ösz-
szetételét, elrendezését tanulmányozza. 
Útinaplója és levelei vallanak arról, hogy 
céltudatosan végzi mindezt. Neves tudó-
sokkal, professzorokkal való ismeretsége 
hazatérte után is sokáig segíti az infor-
málódásban, s a könyvtártudomány sok 
más kérdésében 

Teleki 1759-ben megkezdett köny-
vészkedésének jellemző vonása a foly-
tonosság és a rendszeresség  A könyvál-
lomány gyarapodási történetét kutatva 
joggal állíthatjuk, hogy az élete végéig 
aktív könyvtáralapítót sem földrajzi el-
szigeteltség, sem hivatali beosztásai-
nak egyre sokasodó feladatai, sem ma-
gánéletének gondjai nem akadályozzák 
a könyvek szerzésében, és általában 
a könyvtárral való foglalkozásban.
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1. Vö : Furet François, Histoire du livre dans 
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problématique (Revue Roumaine de Histoire 
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2  Erdélyi Figyelő, Marosvásárhely, 1888/15 
sz  120  1 
3. Bibliothecae Samuelis S.R.I. Gom. Tele-
ki de Szék. Pars príma, Praefatio XXVIII 1.
4. Teleki Sámuel végrendelete 1800-ból. Le-
közölve: „Az erdélyi református egyházke-
rület igazgatótanácsának jelentése a Te-
leki-théka ügyében”, Kolozsvár, 1912. 21. 1.
5.  Teleki S., Útinaplója, 43. 1.
6.  A. 58. sz. levél.
7. A Hollandiában vásárolt könyvek után 
például ezt írja: „Mindezen Hollandiában 
vett könyveket bé raktam egy nagy ládá-
ban Utrechtben, és jól bévarrva gyékénybe 
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A. = Teleki Sámuel levelei a címzettek 
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(Művelődés, 1975. szeptember, XXVIII. évfo-
lyam, 9. szám, 36–39. oldal)

A Teleki Könyvtár épülete a 19. században. Gregus János rajza 
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A Művelődés évek óta médiapartnere a július első felében megrendezésre kerülő 
Csíkszeredai Régizene Fesztiválnak, melynek keretében nemcsak kiváló koncer-
teket mutatnak be, de a Régizenei Nyári Egyetem tanfolyamain mesterzenészek 
vezetik be a jelentkezőket az egyes nem mindennapi hangszerek megszólal-
tatásának rejtelmeibe is. „A színvonalas programok, világhírnévnek örvendő 
együttesek és hangszerkülönlegességek kavalkádja olyan gazdag és változatos 
régizenefesztivált kínál, ahol a közönség bátran belefeledkezhet a mindenkor 
aktuális ÖRÖM-be” – írja az idei zenei esemény kínálatáról a programfüzet-
ben Filip Ignác Csaba, a fesztivál művészeti vezetője. Minden esztendőben va-
lamilyen zenei csemegével kedveskednek a szervezők e nagyszabású kulturá-
lis rendezvényen. A júliusi fesztivál nagy eseménye az egyetemes zenetörténet 
egyik legnagyobb művének, Johann Sebastian Bach két zenekarra, két kórusra 
és szólistákra írott Máté-passiójának a bemutatása volt, mely hatalmas sikernek 
örvendett nemcsak Csíkszeredában, de a bukaresti Athenaeumban és a Brassói 
Fekete templomban is. Évek óta a fesztivál programkínálata, lebonyolításának 
menete egyre művészibb és profibb színvonalat mutat a főrendezőnek, a Harg-
ita Megyei Tanács égisze alatt működő Hargita Megyei Művelődési Központnak 
köszönhetően.

Alábbi összeállításunkban körkérdéssel fordultunk néhány olyan jeles szemé-
lyiséghez, aki évek óta aktív szereplője, vagy a sajtó részéről állandó résztvevője 
ennek a nemzetközi fesztiválnak. (A szerkesztőség)

A Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál

Barozda-koncert
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Mit jelent Önnek a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál?

Filip Ignác Csaba

Az évi munka gyümölcse érik be min-
den fesztiválon

Azzal kell kezdenem, hogy mit jelent 
számomra a régizene. 1986 nyarán fog-
tam neki furulyázni, amikor útlevelet 
és 30 napos tartózkodási vízumot kap-
tam Magyarországra. Abban az időben 
ilyesmi ritkán esett meg az emberrel, 
nagyon nagy dolognak számított – azok, 
akik jártak Budapesten, évekig mesélték 
az élményeiket. Tehát ’86-ban adott volt 
az útlevél, rokonlátogatóként 30 napot 
tartózkodhattam Magyarországon, per-
sze rokon és pénz nélkül. Népi furulyá-
kat vittem eladni, és az árából megvet-
tem az első szopránfurulyámat. Két nap 
gyakorlás után kiálltam utcazenélni 
a budai várba, fuvolarepertoárt játszot-
tam (pl. Bachtól a Badinerie-t) komoly 
kasszasikerrel. A 30 napba belefért egy 
régizene-kurzus is Czidra Lászlóval Ka-
puváron. Ekkor fedeztem fel a régizene 
különleges erejét, ez időszakban kerül-
tem a régizene és a furulyázás varázsa 
alá. A keresett pénzből hangszereket, 
kottákat vásároltam, majd december-
ben először léptem fel furulya-csembaló 
szólóesttel Sepsiszentgyörgyön, amely 
hat barokk szonáta előadását jelentet-
te. A csembalót tévedésből vásárolták 
zongora helyett. Ezek után filharmoni-
kus zenekarokkal játszottam szólista-
ként Vivaldi-furulyaversenyeket, majd 
a Cantus Serenus barokk zeneegyüttes 
tagjaként tevékenykedtem, amellyel 
többször is felléptünk a Csíkszeredai 
Régizene Fesztiválon. A 90-es évek után 
lehetőségem nyílt részt venni több nyu-
gat-európai régizene-fesztiválon és régi-
zene-kurzuson, ahol megfogalmazódott 
bennem a gondolat: ha majd lehetősé-
gem lesz, majd egyszer, itthon fogok eh-
hez hasonló fesztivált szervezni! 2007-
ben – az 1990-es Insbrucki Régizene 
Fesztiváltól számítva, tehát 18 év múlva 
– számomra is váratlanul jött a felkérés, 
a 2008-as Csíkszeredai Régizene Feszti-
vál megszervezését illetően. Ekkor vet-
tem át a stafétát kedves volt tanáromtól, 
dr. László Ferenctől, aki magas művészi 
színvonalú és tudományos igényű fesz-
tivált hagyott ránk. Ehhez tettem hoz-
zá az ötleteimet (Nyári Egyetem, Barokk 
Fesztivál Zenekar, évi tematika stb.), és 
ehhez kell azóta is, évről évre újabb és 
újabb ötleteket, lehetőségeket kitalálni, 
gondoskodni az újabb és újabb fesztivál 
újraszületéséről.

Tehát mit jelent számomra a Csík-
szeredai Régizene Fesztivál? Sok ze-
nehallgatást, együttesekkel való kap-
csolatfelvételt, egyeztetést, a tematika 
kitalálását, szervezést és a szervező 
kollegákkal (a Hargita Megyei Művelő-
dési Központ munkatársai) való együtt-
működést. Az évi munka, gyümölcse 
érik be minden fesztiválon, láthatjuk 
és hallhatjuk néhány nap alatt, amit 
egy éven át terveztünk és szerveztünk. 
Sok tapasztalatszerzés, sok ismerkedés, 
levelezés, sok zenei élmény, amely egy-
re jobban megerősíti bennem azt, hogy 
a régizenének a mondanivalója mindig 
aktuális, kimeríthetetlen, mert olyan 
egyetemes értékeket hordoz, amelyek 
soha nem avulnak el. A teltházas hang-
versenyek pedig azt sugallják, hogy 
érdemes, mert a közönség számára 
is értéket jelent a zene időtlenségének 
a megtapasztalása!

Csörsz Rumen István

Az itteni színpadi emlékek egész pá-
lyánkat elkísérik, erőt adnak

Csíkszereda… Sokkal több nekünk, 
mint fesztivál. Az csupán koncertek fü-
zére, a passzív gyönyörködés eszköze 
volna – ez viszont lassan négy évtize-
de közösségi esemény. Messze túl van 
az olyan szakmai „belügyeken”, hogy ki 
milyen vonóval játszik, milyen hango-
lásban, s hova teszi a feloldójelet. Persze 
öröm ilyesmiről is beszélgetni (s sokat 
szoktunk), ám az egész együttlét lebilin-
cselőbb és közösebb. Nekem sok éve az a 
benyomásom, hogy a régizenei előadás-
módok itt szépen és békésen egészítik 
ki egymást, mintegy ráépül egymásra 
a nemzedékek tudása. A hagyományo-
sabb, „fegyelmezettebb” előadói nyelvből 

kibontakoztak a szabadabb megszóla-
lásformák: kísérleti hangzások, akár 
felvállaltan szólamhiányos kis zene-
karok, a szólisták köré épülő társulatok 
(természetesen a barokk zene előretöré-
sével párhuzamosan, ami alkalmasabb 
közeg ehhez). Nyugat-európai képvise-
lőik immár bő évtizede járnak Csíksze-
redába, s ahogy látom, hatásuk egyre 
meghatározóbb a műsorok karakterét, 
de a többi előadó programválasztását 
tekintve is 

Saját élményeim szintén sokrétűek. 
Két évtizede vehetünk részt a fesztivá-
lon a Musica Historica együttessel, még 
Váli József hívott meg minket 1995-ben 
Kobzos Kiss Tamás ajánlására. Hatal-
mas megtiszteltetésnek érzem kezdet-
től fogva, hogy külsősként részesévé 
válhattunk az erdélyi régizenei életnek, 
ennek a gazdag és érzékeny folyamat-
nak, amely ma már világhírű előadó-
kat szült. A szintén tíz éve működő Ré-
gizene Nyári Egyetemen lehetőséget 
kaptunk az ifjú tehetségek felfedezésére, 
tapasztalataink átadására, hiszen zene-
karunk több tagja tanít e mesterkurzu-
son (Palócz Réka, Kasza Roland, Szépla-
ki Zoltán, Kovács Attila és e sorok írója, 
illetve régi tagunk, Sudár Balázs). Szív-
ügyünkké vált a Nyári Egyetem, hiszen 
nemcsak július tájban, hanem valóban 

... a régizenének 
a mondanivalója mindig 

aktuális, kimeríthetetlen, 
mert olyan egyetemes 

értékeket hordoz, 
amelyek soha nem 

avulnak el. 

Az idén 22 éves Codex zenekar 
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egész évben nyomon követjük a szerve-
zés fázisait, hosszú ötletsorokkal pró-
báljuk segíteni a stáb munkáját, hogy 
minden még csiszoltabb, még olajozot-
tabb legyen. Fantaszták lettünk, mert 
Csík azzá tesz 

A kurzust és a koncerteket egy jel-
képes híd is összeköti: a Barokk Fesz-
tiválzenekar (Ulrike Tize vezetésével). 
Az évente megújuló zenekar egyesíti 
a sokfelé szóródott, de a közös célért ösz-
szehangolható, kiváló muzsikus nem-
zedéket, az Erdélyben, Magyarországon 
vagy Nyugaton élő zenészeket – köztük 
megindító öröm viszontlátni hajdani 
növendékeinket. Előadásaik világszín-
vonalúak; 2018-ban a Máté-passió után 
az egész templom állva tapsolt hosz-
szú-hosszú perceken át, könnyek és ra-
gyogás között 

Az itteni színpadi emlékek szintén 
egész pályánkat elkísérik, erőt adnak. 
A nagykárolyi Collegiumot és legendás 
vezetőjét, drága barátunkat, Deák End-
rét itt ismerhettük meg, s hamarosan 
közös terveket szövögettünk, szeren-
csére némelyiket módunk lett megva-
lósítani is. Öllerer Ágnes, a bukaresti 
Lyceum Consort alapítója valószínűleg 
a legelhivatottabb régizene-tanár, akit 
ismerek, igazi varázslatait láthattuk kis 
csapatával – velük szintén az esős csí-
ki nyárban barátkoztunk össze. Filip Ig-
nác (a fesztivál mai igazgatója) és a Co-
dex, a baróti Kájoni Consort, a kolozsvári 
Amaryllis Táncegyüttes, majd annak 
utód-társulatai, illetve a holdudvará-
ban működő, s remélem, egyszer újra 
összeálló Mínium együttes (Macalik Ar-
noldék), Elekes Emőke, Győrffy Erzsébet 
vagy a barokkra specializálódott Erich 
Türk, Majó Zoltán – csupa meghatározó 
személyiség és társulat, akikkel remek 
találkozásaink voltak a csíki koncerte-
ken, előttük-utánuk, a várudvaron vagy 
a vacsora mellett  A tanártársakkal is 
többnyire ilyenkor lehet szakmai-szer-
vezési vagy baráti dolgokról beszélget-
ni, hiszen napközben a tantermünkbe 
bújva dolgozunk, ám a Korona teraszán 
újra megpróbálhatjuk megfejteni Vitá-
rius Piroska rejtvényeit, hallgatjuk Csa-
ta István, Kónya István, Fülöp Mária 

és Ványolós András tanári híradásait 
vagy anekdotáit, Szabó Anikóval pedig 
naponta újratervezzük a tánckurzus 
színpadi fellépéseit. S a szomszéd asz-
talnál, karnyújtásnyira mindig ott ül-
nek a példaképeink – „ládd, egy szívvel 
laknak”: Kobzos Kiss Tamás, René Zosso, 
Miquèu Montanaro, sőt az európai régi-
zenélés egyik Nesztora, René Clemencic, 
máskor az olasz, spanyol, angol, német, 
osztrák s persze magyarországi kollé-
gák, sírtunk-nevettünk, egymás hang-
szereit próbálgattuk sörök s finom fala-
tok mellett 

Ihletett órák, napok ezek, kikapcsol-
va ezernyi szálat a külvilágból. Talán 
mindenkiben elindul valami ilyenkor, 
ami aztán évről évre formálódhat – er-
ről bizonyára mindenki mást monda-
na, ám az biztos, hogy a Csíkszeredai 
Régizenei Fesztivált mindannyian saját 
fejlődésünk, önismeretünk és társasá-
gi létformánk gyújtópontjába helyez-
zük majd.

Elena Maria Șorban

Művészeti élmény, tanulás-tanítás, 
a jövő előkészítése, közösség

E Fesztivál példás megoldása az épí-
tészeti örökség – ez esetben, a Mikó-vár 
– értékesítésének, a zenével való felele-
venítésére. Ez az alapja a művészeti él-
ménynek, amire épül a rendkívülien 
gazdag évi felhozatal. Például a 2018-as 
fesztiválon három témakör ötvöződött: 
az ibériai zene, a Mátyás király-emlé-
kév, illetve Bach Máté-passiójának kora-
beli hangszereken való megszólaltatá-
sa, Ulrike Titze koncertmester (Drezda) 
és Steffen Schlandt karnagy (Brassó) ve-
zetése alatt 

A művészeti élmény teljességét a köl-
tészettel, tánccal, kézművességi foglal-
kozásokkal, az idén pedig még a rajz, 
a film vagy akárcsak a borászat és 
a gasztronómia biztosítja. Sokszor a ze-
neszövegek magyar és román fordítá-
sát is kínálják a szervezők, mint az idén 
a Modo Antiquo együttes Mindennapi élet 
a 14. század zenéjében program esetében. 
A törzsvendég Musica Historica mellett, 
az idén csúcsélményt nyújtottak a Ter-
cina, valamint a Cappella Esterházy 
magyar együttesek. A tánc egy lényeges 
tényező. Mint az utóbbi években, az idén 
is Szabó Anikó vállalt oroszlánrészt a re-
neszánsz tánc tanításában. A Codex Filip 
Ignác-vezette tapasztalt együttes dicsé-
retes módon társult a Cygnini olaszte-
leki leánykák táncával egy szellemes 
Mátyás-mese színrevitelében. Amikor 
a zenészek képesek a táncszerű előadá-
sa, hitelessé válnak: ezt bizonyította be 
az idén a Csibi Dávid vezette Trionfale 
fiatal kolozsvári együttes, úgyszintén 
a franciaországi Les Paladins Viva Es-
paña műsora, amelyben a szoprán nem-
csak énekelt, hanem tökéletesen táncolt 
is. Említenem kell még a Pennaforgatók 
Mátyás király udvarában című illuszt-
rációs kiállítást és mesehallgatást mint 
idei gyermekeknek szánt nagyon sike-
res rendezvényt 

A tanulás-tanítás kulcsfogalom. Biz-
tos vagyok abban, hogy itt minden ok-
tató tanul is. Elmélkedem a „tanulás” 
szó felett, a „tanúsítás”-sal való rokon-
ságával. A Régizene Nyáriegyetem hiva-
tásos oktatói jelen vannak minél több 
előadáson, egyaránt okulni és formál-
ni. Sajnos nem minden diák képes tu-
datosítani, hogy nemcsak a gyakorlás, 
hanem a zenehallgatás is ugyanannyi-
ra fontos a saját haladásában. Legelhi-
vatottabbak hazai együtteseink – mint 

Színpadon a feszitvál nyári egyetemének ének- és táncszakos hallgatói

Ihletett órák, napok 
ezek, kikapcsolva ezernyi 
szálat a külvilágból. Talán 

mindenkiben elindul 
valami ilyenkor, ami aztán 

évről évre formálódhat.
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színpad

a Barozda, a Kájoni Consort vagy a Car-
mina Renascentia – mindig képesek va-
lami újjal megörvendeztetni. Jómagam 
2008-tól járok a Csíkszeredai Fesztiválra 
(mint fordító, szakcikkíró, zenetörténe-
ti előadó) – e nélkül nem írhattam vol-
na meg a régizene-traktátusomat, mi-
velhogy hazánkban nincs más ennyire 
sokrétű régizene-rendezvény.

A XI. Régizene Nyári Egyetem bebi-
zonyította a jövő előkészítésében ered-
ményes szerepét. Akik gyermekként, 
fiatalként kezdtek itt, most saját együt-
teseikkel viszik tovább, újabb nemzedé-
kek kapcsolódnak fel állandóan a ha-
gyományhoz. Csörsz Rumen István, 
Erich Türk, Csata István néhányan azok 
a művészek közül, akik a diákok oldalá-
ra állva, ösztönzően hatnak rájuk.

A Fesztivál egyaránt egy több nemze-
dékű és nemzetiségű kollegiális mun-
kaközösség, egy szervezet – amelyet 
Filip Ignác művészeti vezető, Ferencz 
Angéla, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ menedzsere, Fazakas Gabriel-
la, a projekt kivitelezője nemcsak szak-
tudással és maximális munkabírással, 
hanem tapintatos emberi odafigyelés-
sel koordinál –, amint minden tagja 
érezheti.

Szabó Anikó

Ha jó muzsikát hallunk, táncra 
perdülünk

Több hasonló fesztiválon vettem 
részt, s mindnek megvan a maga vará-
zsa. Ami a csíkszeredai fesztiválnak sa-
játja, az a baráti hangulat, a koncertek 

sokszínűek, mindenki találhat magá-
nak olyat, ami közel áll hozzá s ami ma-
gával ragadja, még akkor is, ha egyéb-
ként nem szokott ilyesmit hallgatni. 
Évről évre finom átalakuláson megy 
át, a lényegi dolgok megtartásával bő-
vül a program. Az egyik ilyen változás, 
hogy bekerült a programba az utcazene, 
illetve utcatánc, így keltve fel a helyi-
ek figyelmét, és erősítve a fesztivál kö-
zösségformáló erejét. Oldott hangulat-
ban zajlik, figyelő tekintetek kísérik, és 
közvetlenebb módon éli meg mindenki  
A koncerteknek helyet adó Mikó-vár na-
gyon jó helyszín, itt a gyerekek jelenlé-
te nem zavaró, hanem egy külön szín-
folt, hogy odagyűlnek a színpad elé és 
táncolnak, futkároznak vagy játszanak 
a zenészek előtt, a madarak csicsergése 
pedig szervesen beépül az előadásba.

A csíkszeredai fesztivál első perc-
től magával ragadott, így az életem-
nek a része lett. Amikor először jártam 
ott, azonnal megszerettem, és rögtön 
visszavágytam oda  Amióta nemcsak 
fellépőként, hanem tanárként is je-
len vagyok, benne van a gondolataim-
ban, ötleteket ad és további kutakodás-
ra késztet  Igyekszem úgy kiválasztani 
az előadandó műveimet, amiket tanítok, 
hogy a kurzuszáró koncerten a zene és 
a tánc egyaránt működhessen a kurzus-
hallgatókkal. Ebben nagy segítségemre 
van Csörsz Rumen István.

Örömmel tölt el, hogy egyre több át-
fedés van a nyári egyetem és a feszti-
vál eseményei között. Eleinte a nyári 
egyetem a hét első felében zajlott, és 
a fesztivál eseményei a hét végére cso-
portosultak. Fontosnak tartom, hogy 
a kurzushallgatók is részesüljenek 

koncertélményekben, hiszen ennek tud 
igazán nagy vivőereje lenni. A kurzu-
sok építő jellegűek. Nemcsak szakmai 
tudást adnak, hanem önismereti út is. 
Szembesít a határaiddal, elindít egy ed-
dig ismeretlen úton, és egy nem hétköz-
napi, finom rezdülésekkel teli világot 
tár fel. Kellemes érzéssel töltött el, hogy 
azok a gyerekek, akik pár éve jelentek 
meg először a táncóráimon, ma már 
nemzetközi rangú koncerteken lépnek 
fel. Sőt, ők maguk kezdeményezték az 
új barokk együttes létrehozását.

A csíkszeredai régizene-fesztivál 
záró mozzanata a reneszánsz táncház. 
Az utóbbi években engem kértek fel 
a táncház vezetésére, amit örömmel vál-
laltam. Kivételes táncházak ezek, hiszen 
a muzsikát a Musica Historica és a Codex 
együttesek szolgáltatják, de nemegyszer 
más zenészek is csatlakoznak hozzájuk. 
Aki zenélni szeret, zenél, aki táncolni 
az táncol. Nemegyszer volt arra is pél-
da, hogy a zenészek közül volt, aki már 
nem bírta tovább, akkora buli kerekedett, 
hogy végül ő is beállt táncolni.

Végezetül egy emlékezetes történet, 
amikor egyik este a tapstéren beszél-
gettünk. Ha zenésszel vagy egy helyen, 
könnyen megtörténik, hogy egyszer csak 
előkapja a hangszerét és muzsikálni 
kezd. Mi pedig, ahogy ez a táncosokhoz 
illik, ha jó muzsikát hallunk, táncra per-
dülünk. Egyre többen csatlakoztak, a ze-
nészek és a táncolók száma is egyre csak 
bővült, és ez hamar odavonzotta a járó-
kelőket. A fergeteges táncház kulisszatit-
ka az, hogy spontán jöjjön létre.

Boér Károly

Az egész életem rezonál rá

Ó, az én történetem nagyon rég 
kezdődött, valahol az első kamasz-
kori eszméléseim közepette, a hetve-
nes évek elején. Akkoriban kitartóan, 
de vajmi kevés lelkesedéssel hegedül-
tem, inkább a „hangzó” zene vonzott, 

Népes közönség a Reneszánsz Gyermeknapon

A csíkszeredai 
fesztivál első perctől 

magával ragadott, így 
az életemnek a része 
lett. Amikor először 
jártam ott, azonnal 

megszerettem, és rögtön 
visszavágytam oda.
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mintsem az „elkövetett”. Érdekes mó-
don Vivaldit, Bachot hallgattam a leg-
szívesebben, s felfigyeltem a virágéne-
kekre, ezekből is akadt néhány kedves 
emlékezetű szüleim lemeztárában, no 
meg verslemezek is (néha gondolatban 
ma is hallom Latinovits karakteres or-
gánumát, amint Adyt, József Attilát 
szaval, Párizsban járt az Őszt, s A Du-
nánált…), s aztán azt a néhány virá-
géneket, agyon-feldolgozva, operásan 
énekelve…. Ez utóbbi tán annyiban is 
maradt volna, ha Édesanyám nem éne-
kelgetett volna ezekből, de csak néha, 
mert ma már értem, miért nem volt 
kedve ehhez gyakran. Közben nyolcadi-
kos lettem, s végleg eldőlt, nem megyek 
a zeneiskolába, hanem a Bolyaiban 

kezdem a kilencediket. Ezzel véget ért 
a rosszkedvű hegedűórák végelátha-
tatlan sora, de hát „muzsikálni szük-
séges”, tehát megkörnyékeztem sokkal 
engedékenyebb Édesapámat egy gitár 
beszerzése végett. Egy idő után aztán 
feltűnt a családban egy vadonatúj, ré-
geni „spanyol” gitár, amivel sok izga-
tott, boldog órát töltöttem. Persze nem 
tudtam még játszani rajta, de jófülű, 
érdeklődő gyerek lévén hamar rájöt-
tem a fogásokra. Kottafüzetbe jegyez-
gettem a kidolgozott akkordokat, majd 
megpróbáltam egy kezdő gitáriskolá-
ból a pengetés technikáját is elsajátí-
tani. Viszonylag hamar boldogultam 
s egyszer csak végre megszólalt a ke-
zemben a „régeni spanyol”, mégpedig 

egy virágének kissé iskolásan kidolgo-
zott kíséretével. És éppen ott volt Édes-
anyám, és énekelni is kezdte, hogy 
„ellopták szívemet”, szépen, érzéssel. 
Az ilyesfajta családi produkciók aztán 
gyakran megismétlődtek, karácsonyes-
tékre is emlékszem, amikor ismét éne-
keltünk: Krisztus urunknak áldott szü-
letésén. Persze, a rockkorszak nálam is 
eljött, de mellette változatlanul vonzott 
a reneszánsz muzsika gitáron megszó-
laltatható fele, s amint megjelentek 
a családi lemeztárban Benkő Dániel 
Bakfark-lemezei, a lant is felkeltette 
a figyelmemet. Itt tartottam, amikor 
zeneakadémista lettem, és egy várat-
lan impulzust kaptam: egy azóta már 
eltávozott kedves tanárom a kezembe 
adott egy lantot azzal, hogy gyakorol-
jak csak. Nagy lelkesedéssel fogtam 
bele, a Zeneakadémia könyvtárában 
még néhány lantkottát is felfedeztem, 
haladtam is szépen, míg rá nem jöttem, 
hogy autodidaktaként eddig és ne to-
vább… de azért mégsem hagytam abba. 
Immár saját lantommal érkeztem meg 
első állomáshelyemre, Csíkszeredá-
ba, ahol szinte azonnal a Kájoni régi-
zene-együttesben találtam magam. Itt 
lantosként működtem, de fokozatosan 
más hangszerek is a kezembe kerültek. 
Ám a lantkíséretes virágének továbbra 
is foglalkoztatott. A régizene-fesztivál 
akkori szerkesztőjeként, e célból Ba-
rabás-Kásler Magda kolozsvári magá-
nénekest, majd Tóth Mária marosvá-
sárhelyi kamaraénekest is meghívtam 
Csíkszeredába. Nem nagy dolgok ezek, 
de valami mindenképpen átsugároz-
hatott a lelkesedésemből ezekbe a vi-
szonylag apró kis műsorokba, ugyan-
is meglepően nagy sikerük volt. Ma is 
büszkén emlékezem rájuk. És a régi-
zene-fesztivál hatalmas megvalósítá-
sai-sikerei közepette a virágének min-
dig, csendesen megszólalt bennem, 
Édesanyám hangján, aki egyszer csak-
ugyan eljött a fesztiválra barátnő jét, 
Tóth Máriát meghallgatni… Így vagyok 
hát a régizenével s annak csík szere-
dai fesztiváljával. Ma már nem vagyok  
aktív muzsikus. De egész életem re-
zonál rá 

A budapesti Musica Historica együttes tagjai 2008 óta tartanak mesterkurzusokat és szakmai 
előadásokat a Régizenei Nyári Egyetemen

A Kájoni Consort. Ádám Gyula felvételei

Immár saját lantommal 
érkeztem meg első 

állomáshelyemre, 
Csíkszeredába, ahol szinte 

azonnal a Kájoni 
régizene-együttesben 

találtam magam.
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emlék-lapok

a közművelődés? Ön hogyan határoz-
ná meg e fogalom jelentését, korszerű 
tartalmát?”– kérdezte mintegy fél év-
századdal ezelőtt V. András János, a Ko-
lozsváron megjelenő Művelődés című 
folyóirat főszerkesztője. A kérdést 2017-
ben megismételte a kiadvány jelenlegi 
főszerkesztője, Dáné Tibor Kálmán is.1

A közművelődés fogalmának szüle-
tésében, annak alakulásában, illetve 
fejlődésében nem hagyható figyelmen 
kívül a köz előszó meghatározó helye 
és szerepe. A nyelvészek által összeál-
lított Magyar Értelmező Szótár szócik-
ke szerint a köz ősi előszó. Lehet a köz 
– ‘személyeket, dolgokat elválasztó tér’; 
‘keskeny utca’: Andor köz; ‘két folyó közti 
terület’: a Duna–Tisza köze; ‘a nagy kö-
zösség’: a köz érdeke; ‘kapcsolat’: a két 
dolognak sok köze van egymáshoz; ‘be-
leszólási jog’: ehhez semmi közöd; ‘‹ré-
gen, melléknévként› közös, általános’; 
‘‹összetételek előtagjaként› általános; 
a közösségre tartozó’: közmondás, köz-
nyelv; közérdek, középület, közoktatás; 
‘közbülső’: közfal. Ősi örökség a finnugor 
korból, ‘közbülső’: vogul kottjel (‘közép’), 
osztják kot (‘köz’), cseremisz ködal (‘kö-
zép’). A finnugor alapalak *kite vagy 
*köte lehetett. A köze van hozzá jelentés-
kör alapja, hogy a közép mindkét oldal-
lal érintkezésben van. Lásd mégközben, 
közeg, közel, közép, közepett, közleke-
dik, közöl, közömbös, közönség, közöny, 
közös, között, község, közület, közvetít, 
közvetlen…2

A közművelődés kifejezés – a közhi-
vatal, közbirtok, közteherviselés, köz-
adakozás, közbenjárás, közbecsülés, 
közboldogság stb. szóhasználathoz ké-
pest – később jelenik meg, csak lassan 
válik ismertté. A fogalom megszüle-
tése, annak folyamatos formálódása 
a közoktatás megjelenéséhez és mind 
szélesebb körű, egyre differenciáltabb 
intézményesüléséhez köthető. Az 1771-
ben, majd az 1806-ban megjelent Ratio 
Educationis szövege tartalmazta a „köz” 
művelődését megalapozó népoktatásér-
tékét és fontosságát, mikor ezt mondja: 

„Az ifjúság tanítása és az egész tudomá-
nyos kör elrendelése minden erkölcsö-
sebb nemzeteknél oly fontosnak vétetett, 
hogy ezekben hinnék nyugodni a tarto-
mányok közboldogságát.”3„Népoktatási 
intézményeket kizárólag egyes hitközsé-
gek tarthattak fenn, amíg azokat Mária 
Terézia idején a polgári hatóságok ügy-
körükbe nem vették. A polgári községek-
nek iskolafenntartó jogát és kötelességét 
azonban csak az 1868. XXXVIII. törvény 
szabályozta végérvényesen. Ennek alap-
ján hazánkban községi népiskolát köte-
les minden község felállítani.”4 Eötvös 
József kultuszminiszter a népoktatást 
azonban – az educationationalis (nem-
zeti nevelés) népnevelés kifejezést hasz-
nálva – szélesen értelmezte  Az egész 
nép (társadalom) és a magyar állam kö-
zös, vagyis közoktatási ügyének tartotta. 
A népoktatás részének tekintette a fel-
nőttekkel való foglalkozást (különös 
tekintettel az analfabéták írni-olvasni 
tanítására) és az értelmiségnek, a köz ér-
dekében kifejtett aktív felelősségvállalását 
is. Eötvös József, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendezte Kazinczy Ferenc 
emlékünnepélyén tartott beszédében 
mondta: „de szabad-e elfelejtenünk, 
hogy azon férfiú, ki személyes érdekeit 
elhanyagolva, egész életét csak a köznek 
szentelé…” Eötvös József az 1868. XXX-
VIII. Tc-vel, a nemzet nagyjairól tartott 
valamennyi emlékbeszédeiben és ünne-
pi beszédeiben kiemelten hangsúlyozta 
a „közjónak”, az „olvasóközönségnek”, 
a „nemzet művelődésének” segíté-
sét, fontosságát5 – Kornis Gyula szerint 
– „megalapozva ezzel az újabb magyar 
közművelődés ügyét.”6

A kultuszminiszterek sorában első-
ként Trefort Ágoston használta a köz-
művelődés szót. A közoktatás teendői-
ről címen tartott beszédében mondja: 
„A közművelődési czélokra előírányzott 
összeg nem tér el jelentékenyen attól, 
a mit a tisztelt ház a múlt évben e czél-
ra megszavazott. Sértés volna a tisz-
telt házra nézve, ha e czélok fontossá-
gáról itten beszélni akarnék. E téren 

„Mi

T. Kiss Tamás

Adalékok a közművelődés 
„életrajzához”

Mária Terézia 1777-ben kiadott tanügyi 
rendelete, az első Ratio Educationis  
(forrás: Dikda digitális arhívum honlapja)
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sok a tenni való: de itt is szemmel kell 
tartani az ország pénzügyi viszonya-
it és sokat a jövőre bízni.”7 Csáky Albin 
kultuszminiszter programbeszédében 
a közművelődés kifejezés gyűjtő foga-
lomként jelenik meg. „Már most ösz-
szefoglalva egy keretbe közművelődé-
sünk egészét, nem tehetem, hogy ezen 
alkalommal és ezen helyről hálás ke-
gyelettel ne emlékezzem meg hivatali 
elődömről: Trefort Ágostonról…”8 A szá-
zadforduló éveiben a közművelődés ér-
telmezésében – gyakorta Eötvösre hi-
vatkozva, aki szerint a „kultúra érdekeit 
társadalmi úton kell első sorban mű-
velni, minden centralistikus áramlatok 
daczára…”9 megjelenik az University Ex-
tension eszméje, és kísérletek történnek 
meghonosítására is.

Schneller István teológiai és böl-
csészdoktor, az MTA tagja, 1918–19-
ben a kolozsvári egyetem rektora írja: 
„az U.E.-t [University Estension] közvet-
lenül előkészítő sorozatos előadások-
kal is találkozunk, hogy nevezetesen 
Pozsonyban már a 80-as évek elején és 
ez évben is egyesek vállalkozása útján 
tartattak ilyen előadások, hogy Baross 
Gábor által szervezett országos bizott-
ság a gyárimunkásnép számára rend-
szeresítette a sorozatos előadásokat: 
utalok arra, hogy az eszmék szolgála-
tában lelkesen fáradozó kultúrpoliti-
kusunk, ki social-politikai kérdések 
iránti érdeklődésemet immár majd-
nem 30 évvel ezelőtt először keltette fel 
s jelenleg is hazai viszonyainkat ille-
tőleg szívesen támogatott tanácsaival 
– György Aladár közművelődési csarno-
kok létestésével igyekszik Baross Gábor 
örökét biztosítani s azt nemcsak egyes 
napokra (ünnep- és vasárnap), hanem 
a munkások egész életére kihatóan 
gyümölcsözővé tenni…”10 A 19. század 
végén, a 20. század legelején már szá-
mos szervezet nevében szerepel a köz-
művelődés szó, melyek működésük te-
réül egész országrészt választottak ki. 
Felvidéki Magyar Közművelődési Egye-
sület (1882), Nyitra székhellyel, 14 szer-
vezettel; Erdélyrészi Magyar Közmű-
velődési Egyesület (1885), Kolozsvár 
székhellyel, 31 szervezettel; Dunántú-
li Közművelődési Egyesület (1890), Bu-
dapest székhellyel, 5 szervezettel; Dél-
magyarországi Magyar Közművelődési 
Egyesület (1903), Szeged székhellyel; 
Alföldi Magyar Közművelődési Egyesü-
let (1911), Budapest székhellyel.11 Az 1908-
óta működő Országos Közművelődési 
Tanács – Árkay Kálmán ügyvéd, a Ta-
nács alelnöke szerkesztésében – (a népi 
kalendáriumokra emlékeztetően) Va-
sárnapi Könyv címen hasznos tudniva-
lókat, gyakorlatitudásokat tartalmazó, 

ismeretterjesztő képes hetilapot (kiad-
ványokat is) jelentetett meg több évti-
zeden át 

Talán az University Estension megje-
lenése kapcsán mind gyakoribb a köz-
művelődés önálló részének tartott sza-
badoktatás/szabadtanítás szó használata  
A kifejezés nyitottságra utal! Apponyi Al-
bert kultuszminiszter támogatta a sza-
badoktatást, segítette a Pécsen, 1907-ben 
megrendezett szabadtanítási kongresz-
szus megrendezését, melynek eredmé-
nyétől aztán megriadt. A kultuszkor-
mányzat riadalma olyan mértékű volt, 
hogy az 1920-as évek kultuszminisztere, 
Klebelsberg Kuno, még 1924-ben is emle-
geti azt a szélsőséges szabadelvű szelle-
miséget, amely a konferencián előadást 
tartó Pikler Gyula és Jászi Oszkár mon-
danivalóját jellemezte, és amely szerin-
te nemcsak a forradalmakhoz, de Tria-
nonhoz is hozzájárult.12

Wlassics Gyula kultuszminiszter 
1912-ben a Múzeumok és Könyvtárak Or-
szágos Szövetségének közgyűlésén tar-
tott elnöki megnyitó beszédében már 
részletesebben is szól a közművelődésről, 
annak jelentőségéről. Beszél az egyén 
(személy) és a köz szerves kapcsolatáról: 
„mert úgy vagyok meggyőződve, hogy a 
magyar közművelődés nemzet- és ál-
lamfenntartó munkájából mindenkinek 
rendes hatáskörén túl is ki kell vennie 
részét, de különösen teljes lelkesedéssel, 
illő elfogulatlansággal és bátor meggyő-
ződéssel kell szolgálnia a közművelődés 
ügyét annak, kit a sors hosszabb időn 
át a magyar közművelődési ügyek első 

hivatalos és felelős munkásává rendelt 
és a kinek erkölcsi felelőssége is fennáll 
a nemzet előtt ma is mindazért, a mit 
a magyar közművelődés hivatalos szol-
gálatában tett.”13 Wlassics körvonalazni 
próbálja a közművelődés mibenlétét is. 
„Sehol még közművelődés naggyá nem 
lett, mely nem egy népösszesség, egy 
nemzet erejében bírta forrásait. Nagy-
szabású közművelődés politikát egy 
ember, legyen a legmagasabb fokon, le-
gyen a jók legjobbika és bírja a hatalom 
minden eszközeit, vagy bármely lelkes 
csoport nem valósíthat meg. A nem-
zet összereje, összhangzó munkájának 
gyümölcse lehet ez csak. Azért kell fel-
karolnunk minden intézményt nem-
csak az oktatás és nevelés, hanem az 
anyagi közművelődés minden ágában 
is, melylyel hazánk nagyobb vidéki vá-
rosaiban a közművelődési elemek ere-
jét fokozhatjuk és szaporítjuk… Nálunk 
nagyon uralkodnak a kizárólagos ter-
mészetű vélemények és nemcsak a köz-
élet, hanem a közművelődés területén 
is. Egyszer az egyik jelszó kizárólagos-
ságára esküszünk, másszor a másik 
jelszó zárja ki amazt. Egyszer az egyik 
iskolafaj a csodatévő hatalom, másszor 
a másik. Pedig valamennyi iskolafaj 
együtt sem elég a nagy feladatok betöl-
tésére, ha ismét kizárólagosan minden 
eredményt a felnőtt társadalom szenve-
dőleges nyugalommal csak az iskolától 
vár.” Wlassics Gyula a közművelődésről 
azt tartja, hogy „a szellemi szabadság 
területe. A kultúra a versenyképesség 
területe. Itt védővámokat nem lehet fel-
állítani. Itt a szellem ereje megy hódító 
útjára. Hatalommá itt csak a műveltség 
fajsúlya, ereje, mélysége és terjedelme 
lehet.”14

Az 1920-as években Klebelsberg Kuno 
kultuszminiszter megszüntette az Or-
szágos Szabadoktatási Tanácsot. He-
lyette 1922-ben létrehozta az Iskolánkí-
vüli Népművelés Országos Bizottságát, 
és megalakulnak a törvényhatósági 
Népművelési Bizottságok, melyek fo-
lyóiratokat és kiadványokat jelentet-
nek meg. Ugyanakkor létezett az 1908-
óta működő Országos Közművelődési 
Tanács is, továbbá működtek a terüle-
ti közművelődési egyesületek. A Tanács 
Közművelődés címen, a kultuszminisz-
térium államtitkára, Czakó Elemér szer-
kesztésében folyóiratot jelentetett meg 
1924-ben. A kiadvány tárgya a nemzeti 
önismeret, művelődés és tudományos 
intézmények ismertetése, könyvek és 
folyóiratok szemlézése, iskolán kívüli 
népművelés és a határainkon túl lévő 
magyarság kultúrájáról való tájékozta-
tás. A folyóirat egy évet élt, összesen tíz 
száma jelent meg.

Trefort Ágoston közoktatási és vallásügyi 
miniszter (1817–1888, forrás: Wikipédia)
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emlék-lapok

Klebelsberg a közművelődés fogal-
mát hol szűk, máskor tág értelemben 
használta. Szűken értelmezte, amikor 
megalakította a magyar kormány ál-
tal, Károlyi Mihály elkobzott birtoka-
iból létesített Nemzeti Közművelődési 
Alapítványt, mely segítségével megva-
lósította a népiskolai és egyetemfejlesz-
tési programját. A Vallás és Közoktatási 
Minisztérium (VKM) költségvetésének 
tárgyalásakor, 1925. november 25-én, 
a Nemzetgyűlés előtt tartott beszédében 
viszont a kulturális élet valamennyi te-
rületét és ágazatát a fogalom alá rendel-
te 15 Klebelsberg 1924-ben a Közművelő-
dési Tanács előtt jelentette be az iskolán 
kívüli közművelődési törvény megalko-
tásának szükségességét. Törvényhozás-
ra azonban nem kerül sor. Négy évvel 
később, 1928-ban a III. Egyetemes Ta-
nügyi Kongresszuson ismét elhangzott 
az iskolán kívüli népművelési törvény-
megalkotásának szükségessége, amely 
aztán több évtizeden át, egészen 1976-ig 
napirenden maradt.16

Hóman Bálintot is foglalkoztat-
ta a törvényhozás, de programjában a 
közművelődés érvényességi körének 
komplexitását, plurális szerkezetét fel-
váltotta a nemzetnevelés fogalma. Kul-
tuszminiszter a Képviselőház 1933. 
május 31-i ülésén tartott beszédében 
a következőket mondta. „A nemzetne-
velés problémáját taglalva, úgy látom, 
hogy a XIX. század specializáló irányá-
val szemben korunk feladata a nemzeti 
élet szintézisének megteremtése. Min-
den értéket egységbe kell foglalnunk, 

de ez a szintézis nem formalisztikával, 
nem szabályokkal, hanem csak szelek-
cióval és neveléssel történhetik.”17

Az 1940-es évek első felében a köz-
művelődés szó eltűnik a napilapok és 
folyóiratok hasábjairól. Csak a második 
világégést követően jelenik meg, mint 
szabadművelődés.18 Az új elnevezés és 
irányzat Karácsony Sándor nevéhez kö-
tődik. Szerinte a szabadművelődés: de-
mokrácia, a felülről központilag diktált 
„iskolán kívüli népművelés” megszünte-
tése. Az „alulról kell építkezni” és a „vi-
rágozzék minden virág” szemléletek 
azonban tág teret nyújtottak a szovjet 
hadsereg által megszállt, Magyarorszá-
gon teret nyerő kommunista eszmeá-
ramlatnak is 19 A Magyar Kommunis-
ta Párt (MKP) meghirdette a kulturális 
forradalmat. „Holnapra megforgatjuk 
az egész világot” – skandálta hittel és 
őszinte lelkesedéssel Magyarország fi-
atal nemzedékének egyik szűk, de ra-
dikális csoportja. A fiatalok őszinte ten-
niakarása azonban becsatornázódik 
az MKP tejhatalomra törő törekvéseibe, 
amely ideológiai-politikai és kulturális 
testet ölt az 1949-ben megfogalmazott 
Alkotmányban. A Magyar Köztársaság 
elnevezése Magyar Népköztársaságra 
változik 

Az új világ megteremtéséhez elenged-
hetetlenül szükséges a magyar nép (át)
nevelése. A kultúrpolitikai törekvés nem 
új. Klebelsberg is úgy vélte, hogy „a po-
litikai demokrácia nem lehet üdvös egy 
nemzetre akkor, ha a kultúrdemokrácia 
nem készíti elő. Csak olyan nemzetnek 

a tömegei dönthetnek öntudatosan sor-
sukról, amelyeknek megvan ehhez az 
intelligenciájuk.”20 Vagyis neveléssel kell 
(demokráciára, szocialistává…) „érlelni” 
a népet!

Nevelésre vállalkozott a Révai József 
népművelési miniszter nevével fémjel-
zett – „tartalmában szocialista, formá-
jában népies” – kulturális forradalom 
programja is. Eszköze: a tömegrendez-
vény és az új(szocialista) embertípus 
megteremtését előmozdító, a termelést 
közvetlenül fokozó törekvés, a szocialis-
ta munka, az erkölcsöt kialakítani hiva-
tott „műfaj”, a „csasztuska”.

A társadalmi szerkezet drasztikus, 
szovjet típusú átalakítása, az államo-
sítások, kitelepítések, internálások, 
vagyonelkobzások, koncepciós perek, 
a kultúra propagandisztikus szint-
re süllyesztésének következménye az 
1956 októberében kirobbant forradalom. 
A forradalmat a Vörös Hadsereg kímé-
letlenül leveri. Hatalomra került Kádár 
János, és kezdetét vette egészen 1988-
ig a nevét viselő korszak. A rezsim első 
másfél évtizedében megmaradtak, sőt 
gyarapodnak a „nép” előszóval kezdődő 
szavak: népköztársaság, néphatalom, 
népakarat, népbíróság, néphadsereg, 
népi ellenőrzés, népszabadság, népün-
nepély, népuralom, népgazdaság. Meg-
maradt a népművelés kifejezés is, hi-
szen a Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) 1958-as, új kulturális politikája 
továbbra is fontosnak tartotta a nép ne-
velését, mert annak elhanyagolásában 
látta a forradalom kitörésének egyik 
okát. A kommunista párt ragaszkodott 
a kulturális forradalom folytatásához, 
de már „tartalmában szocialista, for-
májában realista” tematikával. Meg-
hirdetésre kerül a szubjektív megítélés-
nek kitett, a megengedő liberalizmus 
és a tolerancia alapján álló, nem pedig 
a szellemi partnerek autonómiájának, 
szabadságának elismerésén nyugvó 
„kontúrtalanságot” biztosító 3T: támo-
gatás, tűrés, tiltás. A nemzetközi felté-
telrendszer közegében a tiltás egyszer-
re volt hivatva a kulturális folyamatok 

1930. Cholnoky Jenő földrajztudós előadást tart a Pázmány Péter Tudományegyetem egyik tantermében 
(forrás: FORTEPAN/Cholnoky Tamás)

Klebelsberg is úgy 
vélte, hogy „a politikai 

demokrácia nem 
lehet üdvös egy 

nemzetre akkor, 
ha a kultúrdemokrácia 

nem készíti elő.” 
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„kézben tartásának” demonstrálására, 
s ezzel paradox módon, éppen a legna-
gyobb szabadságfok biztosítására, de 
egyben a fennmaradt politikai ortodoxi-
ák követelményrendszerének érvénye-
sítésére is 21

A kormány az 1956-os forradalomban 
aktív részt vállaló, „bűnös” Szél Jenő ál-
tal vezetett Népművészeti Intézet he-
lyett létrehozza a Népművelési Intézetet. 
A kormányzat 1960-as években meghir-
deti a népművelés alapintézményének 
tartott kultúrház építési programot. 
A korszak szemléletére jellemzően, né-
hány központilag megrendelt típusterv 
alapján – továbbra is tömegrendezvé-
nyekben gondolkodó szemlélettel – szá-
mos, csupán nagyteremmel rendelkező 
intézmény épült az országban.22 Az 1960-
as években a Népművelési Intézet szak-
lapot alapított. A Népművelési Értesítő 
című folyóirat azonban az 1970-es évek 
közepén megszűnt. Megmaradt viszont 
az 1954-től havonta megjelenő szakmai 
folyóirat, a Népművelés, amelyet 1989-ig, 
a rendszerváltásig adtak ki. Az 1960-as 
években kezdetét vette, és mindinkább 
intézményesült a szakemberképzés va-
lamennyi tanítóképzőben és tanárkép-
ző főiskolán, sőt két egyetemen (Debre-
cen, KLTE és Budapest, ELTE) is,23segítve 
a művelődés intézményrendszerében 
dolgozók képzését és továbbképzését. 
A szakképzés azonban kimunkálat-
lan maradt, innováció hiányában túl-
élésre törekedett. „Megújulásait” jelzik 
az oklevélben beírt, végzettséget iga-
zoló elnevezések: népművelő, közmű-
velődési- és népművelési előadó, majd 
a rendszerváltás után művelődésszer-
vező és művelődési (kulturális) mene-
dzser. A felsőoktatásban bevezetett bo-
lognai szerkezetben a rövid életet megélt 
andragógus BA- (Bachelor of Science) 
képzést – melynek egyik szakiránya volt 
a művelődésszervező – felváltotta a kö-
zösségszervező szak.24

A második világháború utáni új ge-
nerációk jelentkezése, különösen az ún. 
1968-as nemzedék jobb és baloldali ra-
dikalizmusa Magyarországra is be-
gyűrűzött, változásokat kezdeménye-
zett a társadalomban és módosításokra 
késztette a kultúrpolitikát is. Az alul-
ról induló, spontán kezdeményezések 
gyarapodása – különösen a beatzene-
karok köré szerveződő rajongók táborai, 
az ifjúsági klubok, amatőr művészek 
és művészeti csoportok tevékenységei – 
arra késztették a szovjet mintájú hata-
lom kultúrpolitikáját, hogy megpróbál-
ja saját rendszerébe bevonni, integrálni 
ezeket az új, alternatív kulturális és 
művelődési formációkat.25  Az MSZMP KB 
1974. március 19–20-i ülésén úgy döntött, 

hogy bevezeti a szocialista közművelő-
dés fogalmát. Az állampárt ideológusai, 
az értelmiség meghatározó személyi-
ségei is egyetértettek a népművelésről, 
közművelődésre váltással. Számos kiad-
vány és sok jeles (felsorolva is terjedel-
mes helyet elfoglaló) személyiség által 
jegyzett tanulmány jelent meg ebben 
az időszakban. A szerzők támogatták 
a kommunista párt kultúrpolitikájában 
jelentkező „változást”.26 A népművelést 
közművelődésre cserélő kultúrpolitika 
ugyanis azt sejtette, hogy megszűnik 
a nép „felülről” történő művelése, he-
lyette a köz „alulról” történő kezdemé-
nyezése lesz a meghatározó. A központi 
irányítás helyett a decentralizáció válik 
majd döntő tényezővé. Herman István 
filozófus és a közművelődés értelmezé-
sével megbízott munkacsoportja azon-
ban nyíltan megfogalmazta – ezzel szűk 
ideológiai keretek között tartotta/szorí-
totta a gondolkodást és a működtetést –, 
hogy a szocialista „közművelődés [nem 
más, mint] a különböző irányú társa-
dalmi szükségletek fejlődése folytán, 
a kulturális forradalom kiteljesedése.” 
Vagyis továbbra is napirenden maradt 
a nép szocialista (át)nevelése, csak más 
szerkezetben és módon 27 A definíció sze-
rint: a szocialista közművelődés a jelen-
legi társadalmi, politikai és kulturális 
viszonyaink között kialakuló, a meg-
lévő művelődési igényszintekre épülő, 
a szocialista társadalom fejlődésének 
érdekeit, a kulturális forradalom és az 
egyén önkifejtését egyszerre szolgá-
ló iskola melletti és iskolán, valamint 

szakképzésen túli, önkéntességet és tu-
datosságot feltételező, állandó, nevelő, 
művelő, személyiségformáló tevékeny-
ség, amely a társadalom tagjai részéről 
a társadalom tárgyiasodott tudásának 
megszerzésére és saját személyiségük 
(képességeik, tulajdonságaik) sokrétű 
kiteljesítésre irányul.”28

A kormányzat és az uralkodó ideo-
lógia által jóváhagyott szocialista (át-
nevelő) közművelődés, állami szintű 
megvalósításához (anyagi feltételeket is 
biztosító) törvényre volt szükség. Az Ilku 
Pál kultuszminiszter által kidolgozott, 
Közművelődésről szóló, 1976. V. Tc.-t, 
Pozsgay Imre miniszter előterjesztésé-
ben 1976 októberében a Parlament elfo-
gadta. Érdekességként jegyezhető meg, 
hogy a Kossuth Könyvkiadó a közműve-
lődési törvényhozás évében, tehát 1976-
ban kiadott Kulturális intézmények és 
szervezetek Magyarországon című le-
xikonban a közművelődés szó csak fe-
jezetcímként, és nem címszóként sze-
repel.29

A törvény jellegzetessége volt, hogy 
a szocializmust, a szocialista emberide-
ált helyezte a középpontba, ennek meg-
felelően a közművelődést is ennek 
az eszmének a szolgálatába állította  
Tartalma általános jellegű volt, nem tért 
ki több lényeges kérdésre, mint például 
a kulturális javak védetté nyilvánítá-
sára, a könyvtár szerepére, a régészeti 
védelemre vagy a muzeális intézmé-
nyek feladatára. Foglalkozott az okta-
tási, közművelődési intézményekkel és 
a közművelődés irányításával. A kul-
túrpolitika irányítójaként egyértelmű-
en és kizárólagosan az államot határoz-
ta meg 30

1949. Az elemi oktatás egyik népszerű 
segédeszköze, az abakusz  
(forrás: FORTEPAN/Kovács Márton Ernő)
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emlék-lapok

Az MSZMP KB határozata és a köz-
művelődési törvény megjelenése maga 
után vonta a szervezetek elnevezései-
nek megváltozását is. Létrejött 1974-ben 
az Országos Közművelődési Alap. A tör-
vény szellemében tarthatatlanná vált 
a Népművelési Intézet léte és elnevezé-
se. Az Intézetből 1980-ban kivált a Mű-
velődéskutató Osztály, amely Vitányi 
Iván vezetésével önálló Művelődésku-
tató Intézetté alakult, majd 1986-ban a 
Művelődéskutató Intézet és a Népműve-
lési Intézet összevonásával megalakult 
az Országos Közművelődési Központ. 
Létrejött az Országos Közművelődési 
Tanácsa főhatóságnál a Közművelődé-
si Koordinációs Főosztály, amely meg-
alapította a Belföldi Közművelődési 
Ösztöndíjat. A szakmai munkákat meg-
jelentető kiadó pedig felvette a Múzsák 
Közművelődési Kiadó elnevezést, amely 
a rendszerváltás után Vita Kiadó néven 
még rövid ideig működött.

A szocialista közművelődés kapcsán 
az 1980-as évektől a szocialista jelző 
egyre több kérdést fogalmazott meg. 
Például: mit jelent a szocialista élet-
mód? Mit tartalmaz a szocialista szóra-
koztatás és szocialista módon való szó-
rakozás? Mitől szocialista egy közösség, 
brigád? A kérdésekre nem érkeztek elfo-
gadható magyarázatok!31

Az 1976. V. sz. törvény viszonylag hosz-
szú ideig maradt hatályban. Megváltoz-
tatására csak a rendszerváltást követően, 
az 1997.évi CXL. törvényt életbe léptető 
Országgyűlés döntésével került sor. Az új 
törvény hatályon kívülre helyezte az 1976. 

évi törvényt, amely alapvetően az állam 
és a közművelődés viszonyát tisztáz-
ta, meghatározta az állam és az önkor-
mányzatok felelősségvállalásának mér-
tékét és a közművelődési intézmények 
tulajdonát, tulajdonosait. Konkrét célo-
kat fogalmazott meg, kitért a civil szféra 
fontosságára, szerepvállalására. Megfo-
galmazta az egyének és a civil közössé-
gek művelődéshez való jogát, fontos célja 
volt továbbá a pénzforrások arányos el-
osztásának meghatározása.

A rendszerváltás utáni évtizedekben 
a közművelődés kifejezés használata 
észrevehetően csökken a folyóiratokban 
és napilapokban, és egyre ritkábban for-
dul elő a kultúrpolitikai narratívákban 
is. Helyét mindinkább a nemzeti, kultu-
rális, művelődési, emberi erőforrás sza-
vak foglalják el. Az Országos Közművelő-
dési Központ nevéből 1992-ben került ki 
a közművelődés szó, létrejött a Magyar 
Művelődési Intézet, amely 2008-ban 
Magyar Művelődési Intézetés Képzőmű-
vészeti Lektorátusra változott, 2013-ban 
pedig Nemzeti Művelődési Intézet lett. 
2016-ban jogutód nélkül megszűnt, pon-
tosabban átkerült az MMI Művelődési 
Intézet Nonprofit Kft., azaz a Lakitelken 
működő alapítvány kizárólagos tulajdo-
nába. A gyakorlat is sokat változott. El-
szaporodtak a tömegeket megmozgató, 
látványos rendezvények (ilyen-olyan fa-
lunapok, gasztronómiai rendezvények, 
termékbemutatók, hagyományőrző já-
tékok, fesztiválok, könnyűzenei kon-
certek), illetve különböző demonstratív 
és kampányprogramok (pl. különböző 

fantázianéven futó „kulturális éjsza-
kák”). A 2002-ben megjelent Felnőttok-
tatási és –képzési lexikon szójegyzetei 
között sem szerepel a közművelődés! 
A kiadványban csupán a „közművelő-
dési szakmai és érdekvédelmi országos 
egyesületek”, „közművelődéselmélet”, 
„közművelődési diákmozgalmak” „köz-
művelődési törvény” szócikkek találha-
tóak meg32

A Fidesz–KDNP koalíciós kormányzat 
az 1997. évi CXL. törvényt módosító 2012. 
évi CLII. törvény életbeléptetésével meg-
erősítette a muzeális intézmények tevé-
kenységével és feladatellátásával, vala-
mint őrzött kulturális javak védelmével 
és hozzáférésével kapcsolatos teendőket. 
Megszűnő közművelődési központok he-
lyet létrejöttek az úgynevezett kulturá-
lis központok, melyek tevékenységei és 
feladatai települési, kerületi szintű biz-
tosítása mellett több egymással határos 
járásra, egy vagy több megyére terjed-
nek ki. Az 1993-ban megalakított (Nem-
zeti Kulturális Alapprogram) Nemzeti 
Kulturális Alap – amelynek Igazgatósá-
ga lényegében beolvadt az Emberi Erő-
források Minisztériumba – jogutódja 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő-
je lett.A tárcán belül, a Kultúráért Fele-
lős Államtitkárság keretei között került 
megszervezésre, a Közösségi Művelődés 
és Művészeti Főosztály. A köz/közösség 
megjelenésének progresszív folytonos-
ságát az évente négy, majd hat, a rend-
szerváltás után ismét négy alkalommal 
megjelenő, a Népművelési Intézetben, 
1974-ben alapított Kultúra és Közösség 
című művelődéselméleti folyóirat plu-
rális szerkezete őrzi és szimbolizálja.

Epilógus

„Mi a közművelődés? Ön hogyan hatá-
rozná meg e fogalom jelentését, kor-
szerű tartalmát?” – kérdésekre adható, 
igazán elfogadható válaszokhoz akkor 
juthatunk közelebb, ha a köz előszó-
val kezdődő, közművelődés alapját és 
lényegét tesszük vizsgálatunk tárgyá-
vá  Nevezetesen az egyén és közössége 
viszonyait 

Az embert születésétől az élete végéig 
(sőt amíg valaki is emlékszik rá, halá-
la után is) különféle közösségek veszik 
körül. Személyiségét közösségek épí-
tik, alakítják (miként emlékeznek rá), 
még a halála után is. Az egyén a köz, 
közösségi létéből következik a közmű-
velődés mibenléte is. Aki egyedül ol-
vas egy szobában – mondjuk Kányádi 
Sándort – ugyancsak érzékeli a közös-
séget, hiszen valakinek, nevezetesen 
Kányádi Sándornak meg kellett írnia 

Fizika feladatlap 1952-ből (forrás: FORTEPAN/Kurutz Márton)
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a verseket, a grafikusnak, szerkesztő-
nek, nyomdásznak, könyvkötőnek elő 
kellett állítani a kötetet, a kereskedőnek 
forgalomba kellett hoznia. Vagyis több 
ember együttműködése nélkül nem jö-
hetett volna létre az élmény, az olvasó 
és a költő találkozása… Szerintem ez 
a közművelődés lényege még akkor is, 
ha nem, vagy ha különböző módon be-
szélünk róla.
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emlék-lapok

apunk 2017. márciusi számában Életviszonyok egy mezőségi faluban címmel 
a szerző tömör összefoglalót írt Mezőkeszü 1940-50-es éveiről. Kun Árpád nyu-
galmazott református lelkész azóta bővítette és újabb adalékokkal egészítette ki 
a mezőségi falu évtizedekkel ezelőtti életét leíró emlékiratát. Munkájából a mára 
lényegesen átalakult, sőt eltűntnek is mondható falukép és falusi életvitel rajzo-
lódik ki, szerkesztőségünk ezért tartotta indokoltnak az írás folytatásos közlését, 
a már megjelent részek kihagyásával. (A szerkesztőség)

Évszakok Keszüben 
Tavasz
A következőkben a négy évszak fonto-
sabb eseményeit szeretném összefoglal-
ni. Azért kezdem a tavasszal, mert édes-
apám tél végén, tavasz kezdetén kezdte 
el a szolgálatot Keszüben.

Kora tavasszal mintha minden új-
jáéledne. A gazdák eltették a fából ké-
szült szánokat, amelyekkel télen trágyát 
hordtak, és előkészítették a szekeret. 
Az udvarokon már kora tavasszal meg-
jelentek a báránykák, a kiscsirkék, ké-
sőbb a kis bornyúk, a malacok. Sokan 
Mócson a februári nagyvásáron vettek 
malacokat, mondván, hogy karácsonyig 
megnőnek. A kerteket kezdték felásni. 
A kerítéseket javították. Abban az idő-
ben a ház körül sokan fűzfaágakból fon-
tak kerítést. A gazda egyik legfontosabb 
feladata az állatok ügyelete volt. Tavasz 
felé már fogyott a takarmány. Míg a ju-
hok az udvaron egy elkerített helyen 
szénáztak, addig a báránykák az udva-
ron kergetőztek. Március végén, április 
elején, ahogy a fű kezdett sarjadni, már 
a 8-10 éves gyermek elindult a juhokkal 
és a széleken legeltetett  A tavasz egyik 
kiemelkedő eseménye a juhbemérés 
volt. Ekkor hajtották ki a juhokat a me-
zőre. Keszüben ez Szentgyörgy nap után, 
azaz április 24. és május 1. között volt. 
Ilyenkor megfejték a juhokat. És aki 

a legtöbbet fejt, ő volt az első a sorban 
a fejésnél. A pásztor volt, aki nyilván-
tartotta a sorrendet. Mindig megüzen-
te, ki következik a fejéssel. Tavasszal és 
kora nyáron még naponta háromszor 
fejtek. A juhlegelő mintegy 4 kilométer-
re volt a falutól. Legalább ketten mentek, 
mert visszafelé egy teli cseber juhtejet 
hoztak. A tejbe már ott a legelőn oltó-
anyagot tettek, ami hazáig megaltatta 
a tejet. Otthon aztán sajtot, túrót készí-
tettek. A pásztornak a soros fejő mindig 
főtt ételt vitt. Volt, aki cigarettát és egy 
kis üveg pálinkát is mellékelt. A bemé-
rés ünnep volt. Ilyenkor elválasztották 
a bárányokat az anyjuktól. A legtöbb 
helyen ilyenkor vágtak egy bárányt. 
A gazda eladott a bárányokból, és egy-
párat megtartott. Azt ő nevelte otthon, 
és a bárány annyira megszokta gazdá-
ját, ha a mezőre ment a gazda, követte. 
Bemérés napján a lányokat hideg víz-
zel leöntőzték. A juhok decemberig vol-
tak kint, de ha a hó lehullott, akkor már 
hazavitték.

A juhok februárban-márciusban 
kezdtek bárányozni  A gazda már már-
cius elején, ha lehetett, szántott, bo-
ronált. Ilyenkor vetettek tavaszbúzát, 
tavaszárpát, cukorrépát, kendert. A ku-
koricát április második felében vetet-
ték. A keszüiek nem voltak nagy kerté-
szek, de ilyenkor már kezdték elvetni 
a magvakat. A melegágyakba elültették 
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a paradicsom, a paprika, a dohány 
és más növények magvait. A palánto-
kat csak májusban ültették ki. Abban 
az időben elég jól jövedelmezett a répa, 
és a dohány, igaz, hogy sok volt velük 
a munka.

Március végén, április elején indult 
a disznócsorda. Általában egy vasár-
nap reggel hajtották ki először a disz-
nókat. A pásztor a cigányok közül került 
ki. A csorda a Dinnyésföld nevű határ-
részen legelészett. Ott volt árnyék, volt 
forrás. A malacok nyáron szerették a po-
csolyát. Mivel a Dinnyésföldön könnyen 
lehetett agyagot ásni, a pásztor, akinek 
nagy családja volt, a család egy részé-
vel vályogtéglát gyúrtak  A malacok 
az első napokon összevissza szaladgál-
tak, de lassan megszokták a csordát, és 
estére könnyen hazataláltak. A pásztor-
nak itt is rendre hideg ételt, szalonnát, 
túrót, tojást csomagoltak.

A következő fontos esemény a szar-
vasmarhák kihajtása volt. A tehene-
ket május 15-én hajtották ki, amikor 
már elég nagy volt a fű. A falunak két 
tehéncsordája is volt. Az egyik csor-
da a falu felső felén, a Dinnyésföldön, 
a Laposban és a Meggyesföldön legelé-
szett. Ez a csorda reggel nagyon korán 
indult, és este napnyugta felé jött haza. 
A tehénpásztornak is mindennap tett 
egy gazda a tarisznyájába hideg ételt. 
A másik tehéncsorda a Sósba nevű ré-
ten legelészett. Ezek kint aludtak, és ott 
fejték meg a teheneket. Mivel május-jú-
niusban az ökröket kevésbé használták, 
mert sok volt a kapálnivaló, ezért az ök-
rök számára is alakult egy csorda.

Az asszonyok kora tavasszal március 
elején még szőttek. Mikor végeztek ezzel 
a munkával, jött a fehérítés. A vászna-
kat többször is kimosták és szárították  
Akinek volt zöld fű a kertjében, az odate-
rítette a vásznat száradni. Mivel sokáig 
önellátóak voltak, ezért ültettek kendert, 
hogy legyen ágyneműjük, fehérnemű-
jük, zsákjuk. A papi lak ablakaiból jól 
lehetett látni, hogy a szemben levő ol-
dalon a kertekbe a gyümölcsösökbe szá-
radtak a megszőtt vásznak.

Márciusban még sok sáros nap volt. 
Hóolvadás után nehéz volt a faluban 
járni. Ilyenkor az emberek a kertekben, 
gyümölcsösökben jártak. A férfiak és 
a bátrabbak falábakkal (gólyaláb) jártak. 
Az akácfából készült falábat térd alatt 
bőrszíjúval erősítették a lábhoz. Én már 
6 éves koromban tudtam falábbal járni. 
A férfiak is sáros időben falábbal jöttek 
a templomba. Sokan a templom falához 
támasztották a falábakat.

A tavaszhoz szorosan hozzátartozott 
a húsvét, a konfirmálás, a májusfaállí-
tás, a pünkösd. A falu népe fontos dolog-
nak tartotta a húsvét megünneplését. 
Az ünnep március végén, április ele-
jén volt. Már virágvasárnap elkezdődött 
a készülődés. Ha jó idő volt a nagyhéten, 
takarítás, meszelés volt a házakban. 
Ha az idő engedte és az ünnep ápri-
lis közepe felé volt, akkor már kezdtek 
a nyári konyhába főzni. Ilyenkor már 
ott voltak az udvaron a kiscsirkék, a bá-
rányok, a malacok. Ezekre az állatokra 
nagy gondot fordítottak.

Falun komolyan vették az egyházi 
ünnepeket. Igaz, hogy a pártállam poli-
tikája egyházellenes volt, de az egyszerű 
ember ragaszkodott a hagyományokhoz. 
Húsvét előtt megtartották a nagyhetet, 
amikor bűnbánati istentiszteletre jár-
tak reggel és este. Különösen nagyszom-
bat este voltak sokan a templomban. Úr-
vacsorát abban az időben csak az vett, 
aki legalább egy alkalommal volt bűn-
bánati istentiszteleten. Nagypénteken 
böjtöt tartottak. De falun más évszak-
ban is egyesek szerdán és pénteken böj-
töset fogyasztottak. A nagypéntekhez 

hozzátartozott a pattogtatott kukori-
ca. Volt egy cigányné, Anikó, aki ilyen-
kor egy nagy rostával járt, és pattogtat-
ta a házaknál a kukoricát. A húsvéthoz 
hozzátartozott a bárány is. Nagypéntek 
reggel Mócson mindig volt bárányvásár. 
Ha a románoknak más alkalommal 
volt a húsvétjuk, akkor is volt bárány-
vásár. Apám is sokszor nagypénteken 
korán megjárta a vásárt. Húsvétra volt 
bárányhús. Ünnep előtt az asszonyok 
sütöttek, főztek. Sokan szombaton sü-
tötték a kalácsot és a kenyeret. Volt, 
aki még egy kemence lepényt is sütött 
a szegényeknek, kéregetőknek. Az ün-
nepi menühöz hozzátartozott a töltött 
káposzta is. Ilyenkor füstölt húsból ké-
szítették a tölteléket. Ünnep első napja 
délutánján a templomban a gyermekek 
énekeltek, szavaltak. Később kezdődött 
a tánc, a mulatság. A gyermekeknek is 
volt külön tánca. Ez volt ünnep másod-
napján is. Harmadnap, amely keddre 
esett, ekkor sokan mentek Mócsra a vá-
sárba. A húsvéthoz hozzátartozott a pi-
ros tojás. Az öntözés Keszüben nem volt 
divatban. Húsvétkor is nagyon sokan új 
ruhába öltöztek.

Az ünnep elteltével tovább folytatták 
a tavaszi munkákat. Még sok volt a vet-
nivaló. Még mielőtt kiment volna a csor-
da, közmunkával tisztították meg a tö-
visektől a legelőt. Április közepe táján, 
vagy ahogy mondták, amikor kezd vi-
rágzani a kökény, lehet vetni a kukori-
cát. Ezt a kertekben, vagy kisebb parcel-
lákban kézzel vetették fészkekbe. Már 
volt egy pár lóvontatású kukoricavető 
gép is a faluban. A kukorica közé sze-
mes paszulyt vetettek. Már az ötvenes 
években is, még mielőtt megalakult vol-
na a közös gazdaság, ott volt a felhívás, 
hogy május 1 tiszteletére legyen meg 
a vetés. Megjelentek az akkor vezető párt 
küldöttei, és siettették a munkákat.

Próbálták bevezetni, hogy falun is 
megünnepeljék május 1-jét, de nem le-
hetett. Régi szokás szerint a lányos há-
zaknál májusfát állítottak. Mi a család, 
félig ünnepnek tartottuk május 1-ét. 
Ugyanis a két szabadnapon, tavasz lé-
vén, már többen jöttek a rokonok közül 
Kolozsvárról. Ha jó idő volt, kimentünk 
az erdő szélére szalonnát sütni. Ez a nap 
a majális napja volt.

Májusban pünkösd előtt volt a konfir-
málás. Abban az időben 15-16 éves kor-
ban konfirmáltak. Amíg csak 4 osztályt 
jártak, a fiúk és a lányok már minden-
ben segítettek szüleiknek, már próbál-
ták a szekeret is hajtani. Na meg falun 
az a szó járta, hogy konfirmálás után 
a lány mehet férjhez. Nagyon sok falu-
ban, abban az időben 17-18 évesen már 
siettek férjhez menni. Konfirmálás után 
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már több joga volt a fiatalnak. A lányok-
nak már udvaroltak. Az ügyesebbek ké-
szítették a stafírungot. A templomban 
az első padba ülhettek. A konfirmált fiú-
ra már egyre többet bízott az apja. Ő már 
cigarettázhatott, a kocsmába is beme-
hetett. Felült a kiskarba a templomba, 
mehetett a nagyok táncába. Mivel ab-
ban az időben még nem jártak el dol-
gozni, a nagyobb lányok egyetlen gondja 
a férjhez menés volt. 20-21 év után alig 
maradt nagyleány  Csak az nem ment 
férjhez, aki talán beteges volt. A fiúk ál-
talában katonaság után nősültek. Ők 
23-25 éves korukban alapítottak csalá-
dot. Már abban az időben is volt egypár 
agglegény 

Visszatérve a konfirmáláshoz, közel 
egy esztendő felkészülés után jött a ki-
kérdezés. Abban az időben, amikor 10-
12 ifjú konfirmált két vasárnapon, első 
vasárnap még egyszerű ruhában jöttek 
a kikérdezésre. A fogadalomtétel, úrva-
csoraosztás a második vasárnapon volt. 
Ekkor a lányok tiszta fehérben, a fiuk 
pedig új ruhában, fehér ingben, fekete 
lájbival, fekete kalappal jöttek a temp-
lomba. Abban az időben mivel még ott-
hon voltak a családok, nem rendeztek 
konfirmálási ebédet. A konfirmálás 
előtti héten a fiatalok mindennap ott 
voltak a templom körül. Takarítottak, 
szombaton zöldágakat, a lányok pe-
dig virágot hoztak a templomba. Mint 
érdekességet említem, hogy volt egy 
szegény fiú, aki az ötvenes évek elején 
még bocskorban járt, ez 1952-ben volt. 
A konfirmálás előtti napon, szombatom 

megkérdeztem, hogy te János, holnap 
is bocskorban jössz a templomba? Va-
lahonnan szereztek cipőt és ő is cipővel 
jött konfirmálni.

Falun május közepén elkezdődött a 
növényápolás, a kapálás. A legfonto-
sabb feladat a kukorica kapálása volt. 
Reggel alig virradt, már 5 óra tájban 
verték, élesítették a kapákat. Alig haj-
tották ki a csordát indultak a mezőre. 
Ha volt a háznál egy öreg mama, vagy 
tata, annak nagyon örvendtek, mert el-
látta az otthoni munkát. Ha nem volt, 
az asszonynak kellett minden munkát 
elvégeznie, a gyermeket iskolába külde-
ni, ebédet főzni és mezőre menni. Pihe-
nésre alig maradt idő. A kukoricát két-
szer is megkapálták. Sokszor élvezet volt 
nézni, hogy milyen rendben van a határ. 
De ekkor már kellett kapálni a cukorré-
pát, a napraforgót. No meg elkezdődött 
a dohánypalánták kiültetése.

Május vége felé jött a pünkösd ünne-
pe. Ehhez az ünnephez már nem tarto-
zott annyi népszokás, de a földműves 
ember megtartotta az ünnepet. Sokan 
mondták, jól jön a háromnapos ünnep, 
legalább pihenhetnek egy kicsit. Pün-
kösdkor a falu is megmutatta a szép ar-
cát. A kertekben nyíltak a virágok. A fák 
is rég kizöldültek, sokan már várták 
a korai cseresznye érését 

Pünkösd előtt is volt bűnbánati hét. 
Ilyenkor reggel és este sokan a mun-
kába menet, vagy onnan jövet a kapá-
ikat a templom falának támasztották. 
Pünkösd napján volt úrvacsoraosztás. 
A konfirmált lányok már a templomban 

az első padba ültek. Délután jött a tánc, 
a mulatság, a fiatalabbak a réten fut-
balloztak. Ilyenkor már egy-egy csűr-
ben mulattak az ifjak. Másodnapján is 
sokan voltak a templomban. Harmad-
napja, mivel keddre esett, megint Mócs-
ra mentek a vásárba. Abban az időben 
sok fiatalnak a mócsi vásár jelentette 
az élményt. Az ünnep leteltével folyta-
tódott a mezei munka.

Június elején kezdődött a kaszálás. 
Ez is komoly munkát igényelt. A leka-
szált füvet forgatni, felgyűjteni kellett. 
Vigyáztak, ha esőre ált az idő sietni 
kellett 

Ha esett az eső ismét nagy volt a sár. 
De ha jött a meleg idő, a sár is gyorsab-
ban száradt. Ekkor már sokan mezítláb 
jártak. Visszatérve a Szent György nap-
hoz, régi szokás szerint ezen túl már 
lehetett szalmakalapot viselni és me-
zítláb járni. A falusi ember vigyázott 
a lábbelijére.

Szintén tavasszal kezdtek jönni 
a vándor cigányok mázas zománcos 
edényekkel. A falu közepén egész kira-
kóvásár alakult ki. Az árut cserébe ad-
ták gabonáért  A tavaszról is még sok 
mindent lehetne írni.

Nyár

Falun, nyár idején felfokozódik a munka 
ritmusa. A földműves embernek a há-
ború utáni évtizedekben, a nyári mun-
kák idején, nem jutott ideje a pihenésre, 
szabadságra  Aztán ott voltak az álla-
tok, amelyek az év minden szakában 
teljes felügyeletre szorultak. A falusi 
ember elfoglalására nézve jellemző pél-
da a következő eset: az ötvenes években 
egy családnál június hónapban, éppen 
a nagy kapálás idején meghalt az öreg-
ember. Három nap a család, a temetés-
sel volt elfoglalva. Temetés utáni héten 
az ifjú gazda eljött hozzánk és elmondta, 
biza a három nap nagy kiesés volt szá-
mukra. Sok munkával elmaradtak. Ha 
ráadásul ilyenkor egy pár esős nap kö-
vetkezik, az még több gondot ad, hiszen 
a növényeket gondozni kell. A hosszú 
nyári napokon a földműves ember ko-
rán kelt. Indult a tehén, meg a disznó-
csorda. Este, mikor hazaérkeztek az ál-
latok, valakinek otthon kellett lennie. 
Nyári időben az asszonynak úgy kel-
lett készítenie az ebédet, hogy 12 órára 
a mezőn legyen vele. Nyár elején június-
ban megnyírták a juhokat. Továbbra is 
rendre kellett menjenek fejni a gazdák. 
A juhtejből sajtot és túrót készítettek. 
Sok túrót ettek, puliszkával, hagymával. 
Reggelire nyáron a gazda kenyeret, sza-
lonnát, tojást, túrót fogyasztott. Délre 

„Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam…” Úrvacsoraosztás a keszüi gyülekezetben 
a 2017-es Imahét alkalmával
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mindig volt levesétel  Amikor az asz-
szony ment az ebéddel, az egyik kezé-
ben volt egy két-háromliteres fazék le-
vessel, a másik kezében pedig volt egy 
nagy kézikosár, benne kenyér és a má-
sodik fogás, esetleg palacsinta. A levest 
a mezőn fakanállal ették. Ha krumpli-
féle volt másodiknak, akkor azt mond-
ták, ezt késvillával eszik. Nagyon fontos 
volt a friss víz. Ezért, ha volt közelben 
forrás, gyakran hoztak friss vizet. Ebéd 
után a barázda szélén pihentek egy órát, 
majd folytatták a munkát. Ezért vittek 
magukkal egy vastagabb használt posz-
tó kabátot, mert erre feküdtek. Estére 
szintén főtt étel volt.

A keszüiek szakszerűen gazdálkod-
tak, a határ egyik felében búzát, a má-
sikban pedig kukoricát vetettek. Júni-
usban gyakran volt nagy idő. Ilyenkor 
egy félóra alatt beborult és jött a nyári 
zivatar, sokszor viharos erősségű volt. 
1954-ben június végén már nyári vaká-
ción voltunk. Vendégeink is voltak, két 
unokatestvérünk Kolozsvárról. Elhatá-
roztuk, hogy hozzunk egy nagy kukori-
cafejtő gépet, hívunk segítséget a falu-
ból, és lefejtjük a kasban levő kukoricát. 
Szép napnak mutatkozott. Reggel egy 
felhő sem volt az égen. Többen, a gyer-
mekek, hordtuk a kasból a kukoricát. 
Az udvaron nagy lepedőket terítettünk 
ki. A lefejtett kukoricát még nem vit-
tük be a gabonásba. Délbe bementünk 
ebédelni. A konyhában az ebéd és a be-
szélgetés közben egyszer csak halljuk, 
hogy nagyidőre harangoznak. Gyorsan 
kiszaladtunk, de már esett az eső. Biza, 
a sok kukorica elázott, azután hetekig 
szárítottuk.

Nagyidőkor többen is harangoztak. 
Azt mondták, hogy a harang zaja szét-
oszlatja a felhőket. A nyári zivatarok 
során, a falun átmenő patak is gyor-
san megtelt vízzel. Amikor leszállt a víz, 
visszamaradt a homok, amit sokan ösz-
szegyűjtöttek. Június vége felé a gazdák 

figyelték a határt, miként érik a búza. 
Az árpát Péter-Pál napja után kezdték 
aratni. Ez a művelet csak pár napot tar-
tott. A búza aratása előtt egy nappal egy 
férfivel beszéltem, indult az aratásra 
elkészített kaszával. Azt mondta, ma 
csak megcsípem a búzát, az igazi ara-
tás másnap kezdődik. Az aratás kezdete 
és az egész folyamat ünnep volt a csa-
lád számára. Egy alkalommal, mielőtt 
a gazda elkezdte az aratási műveletet, 
Mócs felé menet elhaladtam a búzatáb-
lája mellett. Többen voltak, letérdeltek, 
és a gazda imában köszönte meg, hogy 
elérkezett az aratás ideje. Ilyenkor ki-
ment a mezőre az egész család. Sőt volt, 
aki munkásokat is fogadott. Az Aranyos 
vidékéről mócok jöttek aratni. Ők egypár 
napot kint töltöttek a mezőn. Odavitték 
nekik az ételt, és ott aludtak a búza ka-
langya tövében. Az aratáshoz jó idő kel-
let. Nehéz fizikai munkát követelt meg 
a kaszálás. Elől haladt a gazda, és ka-
szált  Utána egy asszony sarlóval a kezé-
ben gyűjtötte a markot. Egyvalaki készí-
tette a kötöző anyagot búzaszalmából, 
majd megkötözték a kévéket. Hét kévét 
tettek egy csomóba. Négyszer hét kéve 
volt egy kalangya. A gazda azt mondta, 
jó termés esetén egy kalangya közel egy 
mázsa búzát kell hogy adjon. Az arató-
munkásoknak búzával fizettek. Ugyan-
úgy járt valamennyi búza a tehénpász-
tornak is. Azután voltak határőrök, ők 
is egy-egy darab föld után egy kéve bú-
zát kaptak. A kalangyákat úgy rakták 
össze, hogy a kévék minél kevésbé áz-
zanak. Aratás után még egy ideig kint 
hagyták a határban, hogy száradjon. 
Az aratómunkásoknak a háziasszony 
mindig finom ebédet vitt ki a mezőre. 
Mint a kapálásnál, déli időben az aratók 
is pihentek egy órányit. A háború utáni 
években még otthon, a telkeken csépel-
tek. Az 50-es években már szérűt ala-
kítottak ki. Három szérű volt a falu ha-
tárában. Egyik a Dinnyésföldön, másik 
kettő a határ azon részeiben ahol a bú-
zatáblák voltak 

A következő nehéz munka a hor-
dás volt. Déli időben nem volt tanácsos 
a hordás, mert sok mag kipergett. Ezért 
ha holdvilágos éjszakák voltak júli-
us végén, augusztus elején már éjsza-
ka kimentek hordani. Amikor délfelé 
járt az idő, más munkát végeztek. Au-
gusztusban elkezdődött a cséplés. Ek-
kora már előkerültek a párt képvise-
lői is, hogy figyeljék a munkát. 1956-ig 
volt kötelező a kvótabeadás. A faluban 
volt egy cséplőgép Zsekán István tulaj-
donában. Valamennyit értett a géphez. 
Nagy dolog volt az üzemanyag beszerzé-
se. Ők is kaptak minden hónapra bizo-
nyos mennyiséget, de ez nem volt elég. 

A cséplés először a Dinnyésföldön kezdő-
dött. Cséplés után első dolog volt, hogy 
kimérték a kvótát. A végrehajtók min-
denkitől szigorúan behajtották a kirótt 
mennyiséget. Volt olyan ember, hogy 
alig tudott hazavinni valami kevés bú-
zát. Csak 1957-ben váltotta fel az úgyne-
vezett szerződési rendszer. Itt már keve-
sebbet kellett beadni, igaz hatósági áron 
fizették a búzát. Abban az időben az egy-
háznak is voltak földjei. Így természe-
tesen búzát is termeltünk. Az aratási 
szokás szerint a konfirmálók segítet-
tek az aratásnál. Igaz, volt egy-két ka-
szás, de a fiatalok ügyesen markoltak, 
kötözték a kalászokat  Ilyenkor anyám 
egy nagy fazék zöldpaszulylevest főzött, 
és utána ízes palacsintát készített.

Mindig izgalom töltött el a cséplés-
nél, mennyi lesz a termés? Mivel nem 
volt elég zsákunk, a szomszédoktól kér-
tünk kölcsön. Öröm volt, amikor haza-
került a kicsépelt búza. Egy alkalommal 
1953-ban úgy elhúzódott a cséplés, mivel 
nem volt üzemanyag, hogy mi csak ok-
tóber elején csépeltünk. Abban az idő-
ben fegyveres őrök vigyáztak a búzára, 
a szérűre.

A nyár egy másik fontos eseménye 
a kendernyüvés volt. Az önálló élethez 
hozzátartozott, hogy legyen, amiből 
varrjanak fehérneműt. A legtöbb család 
termesztett kendert. Július végén zölden 
húzták ki a kendert, tövestől. Kévékbe 
rakták. Ezután elvitték a 6 kilométerre 
levő légeni tóba áztatni. Azt mondták 
a faluban, mikor vitték a kendert, hogy 
„megyünk feredni”. Egy hetet hagyták 
a kendert, hogy ázzon. Ezután kiszedték, 
egy keveset szárították. Ekkor már meg-
fehéredett. Amikor hazavitték, a telken 
a kévéket felállították, és egypár nap 

Egy alkalommal, mielőtt 
a gazda elkezdte 

az aratási műveletet, 
Mócs felé menet 

elhaladtam a búzatáblája 
mellett. Többen voltak, 

letérdeltek, és a gazda 
imában köszönte meg, 

hogy elérkezett 
az aratás ideje.

A mezőkeszüi háborús hősök emléktáblája
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hagyták, hogy tovább száradjon. Ezu-
tán következett a tilolás. Egy maréknyi 
kendert kézzel összetörtek, majd egy 
kézi tilolón jól összetörték. Ezután egy 
nyomtató gerendához csapkodták, hogy 
a szalmája váljon el a száltól. E művelet 
után fésülték a kendert. Összekötőzték 
és eltették, hogy majd fonják és szőjék 
meg. Kenderből készítettek fehérneműt, 
nyomtatókötelet és ostort 

Fontos nyári munka volt a dohány-
fűzés. A dohányipar állami monopólium 
volt. Az egyszerű szegény ember mindig 
megpróbált valamennyi száraz dohány-
levelet eldugni a szalmakazalba. Azt ap-
ránként felvágta, majd újságpapírba so-
dorva szívta. Volt olyan öregember, aki 
hetenként jött hozzánk, hogy apám ad-
jon neki újságpapírt. Beszélgetés közben 
az öreg már sodort egy cigarettát. Biza 
ez elég nyers volt. Ha a dohány jól fejlő-
dött, július végén már voltak nagy leve-
lei, mint egy írógéppapír. Egy-egy nap 
csak annyit szedtek, amennyit fel tud-
tak fűzni. A dohányfűzést estére hagy-
ták. Három-négy méter hosszú drótra 
fűzték, majd a kerítésekre, eresz alá, 
csűr oldalába tették száradni. Akkor 
még sok volt a deszkakerítés, így köny-
nyen ki lehetett szegezni a drótokat. Vol-
tak, akik kalákát szerveztek. Este, már 
augusztusban, amikor a napok kezd-
tek rövidülni, jött a dohányfűzés ideje. 
Ez is egy alkalom volt, hogy a fiatalok 
találkozzanak  Inkább a lányok dolgoz-
tak, a fiúk addig szórakoztatták a lá-
nyokat. Augusztusban a cséplés után 
kezdődött a trágya kihordása. Úgyhogy 
a falusi embernek folyamatosan meg-
volt a munkája. A gazda igyekezett min-
den nap egypár szekér trágyát kihorda-
ni. Közben kötelezték, hogy aratás után 
kezdjék el a tarlóhántást.

Augusztusban már sokan várták, 
hogy megkóstolják az új kenyeret. Csép-
lés után, ahogy lehetett, egy fél zsák 
búzát őröltek Mócson a szitás malmon, 
hadd lássák, milyen az új kenyér. Ara-
tás után a lányok búzakoszorút készí-
tettek, ezt végig vitték a falun, majd 
az újkenyéri úrvacsoraosztás alkalmá-
val behozták a templomba. Az újkenyéri 
úrvacsora általában augusztus utolsó 
vasárnapján történt. Ekkor valóban új-
kenyér került az úrasztalára. A 4-5 ki-
lós kenyeret felvágták, és úrvacsora 
után a megmaradt kenyeret sokan kós-
tolgatták 

1960 után, mivel sok helyen már töb-
ben jártak iskolákba, hogy a tanulást 
ne zavarják, kezdték bevezetni a nyá-
ri konfirmálást, amit augusztus végén, 
szeptember elején tartottak. Keszü-
ben 1962-ben volt először ilyen nyári 
konfirmálás.

Keszünek és a környéknek egyik ki-
emelkedő eseménye volt a mócsi ara-
tási vásár. Ez eleinte 3 napos volt au-
gusztus 16. és 18. között. Falun sok 
gyermeknek megígérték, ha nyáron 
segít az otthoni munkákban, elviszik 
az aratási vásárba. Ott lehetett mézes 
pogácsát venni, meg volt körhinta, tánc. 
Első nap állatvásár volt. A nagy piac-
tér, ami eleinte a református templom 
előtt volt, ilyenkor megtelt marhákkal, 
lovakkal, disznókkal. Erre az alkalom-
ra Szászrégen környékéről sokan jöt-
tek egyszerű bútorokkal. Ilyenkor ru-
haneműt, lábbelit is sokan vásároltak. 
A gyermekeknek vettek szalmakalapot, 
az asszonyok pedig széles karimájú 
kalapot vettek, ami védte a napsütés-
től. Sokan itt vettek bútort, asztalt, szé-
ket, kanapét. Jó idő esetén több ezren 
voltak a vásárban. A nagy fiúk ilyenkor 
meghintáztatták a lányokat. A vásár is-
merkedési alkalom is volt  A kirakóvá-
sár az országút alsó felében szintén egy 
téren volt. Az állatvásárt az 50-es évek 
közepén a Kórház mögötti térre helyez-
ték át. A nagy piacteret átrendezték, kö-
zépen egy kultúrotthont építettek, meg 
egy tánctermet 

Nyár vége felé kezdték behordani 
a szénát. Cséplés után volt, aki rázottat 
is készített. Ez úgy volt, hogy egy nagy 
kazalt készítettek. Először egy rend szal-
mát, majd egy rend szénát terítettek 
egymásra. Ha az alma már érett, a ka-
zalba azt is tettek. Télen, amikor adtak 
az állatoknak, akkor kihullt az alma. Jól 
szigetelte a szalma az almát 

Nyáridőben még fontos volt a szőlő 
ápolása, permetezése. A legtöbb ember-
nek csak egy pár ári szőlője volt, de az 
is sok munkát igényelt. Metszeni, per-
metezni, kötözni, kapálni kellett. Mi-
előtt kezdett érni a szőlő, vincellért 
fogadtak.

Augusztusban még tartottak eskü-
vőket. A nagylányok nyáron bárány-
legeltetés mellett varrtak, hímeztek. 
A nyárról még sok mindent lehetett vol-
na írni, mert élményekben mindig gaz-
dag volt 

Mivel mészárszék nem volt a falu-
ban, ezért nyári vasárnap reggelen-
ként, amíg lehetett egy-egy bornyút 
vágtak, és azt kilózva adták el. A későb-
biek során disznót, majd juhot vágtak. 
Mindenki csak egy kilót vásárolt, így 
jutottak friss húshoz, ami aznap elké-
szítettek. Amikor állatot vágtak, azt ki-
dobolták, így adták hírül. Nyáron már 
a csirkék is megnőttek, lehetett vágni. 
Finom csirkepaprikást tudtak készíteni 
tejfölösen, és puliszkával fogyasztották. 

Aratás után a lányok 
búzakoszorút készítettek, 

ezt végig vitték a falun, 
majd az újkenyéri 

úrvacsoraosztás 
alkalmával behozták 

a templomba.

A 2014-es Nőszövetségi Találkozó résztvevői
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Egy szomszédban levő leányka, Felházi 
Rubinka, amikor alig volt 11-12 éves, míg 
a szülei a mezőn voltak, addig levágott 
egy csirkét, és mire hazajött a család, 
már kész étellel fogadta a családot.

Ősz

A földműves ember folyamatosan dol-
gozott egész éven át. Az őszi hónapok-
ban a legfontosabb feladat a betakarítás 
volt. A napok rövidültek, a tél közeledett, 
az éjszakák hűvösebbek lettek, úgyhogy 
sok mindenre fel kellett készülni.

Szeptember elején kezdődött a cukor-
répa betakarítása. Siettek kihasznál-
ni a meleg száraz napokat, hogy a ré-
pát könnyen lehessen kiszedni. Miután 
kiszedték, igyekeztek elvinni az átvevő 
központba, Mócsra.

Ugyancsak szeptemberben szedték 
a szilvát. Az asszonyok a finom besz-
tercei szilvából nagy üstökben szilvaízt 
főztek. Ha még volt kaszálnivalójuk, az-
zal is siettek, mert ha megromlik az idő, 
akkor a finom sarjú már nem szárad. 
A nyáron lenyírt gyapjút az asszonyok 
zsákba téve olyan malomba vitték, ahol 
ahogy mondták, megfésülték a gyapjút, 
amit előre megmostak. A fésült gyap-
jút télen megfonták, majd megszőtték. 
Akik tavasszal nekifogtak házat építeni, 
azok ilyenkor siettek, hogy legalább egy 
szobát levakoljanak, ha jön a tél, legyen 
hova behúzódni. Közben tovább folyta-
tódott a szántás 

Szeptember közepén kezdődött az is-
kola, így a gyermekek már kevésbé tud-
tak segíteni a szülőknek. Traktorral, 
amíg magángazdálkodás folyt, nem 
szántottak  A valamirevaló gazdának 
vagy volt két ökre, vagy két jó tehene. 
Többen bivalyt is tartottak. Érdekes, 
hogy 1958–59-ben többen vettek bivalyt. 
Ugyancsak szeptemberben, csoportosan 
több szekérrel mentek Sármásra búzát 
őrölni. Egy alkalommal én is két na-
pot töltöttem Sármáson, mert nagy sort 
kellett kivárni 

Szeptember vége felé elkezdődött 
a kukorica törése. Ez is nagy munka 
volt. Hogy siettessék a munkát, a kuko-
ricacsöveket panusástól törték le. A sze-
kerek oldalait megmagasították, és erre 
rakták a letört kukoricát, amit hazavit-
tek a csűrbe. Itt is kalákákat rendeztek. 
Ekkor már elég hosszúak voltak az es-
ték, és a fiatalok itt is szórakoztak, köz-
ben hántották a kukoricát. A meghán-
tott kukorica kasba került, ahol a szél 
fújta, így jobban száradt. A kukorica-
hántásnál a világítás viharlámpással 
történt. A szép csöveket kiválogatták pu-
liszkalisztnek, illetve ültető magnak.

Szeptember még tartogatott szép 
napokat, még október is tartogatott 
szép időt. Ilyenkor szedték ki a krump-
lit, amit megválogattak. A kis krump-
lit megetették az állatokkal  A gazdák 
kertjükben egy vermet ástak, és az ülte-
tésre szánt krumplit ide rakták. A disz-
nócsordába már kevesebb disznó járt. 
Októbertől a vágnivaló disznót már hí-
zásra fogták. Ekkor több kukoricát ka-
pott. A tehéncsorda is kezdte változtat-
ni a helyét. Ahol megvolt a betakarítás, 
ott ráengedték a csordát, mert még volt 
mit szedjenek a marhák.

Régebben október elején voltak a ka-
tonai behívások. Ez is mindig kiemelke-
dő esemény volt a család és a falu életé-
ben. Amikor az ifjú elérte a 19 éves kort, 

akkor besorozták. Ez már komoly orvosi 
vizsgálatot igényelt. A következő évben 
már nyáron a jövendő katonákat beren-
delték a rajonközpontba, és ott ismét 
ellenőrizték az adatait, az egészségét. 
Ekkor már mondták, hogy várhatjátok 
a behívót. A behívó szeptember közepe 
után megérkezett. Ezen ott volt a dátum, 
hogy mikor kell jelentkezni. Egy kisebb 
faluból általában egy napra adták ki 
a behívókat. Ez nagy esemény volt min-
den fiú életében. Ekkor már teljes egé-
szében tudott segíteni a családjának. 
Több legénynek, ahogy mondták, már 
volt szeretője. Azt is megbeszélték, hogy 
megvárja-e? Az 50-es évek elején még 3 
év volt a katonaság. Az a fiatal, aki alig 
volt távol a falujától, románul is kevés-
bé tudott, bizony nagy erőpróba előtt 
állt. Akkor csak két év után adtak sza-
badságot. Sok fiatalt Ploiești-re, Iași-ba, 
Bukarestbe, tehát elég messzire vittek 
katonának  Az iskolában volt egy nagy 
országtérkép. Én már elemista korom-
ban tudtam, merre vannak a nagyobb 
városok, és nemcsak a gyermekeknek, 
hanem sokszor a felnőtteknek is meg-
mutattam, merre van az a város, ahol 
a fia katonáskodik. A katonaság ideje a 
60-as évek elejétől fokozatosan csökkent 
két évre, majd annál is rövidebb időre.

A regruta, a bevonuló katona már 
előre megcsináltatta a fabőröndjét. Be-
vonulás előtt legalább egy héttel az ifjak 
együtt járták a falu utcáit, és búcsúz-
kodtak. A behívó cédulát a kalapjuk-
ba tűzték. Természetesen a papi házat 
sem kerülték el. Utolsó este regrutabált 

A földműves ember 
folyamatosan dolgozott 

egész éven át. 
Az őszi hónapokban 

a legfontosabb feladat 
a betakarítás volt. 

A napok rövidültek, a tél 
közeledett, az éjszakák 

hűvösebbek lettek, 
úgyhogy sok mindenre fel 

kellett készülni.

Keszüi tisztaszoba
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rendeztek, amelyen a cigány muzsikált. 
Majd jött a bevonulás. A keszüiek sokáig 
Szamosújvárra kellett menjenek jelent-
kezni. Akkor csak egy fiúnak ment el az 
apja, hogy legalább megtudja, merre vi-
szik a fiúkat. Levél csak ritkán, vagy két 
hét múlva érkezett, hogy merre vitték. 
Keszüben nem volt divat katonaság előtt 
nősülni. Ha szabadságra jött haza, ka-
tonaruhában járt a faluban, és a temp-
lomba is úgy jött. A szövetkezetben 
a szabadsága idején egy-két este min-
denki a fiatal katonát hallgatta. A szü-
lők abban az időben, a katonaság idején 
még nem keresték fel a fiatalokat.

Októberben egy másik kiemelkedő 
esemény a szüret volt. A szövetkezet 
előtt az esti beszélgetések során sokan 
egyeztettek melyik nap legyen a szüret. 
Ez ünnepnap volt a falu életében. Az asz-
szonyok kenyeret, kalácsot sütöttek. 
A legények zenészt fogadtak. Ezen a na-
pon a falu apraja nagyja kint volt a sző-
lőben. Tanítás sem volt aznap. Szokás 
volt elővenni egy üveg régi bort mond-
ván ezt a szüretre tartogatta. Délután 
kezdődött a préselés, amely több napot 
is eltartott. Keszüben nagyon sok csa-
ládnak volt finom oltott szőlője, és volt 
finom bora. A szüret napján táncmulat-
ságot, szüreti bált is rendeztek.

Novemberben még tartott a szántás, 
az őszi búza vetése. A tehéncsorda no-
vember 15-ig járt ki a mezőre. Ilyenkor 
már nagy sár volt  A betakarítás is las-
san befejeződött. Kezdtek a télre készül-
ni. A nyári konyhából lassan beköltöz-
tek a házba.

Tél

A negyedik évszaknak is megvannak 
a maga szépségei. Ebben az időben ha-
bár nem jártak olyan sokan a faluban, 
sok érdekes dologgal lehetett találkozni. 
Az ötvenes években naptár szerint de-
cember elején beállt a tél, havazott, jött 
a hideg, ami kevés eltéréssel kitartott 
február végéig. Ilyenkor a marhák, ju-
hok már bent voltak az istállóban. De-
cember az ünnepvárás ideje.

A hónap elején elkezdődtek a disz-
nóvágások. Akinek volt eladó disznója, 
ilyenkor elvitte a mócsi vásárba, majd 
amikor lehetett, többen teherautót fo-
gadtak és elvitték Kolozsvárra, hogy el-
adják. Egy jó gazda karácsonyra disznót 
vágott. Azt mondták, csak az az igazi 
karácsony, ha van friss kolbász. Erre 
az időre a bor is kezdett megtisztulni. 

A káposztáshordóban a káposzta is sa-
vanyodott, nagyon finom volt a ká-
posztalé.

A falusi ember is készült a disznóvá-
gásra, amit már hajnalban elkezdtek. 
Nem írjuk le a disznóvágási folyama-
tokat, de megjegyezzük, hogy a disznót 
a hasánál vágták fel, kivágták a sza-
lonnából a húst. Egy darabba maradt 
a szalonna, amit kifeszítettek, majd 
megfüstöltek. Nyáron pedig, ha felmen-
tek a padlásra mindig egy kis darabot 
vágtak belőle. A hús nagy részét is meg-
füstölték. Sokáig nádfedeles házaknál 
szabad füstre tették a szalonnát. Ami-
kor már kevesebb nádfedeles ház volt, 
kezdtek füstölőket készíteni. Disznó-
vágás után kóstolókat küldtek a szom-
szédoknak 

A Miklós napnak, vagy Mikulásjá-
rásnak nem tulajdonítottak nagy dol-
got. A gyermekek és ifjak már javában 
készültek a karácsonyra. Már hetekkel 
az ünnep előtt összeállt egy-egy csoport 
és tanulta az éneket, köszöntő verset, 
amivel kántálni mennek  Több ilyen 
csoport alakult. Legtöbben az Istennek 
szent angyala című karácsonyi dalt éne-
kelték, majd a gyermekek közül az egyik 
köszöntőt mondott. Mindez a bejára-
ti ajtónál történt. A gazda a végén be-
hívta a kántálókat. Az asztalon ott volt 
a pálinka, a bor. A kisebbek nem ittak. 
Volt még kalács is. A kisebbek aprópénzt 
kaptak. Ha a társaságból valamelyik 
gyerek közeli rokoné, esetleg keresz-
tfia volt, az többet kapott. Az a gyer-
mek, aki abban az időben 10-15 lejt 
kántált, már sokat keresett. A nagyobb 
fiúk Betlehemmel jártak. A nagy legé-
nyek pedig cigányt fogadtak és zenével 
kántáltak meg minden leányt  A gazda 
karácsonyeste a lámpát égve hagyta. 
Ő maga sem feküdt le. Az asztalnál le-
hajtotta a fejét és úgy várta a kántáló-
kat. Mindenkit fogadtak. Az asszonyok 
karácsonyra is friss kalácsot, kenyeret 
sütöttek.

Az ünnep előtt sok munkájuk volt 
a szabóknak, szűcsöknek. Az ünnepen 
sokan új ruhában jöttek a templomba. 
A legények, leányok ilyenkor új csizmát 
vettek. Az a mondás járta, a karácsony 
a leggazdagabb ünnep. Ekkor vették fel 
sokan az új bundakabátot, vagy ahogy 
mondták, a kozsokot és a kucsmát.

Karácsony első napja délelőttjén ke-
vesen voltak a templomban. Azt mond-
ták, ha éjjel nem aludtak, esetleg it-
tak is, akkor nem vesznek úrvacsorát. 
Délután a templomban a gyermekek 
énekeltek szavaltak  Ugyancsak dél-
után elkezdődött a tánc, ami egész 
ünnepen megvolt. Legtöbben II. nap-
ja délelőttjén voltak a templomba. 

Fali tányérok és kézi szőttes törülközők jellegzetes keszüi motívumokkal

Azt mondták, csak 
az az igazi karácsony, 

ha van friss kolbász. 
Erre az időre a bor is 

kezdett megtisztulni. 
A káposztáshordóban 

a káposzta is savanyodott, 
nagyon finom volt 

a káposztalé.
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Istentisztelet volt e nap délutánján és 
ünnep III. napján is.

Ünnepen felkeresték a rokonok egy-
mást, elmentek a szomszédokhoz. Be-
széltek János- és István-napról, de külön 
ezért nem tartottak mulatságot. Az ün-
nepen a presbiterek eljöttek hozzánk 
kántálni, és mindenki hozott magával 
egy liter bort. Volt, amikor az ünnepen 
színházi előadás is volt. Karácsony előtt, 
ha nem volt hó és nem volt megfagyva, 
szántottak is. 1958 karácsonya sárosnak 
ígérkezett. Karácsony napjának déle-
lőttjén kint jártam a faluban. Egy kato-
naviselt legény szántani ment  Amikor 
beszéltem vele, azt mondta, még kime-
gyek a mezőre egy-két órát és szántok, 
mert lehet, ünnep után havazhat. Szé-
pek voltak a fehér karácsonyok. Azok 
adták meg az igazi hangulatát az ün-
nepnek. Emlékezetes marad, amikor az 
apai nagyapám egy vasszánkát hozott 
karácsonyra. A karácsonyfa alatt mi 
sok apróságot kaptunk, aminek örvend-
tünk. A faluban nem készítettek külön 
karácsonyfát a házaknál. Akkoriban 
újévre készítettek fenyőfát. Ahol gyer-
mekek voltak, esetleg tettek alá almát, 
diót, cukorkát.

Ünnep után takarítani kellett. Ezzel 
a munkával sietni kellett, mert olyan-
kor hideg volt. Karácsony után jött 
a szilveszter, amit mi otthon családi 
körben töltöttünk. Amikor még nem volt 
rádiónk, olvastunk, vártuk az éjféli ha-
rangszót. Harangozás után a harango-
zó és egy-két szomszéd bejött újévet kö-
szönteni. A faluban táncmulatság volt. 
A férfiak boros teát fogyasztottak.

Újév délelőttjén sokan jöttek a temp-
lomba  Ilyenkor mindenki várta az el-
múlt évi beszámolót, a statisztikai 
adatokat a népmozgalomról, mik vol-
tak az elmúlt év fontosabb egyházi 
eseményei 

Újév délutánján ismét táncmulat-
ság volt. A legények azt mondták, most 
már leteltek az ünnepek. Az első napok 
(vízkereszt) után elkezdődött a farsan-
gi időszak, mely húshagyókeddig tar-
tott. Ez alatt voltak fonókalákák, mu-
latságok 

A gazda is újév után számba vette, 
mit szeretne elvégezni az esztendőben. 
Ekkor a hosszú estéken, amikor együtt 
ült a család, sok mindent megtárgyal-
tak. Az állatok gondozása, a hideg idő, 
az itatás komoly munkát adott a gazdá-
nak. Ott volt még a favágás, a hó seprése. 
Amikor jó szánút volt, könnyen tudták 
hordani a trágyát.

A család reggel 9 óra körül reggeli-
zett, vagy ahogy mondták, frustukol-
tak. Ilyenkor sült húst ettek puliszká-
val, utána káposztalét ittak. Délben 
csak falatoztak, majd estére volt le-
ves. A puliszkát keményre kavarták. 
Kitették egy lapítóra, és cérnával vág-
ták fel. A család étkezés előtt imádko-
zott. Szalonnát csak tavasztól kezdtek 
enni, ahogy mondták, amikor megszó-
lal a kakukk. Egy héten legalább két-
szer paszulyt főztek. Nappal az asszo-
nyok elmentek egy-egy szomszédba és 
beszélgetés közben fontak. A legények 
egy héten kétszer-háromszor mentek 
udvarolni. A farsang ideje alatt a fia-
talok a fonókban találkoztak. A fonás-
sal is sietni kellett, mert február vége 
felé felállították a szövőszéket, ahogy 
mondták, az isztovátát. Ilyenkor a szö-
vőszék elfoglalta a szoba nagy részét. 
A farsangi időhöz még hozzátarto-
zott a fonás, a tánc, a mulatság. Ezért 
szombat esténként táncmulatság volt 
a művelődési otthonban.

Az 50-es években komoly telek vol-
tak, nagy havazással. Akkor még so-
kan mentek a légeni tóra nádat kaszál-
ni. Emlékszem, 1953-ban, 54-ben, 55-ben, 

és 64-ben, valamint 65-ben sok hó és hi-
deg volt. 1954 februárjában, amikor nem 
volt az iskolának fája, Dózsa Mihály ak-
kori iskolaszolga a falu közepén levő fa-
lukútjának egyik itatóvályúját vágta fel. 
A kényszervakációt nem lehetett elkerül-
ni, három hétig tanítási szünet volt.

A falusi ember nem vágta fel télire 
a fáját. Mindennap igyekezett mozogni 
a favágással. Esetleg vasárnapra előre 
felvágták a fát. Azt is mondták, így nem 
fogy sok. Télen általában egy helyiség-
ben fűtöttek.

A hideg téli napokon mi is egy szobá-
ban fűtöttünk. Anyám reggel megfőzte 
a konyhában az ebédet, majd a szobá-
ba vonult. Ott leres csempekályha volt, 
ahol vizet, esetleg ételt is lehetett me-
legíteni. Ha a déli időben enyhébb volt, 
akkor apám fát hasított. Mi délutá-
nonként szánkáztunk. Persze vizes lett 
a cipőnk és másnapig szárítottuk. Ko-
raesténként érdekes látvány volt, ami-
kor a papi lakkal szemben levő dombon, 
a Pap erdején a legények síztek.

Volt olyan idő, amikor hirtelen olva-
dás jött. 1953. február vége felé elhatá-
rozták a presbiterek, hogy a templom 
elé új kőkerítést építenek. Megbeszéltek 
egy napot, amikor 30-40 szán elmegy 
Légen felé, ahol egy domb oldalában kő-
bánya volt. Éjszaka megengedett, nap-
pal olvadt, és a megkopott havon vagy 
inkább sárban már nehezen jöttek visz-
sza az ökrök húzta szánok.

(…)

(Folytatjuk)

Keszüi tulipános láda. Képek: Mezőkeszüi Református Egyházközség

Ekkor a hosszú estéken, 
amikor együtt ült 

a család, sok mindent 
megtárgyaltak. Az állatok 

gondozása, a hideg idő, 
az itatás komoly munkát 

adott a gazdának. 
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2017-es évben több, a magyarországi 
1848‒49-es forradalom és szabadságharc 
témájával foglalkozó kötet jelent meg. 
Ezek közé tartozik a Pál-Antal Sándor 
által összeállított forráskiadvány is.

A kötet* szerzője Pál-Antal Sándor, 
a marosvásárhelyi Állami Levéltár nyu-
galmazott főlevéltárosa, a Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) külső tagja, 
aki több, Csíkszék történetéhez kap-
csolódó történeti munka szerzője vagy 
társszerzője.1

Az 1848‒49-es magyarországi forra-
dalom és szabadságharc történetírása 
a 19. század dereka óta számos forrás-
kiadást jelentetett meg. Ide tartozik Kő-
vári László 1861-es okmánytára2, a Ște-
fan Pascu és Victor Cheresteșiu által 
elindított kiadványsorozat ‒ melynek 
tizenegyedik kötete 2016-ban látott 
nyomdafestéket3 ‒, valamint az idén 
kilencvenedik életévét betöltő Benkő 
Samu művelődéstörténész akadémi-
kus, az említett kiadványsorozat mun-
kacsoportjának egykori tagja, valamint 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) volt 
elnöke által 2008-ban megjelentetett 
kötet4 is. Továbbá ugyanebbe a csoport-
ba sorolhatjuk az Egyed Ákos történész 
s akadémikus, az EME másik volt elnö-
ke által lektorált jubileumi (a forrada-
lom kitörésének százötvenedik évfordu-
lóján megjelent) válogatást5 is 

A kötet Ajánlását Csíkszereda polgár-
mestere, Ráduly Róbert Kálmán, vala-
mint a Csíki Nemzeti Múzeum igaz-
gatója, egyben a kötet felelős kiadója, 
Gyarmati Zsolt jegyzi. Ebben kitérnek 
a forráskiadvány hiánypótló mivoltára, 
valamint arra, hogy a mű „egy letűnt 
korba kalauzolja a nem szakmabeli ol-
vasót is, ahol az olyan fogalmak, mint 
például az erkölcs, a hűség, a bátorság 
vagy a hazaszeretet egy más értelme-
zési keretbe helyeződnek” (5 o.), továb-
bá elismerően nyilatkoznak a csíkszéki 
születésű Pál-Antal Sándor munkás-
ságáról 

A forráskiadvány Bevezetőjében 
a szerző megjegyzi, hogy a forradalom 
eseményei „kimeríthetetlen témáját al-
kotják történetírásunknak. Erről a kor-
ról sokan és sokat írtak. Ez a megálla-
pítás azonban csak részben igaz Csíkra 
vonatkozóan.” A magyar nyelvű tör-
ténetírás nem rendelkezik egy olyan 
történeti munkával sem, mely rávilá-
gítana arra, hogy Csíkszék (beleértve 
a hozzátartozó Kászonvidéket és Gyer-
gyószéket) milyen szerepet töltött be 
a forradalmi eseményekben. Továb-
bá azon kutatók, akik foglalkoztak ez-
zel a témakörrel, nem minden esetben 
használtak az eseményekkel kortárs 
levéltári forrásanyagot, amely az ira-
tok nehéz hozzáférhetőségével, vala-
mint hiányával magyarázható. Ennek 
fényében, Pál-Antal Sándor így ír a kö-
tet szükségességről: „Ismerve a ténye-
ket, a kutatás útjában álló akadályokat, 
levéltárosi kötelességemnek éreztem 
a szülőföldem forradalmi múltjára vo-
natkozó még ismeretlen írott források 
feltárását és közzétételét.” (7 o.)

A kötet összesen 529 iratot tartalmaz, 
melyek az 1848. március 20-a és 1849. 
október 16-a közötti időszakból szár-
maznak. A Pál-Antal Sándor ny. főlevél-
táros által közkinccsé tett iratok széles 
skálán mozognak, közöttük hivatalos 
leiratokat és magánszemélyek által 
írt leveleket egyaránt találunk. Jelen 
könyv ismertető célját nem a kötetben 
publikált valamennyi irat bemutatása, 
hanem a benne levő iratanyag szemel-
vény jellegű bemutatása képezi.

A kötetben találunk magánszemé-
lyek által feladott leveleket, kérelmeket 
is. Ilyen pl. a 118-as sorszámú irat, mely-
nek címzettje báró Vay Miklós erdélyi 
teljhatalmú biztos volt. A levél feladó-
ja csíkszentsimoni Szép Mihályné Szép 
Klára, a 14. számú székely határőr-gya-
logezred egyik néhai katonájának, Szép 
Antalnak lánya, aki az édesapja utáni 
örökség őt megillető és az ezred által 

A

Horváth Csaba

Mi történt Csíkszéken  
1848–49-ben?

A mű „egy letűnt 
korba kalauzolja a nem 

szakmabeli olvasót is, 
ahol az olyan fogalmak, 
mint például az erkölcs, 

a hűség, a bátorság vagy 
a hazaszeretet egy más 

értelmezési keretbe 
helyeződnek”.
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önkényesen elvett részét kéri vissza 
(118 o.).

A kötetben szerepel báró Puchner 
Antal (1779‒1852) altábornagy, erdélyi 
főhadparancsnok 1848. október 6-án 
Nagyszebenben kelt felhívása, melyet 
a megtartandó agyagfalvi székely gyű-
léssel kapcsolatban adott ki. Közli a há-
rom székely határőralakulattal, hogy 
az uralkodótól a gyűléssel kapcsolat-
ban semmilyen utasítás nem érkezett, 
és a románság, illetve szászok nem vi-
seltetnek ellenséges szándékkal, to-
vábbá nincsenek is már összegyűlve. 
A levélben a gyűlésen való részvételről 
így írt: „kövessék hadi parancsnokjok, 
de egyszersmind barátjok felszólítását, 
ki atyai jóindulattal viseltetik irántuk, 
és kötelességekké teszi ezen nemzeti 
gyűlésre meg nem jelenni!” (195 o.)

A közzétett iratok között találunk 
érdekes ügyeket is, mint például Ber-
zenczey László országgyűlési képvise-
lő, kormánybiztos 1848. szeptember 30-
án Marosvásárhelyen keltezett levelet, 
melyben bizonyos Kováts István, a csíki 
határőr-gyalogezred kapitányának fele-
lősségre vonását kéri. Kováts ellen azt 
hozza fel, hogy a toborzandó erdélyi lo-
vas szabadcsapatba beállni kívánkozó 
„lelkes hazafiakat […] visszatartóztatott, 
de sőt még meg is büntettetett” (188 o.).

Véleményem szerint a kötet egyik 
legérdekesebb részét a honvédségbe be-
sorozandó csíkszékiek összeírása és az 
azt kísérő levél (216-os sorszámú irat) 
képezi. Az 1848. szeptember 12-én kel-
tezett levél ‒ melyet Balási József csík-
széki főkirálybíró írt alá ‒ arról értesíti 
a magyar hadügyminisztert, Mészáros 
Lázárt, hogy az összeírásból összesen 
nyolc település ‒ Gyergyósalamás (ma 
Sărmaș, ma Hargita megye), Bélbor (ma 
Bilbor), Gyergyótölgyes (ma Tulgheș), 
Gyergyóholló (ma Corbu), Gyergyóbé-
kás (Bicazu Ardelan, ma Neamț megye), 
Gyergyózsedánpatak (ma Telec), Ivá-
nos (ma Ivăneș), Gyimesbükk (ma Ghi-
meș-Făget, ma Bákó megye) ‒ hiányzik, 
annak menete a „különféle értelmiség” 
(174 o.) miatt nem volt egységes, az or-
voshiány miatt az összeírtak közül va-
lószínűleg többen is alkalmatlanokká 
lesznek nyilvánítva, a megállapított 
újonckontingens (60 ezer fő) Csíkszékre 
eső részét „csak akkor lehetne tökélete-
sen elhatározni, midőn a kivetés kulcsa 
népesség vagy adózás alapján megál-
líttatik”. A főkirálybíró továbbá két le-
hetőséget vázolt fel a székely ifjak öltö-
zetére: vagy a székelyek „házi öltönyét” 
vagy egy, a nemzetőrség egyenruhájá-
hoz hasonló öltözetet, mely (számítá-
sai szerint) egy személyre 13 ezüst fo-
rintba kerülne. Amennyiben az ország 

költségvetése ezen összeget nem tudná 
kifizetni, Balási azt javasolja, hogy „ha 
a haza oltárára némelyikünk által ígért 
pénz és egyéb pénzt érő akadozásokat 
erre fordítani, az ebből ki nem telő rész 
pedig eddig minden közteherviselésől 
mentes nemesség, papok, mesterek kö-
zött birtok és jövedelem mértéke szerént 
elosztva pótolhatnék ki.” (175 o.)

Az említett levélhez tartozik továb-
bá maga az összeírás is, melyből sok 
érdekes információ olvasható ki. Ilyen 
pl. az összeírók elől elbújók száma, mely 
állandó problémát jelent a korszak Eu-
rópájában. A szándékosan rejtőzködő 
csíkszékiek száma összesen 21, legtöb-
ben (8) Csíkszentkirályon, legkeveseb-
ben (1‒1) Gyergyóditróban, Csíkrákoson, 
valamint Kászonújfaluban. Továbbá 
a lista szerint nem voltak öncsonkí-
tásra vetemedő személyek. Ugyanúgy 
nem volt egyetlen olyan kiszolgált ka-
tonatiszt vagy közlegény sem, aki újra 
ajánl kozott volna katonai szolgálatra.

Ugyancsak a fenti témához, a kato-
náskodásra alkalmas férfiak összeírá-
sához kötődik a 224-es sorszámú irat, 
melynek címzettje Boér Áron csíkszé-
ki görög katolikus esperes. A levél egy 

hivatalos felszólítás, melyben meg-
kérik a gyergyószentmiklósi esperest, 
hogy járjon közbe azon helységekben 
(pl. Gyergyóbékáson és -tölgyesen), 
amelyekben a helyiek az újoncössze-
írásnak ellenálltak. Szintén ide tarto-
zik a Kotta Solomon gyergyódamuki 
pap román nyelvű levele, melyben arról 
számol be Boérnak, hogy őt a gyergyó-
bikácsiak azért bántalmazták, és fenye-
gették meg halálosan, mert azt hitték, 
a faluból 60 ifjút ő adott el 900 ezüstfo-
rintért (185 o.).

A könyvvel kapcsolatosan sajnála-
tosnak tartom azt, hogy a könyvésze-
ti tételek közül hiányzik a Csikány Ta-
más hadtörténész, egyetemi oktató 
által szerkesztett 2008-as tanulmány-
kötet6, mely a székely határőr-alaku-
latok 1848-as délvidéki harcokban való 
részvételét járja körül. A tanulmányok 
mellett a könyv továbbá 75 korabeli for-
rást, iratot is tartalmaz, ezek között pe-

dig találunk több, a csíki 15-ös számú 
határőrökre vonatkozó hivatalos le-
velet is 

A kötet erősségei közül kiemelném 
a megjelentetett iratanyag változatos-
ságát, a szövegek emendálását (mai 
helyesíráshoz és központozáshoz való 
igazítását), valamint azt, hogy a szer-
ző, a szövegek modernizálásával pár-
huzamosan igyekezett azok korhűségét 
megőrizni (tájnyelv, címzés, megszólí-
tás meghagyásával). Külön szót ejtenék 
a kötet igényes borítójáról: egy zöldes 
alapon látható egy kinagyított szöveg-
rész, melyet a könyv hátlapján kiegészít 
Mikó Mihály gyergyói királybíró, kor-
mánybiztos, Gecző János királyi táb-
lai írnok, összeíró bizottsági tag, és Gál 
Sándor ezredes (1848 őszén Erdővidék 
katonai főparancsnoka) arcképe, va-
lamint az 1848‒49 folyamán felállított 
honvédalakulatok zászlóin látható far-
kasfogsorozat (egymást váltó piros-fe-
hér-zöld háromszögek sorozata).

A kötetet egy másik, szintén 1848-
as kiadvánnyal7 együtt 2018. április 
5-én, a keleti keresztény Nagycsütörtö-
kön mutatták be Kincses Kolozsváron, 
a Központi Egyetemi Könyvtár (KEK) Ion 
Mușlea néprajzkutató akadémikus, volt 
könyvtárigazgató nevét viselő konfe-
renciateremében. A bemutatón elhang-
zott, hogy Háromszékre vonatkozóan 
is készül egy hasonló kiadvány, mely 
‒ Pál-Antal Sándor szerint ‒ jelentősen 
felülírhatja a szék szabadságharc alatti 
történetéről alkotott elképzeléseinket.

Az itt bemutatott könyvet aján-
lom mindazok figyelmébe, akiket ér-
dekelnek az 1848‒49-es forradalom 
és szabadságharc székely csíkszé-
ki eseményei, a tágabban értelmezett 
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könyvesház

Csíkszék történelme, az említett Há-
romszék-forráskiadványt pedig kí-
váncsian várjuk. Pál-Antal Sándor ny. 
főlevéltárosnak pedig nagyon boldog 
születésnapot, erőt, egészséget, és sok 
áldást kívánunk!

*Csíkszék az 1848‒49-es forradalom és 
szabadságharc idején. Korabeli források. 
Bevezetővel és jegyzetekkel ellátva köz-
zéteszi Pál-Antal Sándor. Csíki Székely 
Múzeum, Csíkszereda, 2017. 461 o.

Jegyzetek
1 Néhány példa ezen munkákból: Pál-An-
tal Sándor‒Ördögh Imre‒Balázs Dénes‒
Miklós Márton: Csíkmadaras. Egy felcsíki 
falu hét évszázada. Mentor Kiadó, Maros-
vásárhely, 1996.; Pál-Antal Sándor: Karc-
falva múltjából. Alutus Kiadó, Csíkszere-
da, 2001.; Uő.: Mesterségem címere: Bodor 
Ferenc. Egy zseniális székely elme. Men-
tor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2015.; 
Uő.: Forradalmi események Csíkszékben 
1848 tavaszán és nyarán  In: Ágyúcső 
és puskapor  Bodor Ferenc, a 48-as csíki 

ágyúöntő és lőporgyártó. Mentor Könyvek 
Kiadó, Marosvásárhely, 2017. 9‒86.
2 Okmánytár az 1848‒9-ki erdélyi esemé-
nyekhez. Összegyűjté Kővári László. Ko-
lozsvár, 1861.
3 Balog, Iosif Marian‒Cosma, Ela‒Varga 
Attila (szerk.): Documente privind revo-
luția de la 1848 în Țările Române  Seria C: 
Transilvania. [A román államokbeli 1848-
as forradalomra vonatkozó iratok. C so-
rozat: Erdély]. XI. köt. (1848. július 6‒31.), 
Román Tudományos Akadémia kiadása, 
Bukarest, 2016.
4 Documenta neglecta  Az 1848  évi erdé-
lyi forradalom forrásait publikáló román 
akadémiai kiadványból kihagyott iratok. 
1848. március 4.‒1848. június 26. Összeál-
lította és kutatástörténeti bevezetéssel 
ellátta Benkő Samu. Magyar Országos Le-
véltár, Budapest, 2008.
5 „hírünk, nevünk virágozni fog” 1848‒49. 
A forradalom és szabadságharc dokumen-
tumaiból. Kriterion Könyvkiadó, Buka-
rest‒Kolozsvár, 1998.
6 Csikány Tamás (szerk.): „… siessünk 
kedves magyar hazánkot  ellenségeink-
től megoltalmazni”. Székely határőrök 
a magyarországi hadszíntereken 1848-
ban. Timp Kiadó, 2008. (Timp-Militaria 
VIII. köt.)

7 Ágyúcső és puskapor. Bodor Ferenc, a 48-
as csíki ágyúöntő és lőporgyártó. Sajtó alá 
rendezte Pál-Antal Sándor. Mentor Köny-
vek Kiadó, Marosvásárhely, 2017.
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Hangulatkép a Csíkszeredai Régizene Fesztiválról. Ádám Gyula felvétele
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egszoktuk, hogy ha forradalomról be-
szélünk, akkor egy rendszer vagy folya-
mat gyökeres átalakítására gondolunk. 
Ilyen értelemben a művészet folyama-
tában is beszélhetünk forradalomról. 
A forradalom, amit be akarok mutatni, 
a 19–20. század fordulóján következett 
be. A 19. század utolsó harmadában in-
dult az impresszionista művészet, ami 
előjele volt a változásoknak. Nevét egy 
1874-ben rendezett kiállításon szereplő 
festménytől kapta (Monet: Impresszió, 
a felkelő nap). A plein air festészetről 
beszélünk, a természetben, a fényben 
található színek visszaadásáról – el-
lentétben az előző műtermi festészettel 
szemben. Az impresszionizmus jelent-
kezett a szobrászatban, zenében, iro-
dalomban is. Kezdetben elutasították, 
főként az akadémizmus hívei, de idő-
vel megnőtt a támogatók tábora. A mű-
vészek időközben rájöttek, hogy még 
számtalan lehetőségük van új kifejező 
eszközök alkalmazására. A posztimp-
resszionizmus korában új irányzatok 
indultak, expresszionizmus, kubizmus, 
szimbolizmus, fauvizmus, futurizmus 
és mások. Az iparművészet és építé-
szet terén is indultak mozgalmak, így 
az Arts and Craft Angliában, a Jugend-
stil Németországban, az Art nouveau 
Franciaországban vagy a Szecesszioniz-
mus Ausztriában, amely magyar földön 
is teret kapott. Gondoljunk a budapesti 
Iparművészeti Múzeumra, a kecskemé-
ti Cifrapalotára vagy a marosvásárhelyi 
Kultúrpalotára. A művészeti mozgalmak 
hátterében a tudományos, technikai, 
természettudományos és földrajzi felfe-
dezések álltak, amelyek kiszélesítették a 
művészek számára is a világot.

Eljött az ideje annak, hogy elméleti-
leg is megalapozzák az új művészetet, 
valamint annak is, hogy szerves kap-
csolat alakuljon ki az ipar és művészet 
között. Ezt a feladatot vállalta fel a né-
metországi Bauhaus-iskola, amely We-
imarban indult 1919-ben, Dessauban 

folytatódott és végül az Amerikai Egye-
sült Államokban kötött ki, mert a fa-
siszta rendszer bezáratta. Tanárai kü-
lönböző nemzetiségűek voltak, így két 
magyar is akadt közöttük. Feladatuk-
nak tekintették a művészeti kifejező-
eszközök elméleti és gyakorlati kidol-
gozását és az ipari formatervezést is. 
Felsorolom a műhelyeket: nyomdászat, 
üvegfestés, fémműhely, asztalosműhely, 
szövés, fotográfia, falfestészet, színpad-
technika, könyvkötés, kerámiaművé-
szet, építészet, kiállítástervezés, har-
monizálástan. Írok néhány tanáráról 
is, akik gyakorlati és elméleti munkás-
ságukkal maradandót alkottak. Mies 
van der Rohe (1886–1969) az építészet és 
a formatervezés terén hozott újat. Sok 
épülete van Amerikában és Európában. 
Előtte az építészetben eklektikus for-
mákat alkottak, régi stílusok keverékét. 
Új anyagok, cement, fém, üveg alkal-
mazásával sikerült egységet teremteni 
a forma és funkció között. V. Kandinsz-
kij (1866–1944) gyakorlati munkájá-
val és írásaival (A pont és vonal a sík-
ban, A szellemiségről a művészetben) az 
absztrakt művészeti irányzatban járult 
hozzá a bauhausi szellemiséghez. Paul 
Klee (1879–1940) formatant tanított, en-
nek elméletét dolgozta ki. Munkássá-
gát Paul Klee füzetei címmel adták ki. 
Moholy-Nagy László (1909–1946) a fo-
tográfia, film, fényművészet terén vég-
zett kutatásokat, amelyeket könyvek-
ben is leírt (Festészet, fényképészet, film, 
Az anyagtól az építészetig, valamint más 
szerzőkkel közösen írt könyvek). Johan-
nes Itten (1888–1967) A színek művésze-
te című munkájában a színekben rejlő 
esztétikai, kifejezésbeli lehetőségeket 
tárgyalja. Ez ma is kézikönyv a művé-
szeti képzésben.

Érdekel az, hogy ma mi maradt 
meg a Bauhaus-iskola célkitűzéseiből, 
mennyire volt időszerű munkásságuk. 
Az a tény, hogy Amerikában folytatták 
a megkezdett munkát, nagy mértékben 

M

Suba László

Forradalom a művészetben. 
A Bauhaus-iskola
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befolyásolta a tengerentúli ország mű-
vészetét, mert ma már a kulturális 
élet élvonalában járnak. Országunk-
ban a Bauhaus-iskola eszméi lassabban 
nyertek teret  A szocialista rendszer tá-
madta azokat a művészeket, akik mo-
dern művészetet akartak, formalis-
táknak nevezték őket. De a változások 
hozzánk is eljutottak. Ma a kiállításo-
kon a stílusok sokféleségével találko-
zunk, az iskolákban és az egyetemeken 
felhasználják a Bauhaus-iskola tanul-
ságait, és minden művészeti egyetem 
keretében van formatervezési tanszék.

Elmondható az is, hogy a modern 
művészet tanulmányozása az esztéták 
és filozófusok figyelmében áll napjaink-
ban is, és új gondolatokkal egészítik ki 
a kezdeményezők munkáját. Umberto 
Eco író, filozófus a Nyitott művészet (Eu-
rópa Kiadó, Budapest, 2006) című mun-
kájában az absztrakt művészetről írja, 
hogy összefüggésbe hozható a tudomá-
nyos kutatás mai helyzetével, a relati-
vitás elméletével, a meghatározatlan-
sággal. Ugyanitt írja: egy mű elsősorban 
megalkotottságának módjában szólal 
meg, és nem témáján keresztül. Követ-
keztethetjük, hogy a művészek folya-
matosan új vizuális jelenségeket hoznak 

létre. Olvasmányaimban találkoztam 
olyan kifejezésekkel, hogy a művészet a 
szubjektív és objektív találkozása, vagy 
azzal, hogy a stílus maga a művész. Ezek 
valóban igazak, de a legplasztikusabb 
magyarázatot Jakab András A képződő 
gesztus című írásában (Erdélyi művészet 
2017/1) találtam meg. Itt a művész szub-
jektív hozzáállását látom megvalósulni 
abban, ahogy megválasztja az anyagot 
(festék, fa), a szerszámokat (ecset, véső), 
végül egyéniségének bélyegét hagyva az 
alkotáson a megjelenő faktúrán. Ez egy 
nagyon leegyszerűsített magyarázat ré-
szemről, de szerintem jól mutatja a sze-
mélyiség szerepét az alkotási folya-
matban. Itt hozzáfűzném, hogy a mai 
kultúrában látok egy közeledést az em-
beri egyéniséghez. Ezt Kosztolányi költé-
szetében is észleltem. Levendel Júlia írja 
a költőről Így élt Kosztolányi című köny-
vében: az egyént tartja a világ központjá-
nak és az élet egyetlen értékének 

Moholy-Nagy Lászó Amerikában, 
az új Bauhausban folytatta a fénnyel 
kapcsolatos kutatásait, amelynek meg-
nyerte Kepes Györgyöt is, aki itt sokol-
dalú tevékenységet folytatott a vizuális 
művészetek terén. A fényművészet al-
kalmazásának egyik kiemelkedő alakja 

még Schöffer Miklós is, aki fénytornya-
ival lett ismertté a világban. A fény mű-
vészetének Magyarországon ma is sok 
folytatója van. Csáji Attilának láttam 
egy ilyen kiállítását a Műcsarnokban. 
A nagyméretű rendezvényeken fény-
installációként alkalmazzák ezt a mű-
vészetet. Romániában is megjelentek vá-
rosokban nagy épületekre vetített színes 
képekkel. A fényképészet, amelynek fej-
lesztéséhez Moholy-Nagy László is hoz-
zájárult, ma nagyon időszerű művészet. 
Láthatunk szép fotókiállításokat, ahol 
a dokumentáris értékek művészi meg-
oldásokkal társulnak. Hozzátehetjük, 
hogy riportban, reklámban is nélkülöz-
hetetlen a fotó. Mindenkinek lehetősége 
van fotózni, de minőségi fotóhoz alapos 
ismeretekre van szükség. Ezért vezették 
be a művészeti főiskolákon, mint tan-
tárgyat. Hozzáfűzöm, hogy Budapes-
ten működik a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem.

Úgy gondolom, a Bauhaus-iskola 
egyik legfőbb tanulsága az, hogy az ál-
landó tudományos, technikai fejlődés-
sel együtt meg kell találni a lehetőségeit 
annak, hogy ez a fejlődés hasznos és jó 
legyen, mert környezetbarát világra van 
szükségünk.

A dessaui Bauhaus épülete
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