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Az RMDSZ január 22-én, a Magyar Kultúra Napján immár hetedik 
alkalommal adott át Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat. 
A hagyományossá vált kitüntetéseket eddig három kategóriában: 
az irodalom, a képzőművészet és az előadó művészet terén kiemelkedőt 
alkotóknak ítélték oda. A kolozsvári sétatéri Kaszinó épületében 

megrendezett gálán e három kategóriában három jeles erdélyi személyiség vehette át a 
rangos díjat: a kolozsvári Zágoni Balázs író (laudálta Rostás Péter István rádiószerkesztő), 
a temesvári Köteles Pál festőművész (munkásságát méltatta Szekernyés János műkritikus, 
a Romániai Képzőművész Szövetség temesvári fiókjának elnöke), valamint a kolozsvári 
Hatházi András színművész (érdemeit Bessenyei Gedő Ferenc, a Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulatának művészeti igazgatója részletezte).

Idén azonban egy negyedik kategóriában is díjat ítélt oda a Szövetség. Nevezetesen: 
műfordítói munkásságért. Ennek a díjnak a fontosságát nem győzöm hangoztatni. Szakmai 
szempontból azért, mert a fordító személye és személyisége általában háttérbe szorul 
a mű írójához képest. Pedig kevesen tudják, hogy mennyire mélyrehatóan kell mindkét 
nyelvet ismerni egy irodalmi mű átültetésekor egy másik kultúra jelrendszerébe úgy, hogy 
visszaadja az alkotás eredeti hangulatát, beleérezve a másik kultúra sajátosságaiba. Vagy 
egy versfordításnál visszatükrözni egy költemény eredeti nyelven írt rím- és ritmusvilágát. 
A jó műfordítás a legtermészetesebb, gyakran visszhang nélküli, annál hangosabb a kritika 
egy sikertelen fordító munka esetén. A másik fontos szempont, amiért dicséretesnek 
tartom ennek a díjnak az alapítását az, hogy az erdélyi soknemzetiségű közegben egymás 
kultúrájának a megismerése és megismertetése szerintem az irodalommal kezdődik, 
s ezért a színvonalas műfordítói tevékenységet talán kötelességünk is gyakorta elismerni 
és honorálni. Előbbi mondatomat kiegészítve sietek hozzátenni: az eltérő kultúrák 
megismerése és megismertetése viszont nem végződik, mert nem végződhet, és nem 
merülhet ki az irodalommal, hiszen bármely nép és nemzet teljes kulturális hagyatékának, 
örökségének, kincsestárához az olyan ágazatok is hozzátartozói, mint például a néprajz 
és a történelem. A Szövetségnek tudnia kell, hogy e két téren is bőven van fordítanivaló. 
Oda-vissza.

A Szövetség által első alkalommal odaítélt Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért műfordítói 
díjban irodalmi életünk arra talán legméltóbb személyisége, Marius Tabacu műfordító, 
televíziós filmrendező, zongorista, a kolozsvári Transilvania Filharmónia igazgatója 
részesült. (A díjátadáskor műfordítói munkásságát Kósa András László, a bukaresti Balassi 
Intézet, valamint román nyelven Lucian Nastasă-Kovács művészettörténész, a kolozsvári 
Szépművészeti Múzeum igazgatója méltatták.) Marius Tabacu az elmúlt ötödfél évtizedben 
erdélyi magyar irodalmunk olyan személyiségeinek műveit ültette át román nyelvre, 
mint Székely János, Lászlóffy Aladár, Bodor Ádám, Bartis Attila, Papp Sándor Zsigmond. 
Műfordítói munkásságának koronája azonban, amelyért ezt a rangos kitüntetést is joggal 
kiérdemelte, Bánffy Miklós Erdélyi történet című regénytrilógiájának (Megszámláltattál, 
És híjával találtattál, Darabokra szaggattatol) román nyelvre történt átültetése. A közel 
1500 oldalas, hatalmas mű a kommunista rendszerben nemcsak Erdélyben, hanem 
az egész Kárpát-medencei magyar kultúrkörben is ugyancsak elhallgatott irodalmi 
alkotás volt. Mert ebben a művében Bánffy Miklós bámulatos éleslátással mutatja be 
egy erdélyi arisztokrata szemszögéből a kiegyezés és az első világháború kitörése közti 
Magyarország politikai-társadalmi viszonyait, annak ellenmondásait, a magyar és a 
román transzilvanista szellemiség néha közös vagy éppen egymásnak feszülő gyötrődéseit 
a Monarchia nagy nemzetolvasztó tégelyében. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy Marius Tabacu eddigi munkássága nemcsak egymás kultúrájának a 
megismertetéséről szólt, hanem arról is, hogy az elmúlt közel három évtizedben időnként 
mediátor szerepkörben sikerrel enyhített egy-egy román–magyar élesebb párbeszédet, 
egymásnak feszülést. Úgy gondolom, ebbe a díjba életművének ezen áldásos tevékenysége is 
beletartozik.

Ezt a kitüntetést pedig egy kicsit lapfenntartónk, a Kolozs Megyei Tanács is magáénak 
érezheti. Hiszen mind a Marius Tabacu, mind a Lucian Nastasă-Kovács vezetése alatt álló 
intézmények a Kolozs Megyei Tanács égisze alatt működnek.

A mediátor emberről, díjáról és a kulturális átjárásokról
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öszönjük, hogy eljöttek ma esti ren-
dezvényünkre ezen a gyönyörű havas 
januári napon, ami állítólag az év leg-
szomorúbb hétfőjét követi, ám szá-
munkra közel három évtizede a világ 
legtermészetesebb módján a magyar 
kultúra napja. Ünnepnap. A Himnusz 
befejezésének, végső változata leírásá-
nak napja.

Kölcseynek soha meg nem fordult 
a fejében, hogy az ő verse lesz egykor 
a magyar nemzet himnusza, s arra 
aztán végképp nem is gondolhatott, 
amikor szatmárcsekei házában ma-
gányosan üldögélt, hogy e nap őáltala 
ünnepnappá lényegül át.

Mint ahogyan mi sem tudtuk példá-
ul 1989 előtt, hogy mikor jön el az a nap, 
amikor a Himnuszt szilveszterkor példá-
ul nem attól félve énekeljük, hogy más-
nap lecsapnak ránk a politikai titkos-
rendőrség szolgái. De ez is már a múlt, 
és ma annyira természetes, hogy sza-
badon ünnepelhetjük ezt a napot, mint-
ha mindig is így lett volna. Mintha soha 
nem lett volna másképp.

S mindeközben Mark Zuckerbergnek 
és az általa kreált virtuális valóságnak 
köszönhetően – amely egyre inkább le-
rázza magáról a virtuálisságot – hús-
vér emberek ezekben a napokban arról 
vitáznak, hogy miért van szükség erre 

Kölcseynek soha meg 
nem fordult a fejében, 

hogy az ő verse lesz 
egykor a magyar 

nemzet himnusza, s arra 
aztán végképp nem is 

gondolhatott, hogy e nap 
őáltala ünnepnappá 

lényegül át.

Telt ház az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj átadó ünnepségén

K

Kelemen Hunor beszéde 
az Erdélyi Magyar Kortárs 
Kultúráért Díj átadó ünnepén 
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a napra. Arról okoskodnak, hogy a glo-
balizáció utáni világban egyáltalán 
szükség van-e bármely nemzeti kultú-
ra napjára.

Tudjuk, kérdezni bármit lehet. És ha 
már így szembejött ez a kérdés, én sem 
kerülhettem meg, hogy legalább ma-
gam számára megfogalmazzak vala-
miféle választ.

Először, miért ez a nap? Kölcsey ver-
sének nemzeti himnusszá válásáig, 
a megírásától annak a törvénynek az 
elfogadásáig, amely kimondja, hogy 
ez a magyar nemzet himnusza, több 
mint egy évszázad telt el. Ez idő alatt, 
mint egy igazi legenda, a himnusz ön-
magát felépítette, megszilárdította, és a 
rendszerváltás pillanatában mindenki 
egyetértett abban, hogy törvénnyel kell 
megerősíteni azt, ami évtizedek óta már 
létezett.

Egyébként a kommunistáknak volt 
egy kezdeményezése, hogy lecserél-
jék Kölcsey versét valami ideológiai-
lag számukra könnyebben emészthe-
tő, legalább az Istent mellőző szövegre. 
Ám azok, akiket erre a célra felkértek 
– nevezetesen Kodály Zoltán és Illyés 
Gyula –, nem dőltek be ennek az egyéb-
ként csábító lehetőségnek, és sikeresen 
megmagyarázták, hogy miért kell meg-
őrizni, és miért nem szabad lecserélni 
a Himnuszt.

Másodjára, miért van szükség 
a nemzeti kultúrák ünnepére? Biz-
tos vagyok benne, hogy erre a kérdésre 
több igaz válasz lehetséges, mint aho-
gyan a kultúrában is elfér egymás mel-
lett több alkotó, sőt, elfér minden alkotó 
igazsága.

Abban talán mégiscsak meg tudnánk 
egyezni, hogy a kulturális értékterem-
tés – mint alkotó cselekedet – mindig 
valamilyen nemzeti kultúrához kötött. 
Nincs azon kívül. Nem lehet azon kí-
vül semmilyen globalizációs világban. 
Nyelvhez kötött, a nyelv adta világszem-
lélethez, gondolathoz, amely maga is 
nyelvben ölt formát. És igaz ez nemcsak 
az írott kultúrára, hanem zenére, szín-
házra, képzőművészetre is, még akkor 
is, ha ma már senki sem vitatja, hogy 
van külön zenei nyelv, színházi nyelv és 
vizuális nyelv.

Harmadsorban pedig ünnep. Mond-
ják, hogy a kultúra nem lehet ünnepi, 
hisz annak mindennapivá kell válnia. 
Szóval nincs olyan, hogy ünnepi és hét-
köznapi kultúra. És mégis lehet egy nap, 
ez a nap, január 22., amikor az alkotót 
és az alkotást állítjuk előtérbe, az alko-
tót ünnepeljük, őelőtte tisztelgünk.

Hölgyeim és Uraim!
Minden emberben van egy konti-

nens, amit születése óta épít azokból 

a kulturális élményekből, amelyekkel 
nap mint nap gazdagabbá válik. Sok-
szor ugyanaz a vers, ugyanaz a regény, 
ugyanaz a zene, színházi előadás vagy 
vizuális műalkotás más és másképpen 
épül be személyes kontinenseinkbe. Ez a 
számunkra otthonos kontinens egyben 
kapu a világra, és híd más kultúrák, 
más nemzetek, más személyek felé.

Ma négy személyiséget ünneplünk, 
akik az elmúlt években maradandót al-
kottak saját területükön, gazdagabbá 
tették az erdélyi magyar kultúrát, gaz-
dagították az összmagyar kultúrát, és 
nem utolsósorban számtalan személyes 
kontinenst is továbbépítettek. Zágoni 
Balázst tavaly megjelent, A Gömb című 
regényéért, Hatházi Andrást száznál is 
több színpadi és filmszerepéért, Köteles 
Róbert Pál festőművészt kísérletező, és 
mégis mindig következetes alkotó tevé-
kenységéért.

És idén először műfordítás kategóriá-
ban is díjat adunk át. Ennél a díjnál egy 
kis magyarázattal tartozom Önöknek. 
Először is azt kellett eldöntenünk, hogy 

magyar nyelvből románba vagy más 
nyelvbe fordított művet díjazunk, vagy 
fordítva.

Úgy döntöttünk, hogy első alkalom-
mal olyan fordítónak mondunk ezzel 
a díjjal köszönetet, aki magyar, erdé-
lyi magyar irodalmat fordított román 
nyelvre, ezáltal is építve azt a bizonyos 
hidat, amelyen jó lenne, ha minél töb-
ben járnánk.

Noha eddigi munkássága is indokol-
ta, azért esett Marius Tabacura a vá-
lasztásunk, mert Bánffy Miklós Er-
dély-trilógiáját ültette át román nyelvre. 
A könyv megjelenése halasztást halasz-
tás után szenvedett el – ennek okairól 
itt nem kívánok beszélni –, mégis abban 
reménykedem, hogy ezzel a döntésünk-
kel, és a döntés üzenetével talán segíte-
ni tudjuk, hogy mielőbb román nyelven 
is olvasható legyen az immár lefordított 
Bánffy-trilógia.

És mivel fordításról van szó, ebben az 
évben először ennek a munkának a dí-
jazása előtt lesz magyar és román lau-
dáció is.

Köszönöm megtisztelő figyelmü-
ket, a díjazás után pedig hallgassuk 
együtt a Sárik Péter Trió Bartók-feldol-
gozásait!

Isten, áldd meg a magyart, jó kedv-
vel, bőséggel!

(Elhangzott 2019. január 22-én az Er-
délyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj át-
adási ünnepségén, Kolozsváron)

Először is azt kellett 
eldöntenünk, hogy 

magyar nyelvből más 
nyelvbe fordított művet 
díjazunk, vagy fordítva.

A díjazottak (balról): Hatházi András színművész, Köteles Róbert Pál festőművész,  
Zágoni Balázs író és Marius Tabacu műfordító
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isztelt elnök úr! Tisztelt díjazottak! 
Kedves meghívottak!

Kultúrában élünk, és kultúra által 
élünk. A kultúra egyszerre teremtő 
erő és megtartó valóság. Olyan közeg, 
amely akkor is körülölel bennünket, 
amikor nem veszünk – vagy éppen-
séggel nem akarunk tudomást venni 
róla. A kultúra tesz minket azzá, akik 
vagyunk: egyénileg és közösségileg is 
sajátosakká, ettől vagyunk mi azok, 
akik vagyunk.

A kultúra olyan, mint egy oltás. Kis-
gyermek korunk óta erősít, védőburkot 
von közösségi hovatartozásunk érzése 
köré, gazdagabbá tesz, elveink követé-
sében pedig szilárdabbá.

Kultúránkat azonban nem csupán 
a tananyagból magunkba szívott tu-
dással építjük. Mert miközben elgyö-
nyörködünk egy vers, egy dal vagy egy 
műalkotás szépségében, a következő 
pillanatban valahol, valakik már épp 
papírra vetik a következő verset, dalt, 
valahol elmozdul egy ecset egy vász-
non. A most megírt vers holnap már 
irodalomtörténet, hisz szerzője már 
a következőt írja. Így éled fel újra és 
újra, építi tovább önmagát, és így válik 
életünk meghatározó részévé. A kultú-
ra tehát folyamatosan él. És ez maga 
a kortárs kultúra.

Lehetetlen szavakba önteni a kor-
társ kultúra fontosságát. Hiánya olyan 
lenne, mintha hirtelen leállna a vér-
keringésünk, mert nem csupán letűnt 
korok értékeinek halmaza, hanem leg-
alább ugyanolyan mértékben a jelen és 
a jövő értékteremtése. A kortárs kultú-
ra a mának és a holnapnak egyaránt 
értéket teremt, miközben fokozatosan 
a távolabbi holnapok klasszikusává vá-
lik. Múlt, jelen és jövendő ilyen mély-
ségű összefonódásában válunk mi is 
egyre teljesebbé egyénekként és közös-
ségként egyaránt.

A kortárs kultúra teremtőiről és to-
vább éltetőiről szól ez a mai ünnep is. 
Olyanokról, akik úgy teszik a szava-
kat a szavak mellé, hangot a hangok 

mellé, színt és formát a színek és for-
mák mellé, hogy mindezek által ön-
magukat adják nekünk. Érzések és 
rezzenések továbbítói, bizonyítékul 
annak, hogy vagyunk, létezünk, és 
létezni is fogunk. Újabb rügyeket fa-
kasztanak életfáinkon, hogy mindazt 
az értéket, amit teremtenek, át tudjuk 
adni az utánunk jövőknek is. Vérünk-
höz újabb és újabb szórögök tapadnak, 
és színvirágokból fonunk dallamokat. 
Gyarapodó kultúránk fáklyája így ég 
tovább, hitet téve folyamatos megúju-
lási képességéről, mely által mi ma-
gunk is képesek vagyunk közösségként 
erősödni.

És képesek vagyunk felmutatni, 
hogy évezredes múltunkhoz olyan év-
ezredes jövőt tervezünk építeni, amely 
nem csupán élni tud a felhalmozott 
örökséggel, de majdani örökséggé tesz 
újabb és újabb értékeket, melyek te-
remtői, alkotói mindig itt fognak élni 
közöttünk. A kisebbségi létből fakadó, 
néhol elbizonytalanító érzések mel-
lett ez a tudat ad erőt a folytatáshoz, 
ad erőt megérteni azt, hogy igenis van 
helyünk és van szerepünk Erdélyben. 
Anyanyelvünk, kultúránk, értéksze-
retetünk – teljes létünk – mindaddig 
biztonságban van, amíg művelői, te-
remtői létezni fognak, és folyamatosan 
fülünkhöz teszik az eleven kultúra éb-
resztőóráját.

Kívánok ezért a mai kitüntetettek-
nek elsősorban erőt. No, nem az al-
kotáshoz, hisz ahhoz megvan nekik 
a sajátjuk. Sokkal inkább ahhoz, hogy 
azzal a bizonyos ébresztőórával min-
dig érzékeltessék velünk, és különö-
sen azokkal, akik az értékteremtés-
hez a jövőben kapnának kedvet, hogy 
valójában miért olyan szép mindaz, 
ami Szép…

Köszönöm, hogy itt lehettem, köszö-
nöm, hogy meghallgattak!

(Elhangzott 2019. január 22-én az Er-
délyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj át-
adási ünnepségén, Kolozsváron)

A kultúra olyan, mint 
egy oltás. Kisgyermek 

korunk óta erősít, 
védőburkot von közösségi 

hovatartozásunk érzése 
köré, gazdagabbá tesz, 

elveink követésében pedig 
szilárdabbá.

T
Brendus Réka köszöntője
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ogy így volt-e, avagy mégsem, a holvolt-
ság drónmentes transzilván szegeletében, 
ott, ahol a mutánsba hajló Kajtikó és a 
galoppra fogott bicegő pegazus egymásra 
lelt, nos pont fix ott ered e mese cserme-
lye. Apa ezt nem mondta neked, s ha még-
is, ideje, hogy megismerd az én verziómat, 
bár Barni-buksidat néha csóválod majd, 
hidd el, megéri végig csendben csücsülni, 
hisz öt perc annyi sincs a végéig… talán.

Mihelyt felcseperedett, s álla is pely-
hedzni kezdett, rögvest a (felesetréfa) 
viccre lapot húzott. Lehetett volna filo-
zófus, ehelyett mégis külső krónikás, ki 
elé-elékapta a kis tükröt, mellyel bele-
villantott a napsugárba, hogy csak úgy 
hunyorgott a temérdek varázsváró gyer-
kőcz körüle. Majd elánját nem kímélve 
filmre váltotta a tettet: volt is fesztivál, 
s róla feszt irály. Kisvártatva dőltek befelé 
a népek, látván, mint peregnek a képek. 
A képekről pedig a kincs jutott eszébe Apá-
nak, meg a könyv, mert mint a mesék-
ben a szabványtalan hős, szereti a hár-
mas alliterációt. Lett keletje és nyugatja 
a hímes portékának, de északja és délje 

is hamarost, hogy Jánosi Andi a meg-
mondhatója, miként kapkodták szerte 
meg szét, s ő is hogyan sürgölődött, hogy 
a ritmusból ki ne essék. Aztán volt apá-
nak a három gyereke mellett még nyolc 
esztendeje kiadó, jóval kevesebb, mint 
József Áron fiának, s ezért csak kibérelte 
tőle a közösség, vagy ahogyan a régmúlt 
mesékben mondják, a koinónia.

A városról, melynek három neve, ti-
zennyolc tornya és négy bástyája van, 
féltucatnyit mesélt, ha meg elfáradt-lan-
kadt a regélésben, játszani hívott rádió-
ba, hol ikerkirálykisasszonyok civódtak, 
persze hogy azon, kié legyen a hatalom 
s az országnak mind a két fele. Játék és 
mese közötti hatásszünetben forgat-
nivaló könyveket pallérozott, fordított 
ángliusról ő, a forgatókönyvíró. Fantá-
ziája korlátot zúzott: forradalmat kép-
zelt el, egy püspök menüjét, reggelitől 
vacsoráig, mindezt mozgalmas képek-
ben, mert már untad a diafilmet. S aho-
gyan te, Barni vonatokkal, repülőkkel ál-
modsz, úgy Apa a hajókra esküszik, bár 
tudja, hogy nem könnyű a segédmatróz-
tól főárbockosármesterig feljutni, s on-
nan a mélybeli összefügéseket fürkészni, 
tájolni lélek és hit hullámtérképén. Mint 
ahogyan mesés fordulatra, s némi va-
rázseszközökre van szükség, hogy a fe-
leki kőgömböcökből a gé faktort megha-
zudtoló Gömb kerekedjék.

Mindezek fejében, ne lepjen meg, ha 
ilyeneket hallasz róla, mint épp ezt most, 
idézem: „Úgy szeretem Fodor Sándort, 
hogy el nem feledhetem Zágonit.” Len-
ne még mesélnivalóm Apáról bőviben, 
de a szervező nénik-bácsik szóltak, hogy 
csak módjával tüsténkedjek, mert lesz-
nek itt még egyéb jelenetek, fordulatok, 
és Sárik Péteréknek is maradjon idő, de 
mielőtt a mese végével eliszkolnék, még 
annyit azért mondok: figyelmezzetek hát 
Zágonira, a Balázsabbikra, mert – mi-
közben itt (méltán) körbeajnározzuk –, 
ihlete alattomában még elkövet újra 
valamit.

(Elhangzott 2019. január 22-én az Er-
délyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj át-
adási ünnepségén, Kolozsváron)

... ne lepjen meg, ha 
ilyeneket hallasz róla, mint 

épp ezt most, idézem: 
„Úgy szeretem Fodor 
Sándort, hogy el nem 
feledhetem Zágonit.” 

H
Díjátadós mese 
Zágoni Balázs író méltatása

Rostás-Péter István

Kelemen Hunor és Zágoni Balázs
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öteles Róbert Pál a dolgos, a tevékeny, 
a sikeres, a korszerűséget a sejtjeiben 
hordozó, a lankadatlanul kísérletező, de 
ugyanakkor következetes alkotószemé-
lyiség. Két évtized alatt emelkedett fest-
ményei, kiállításai, nyilvános jelenlétei 
és szereplései révén a kortárs romániai 
képzőművészet élvonalába. Pályája me-
redeken és látványosan ívelt a magasba, 
s útja jelenleg is javában tart a babérok-
kal szegélyezett kaptatón fölfelé. Negy-
venhárom esztendősen nemzedéke ki-
emelkedő, emblematikus tehetségeként 
tartják – tartjuk – számon.

Méltán híres és nevezetes szülőváro-
sából, a fölötte gazdag irodalmi, tudo-
mányos és művészeti hagyományokkal 
megáldott Nagyszalontáról került Kö-
teles Róbert Pál a korszerűségre, az új-
donságokra, az úttörésre mindenkor 
hangsúlyosan nyitott és fogékony Te-
mesvárra, ahol az 1989-es eseményeket 
követően szerveződött meg, indult be a 
felsőfokú művészképzés. Kivételes sze-
rencséje volt, hogy a kínálkozó lehetősé-
gek közül épp a komolyabb, a veretesebb 
művészeti örökséggel, hagyományok-
kal nem rendelkező Béga-parti várost 
választotta a festői mesterség elsajátí-
tására. A tudományegyetem keretében 
létesített képzőművészeti kar oktatói-
nak csapata ugyanis azokból a még fi-
atal vagy éppen csak középkorúvá vált, 
a neoavantgárd irányzatoktól elbűvölt, 
a korszerű törekvésekkel és irányzat-
tokkal eljegyződött festők, grafikusok, 
szobrászok és iparművészek derékha-
dából szerveződött, akik az 1960-as évek 
közepétől kezdve Temesvárt a képzőmű-
vészet megújulásának, gyökeres felfris-
sülésének, a bátor kísérletezéseknek, 
a feltűnést keltett, korszakos megva-
lósításoknak előretolt bástyájává avat-
ták. Köteles Róbert Pál félévtizeden át, 
az 1993–1998 közötti időszakban annak 
a neves, országos viszonylatban is elis-
mert festőművésznek, Constatin Flon-
dornak volt a növendéke, szorgalmas 
tanítványa, aki legendássá vált művész-
társsal, a sokoldalú Bertalan István-
nal életre hívta, megteremtette a Szig-
ma-csoportot, amely viszonylag rövid 

idő leforgása alatt országos és nemzet-
közi hírnevet szerzett. A Szigma-cso-
port tagjainak sikerült kijárniuk, hogy 
a temesvári képzőművészeti középis-
kola Romániában elsőként dizájnar-
célet, formatervezői szakirányultságot 
kapott. Az új csapásokra tért, kivételes 
tehetségű ifjú alkotók művészetpedagó-
gusokként is a hagyományokkal szem-
beforduló, gyökeresen szakító elveket, 
alternatív oktatói módszereket és gya-
korlati eljárásokat honosítottak meg, 
érvényesítettek. Nem korlátozták, nem 
kötötték gúzsba hallgatóik fantáziáját, 
elképzeléseit, találékonyságát, egyéni 
próbálkozásait. Szabad csapásokat nyi-
tottak és engedtek az önmegvalósítás-
nak, az egyéni ötletek, törekvések és 
ambíciók kiélésének.

Művészi szemléletét, magatartá-
sát és irányvételét a Béga-parti vá-
rosban alapozta meg, kristályosítot-
ta többé-kevésbé ki Köteles Róbert Pál. 
Oklevele megszerzése után visszatért 
ugyan Nagyszalontára, de két évtize-
de szoros és rendszeres kapcsolatot tart 
és ápol azzal a közeggel és művészkö-
zösséggel, amely formálta és a pályán 
elindította. Megjelenik Temesvárott 
a jelentősebb képzőművészeti rendez-
vényeken, a mestere által kezdeménye-
zett és patronált összejöveteleken, egyé-
ni tárlatokkal jelentkezik a Béga-parti 
város legfölkapottabb, legrangosabb 
galériáiban. Folyamatosan szoros kon-
taktusban áll ugyanakkor egykori év-
folyam- és nemzedéktársaival, akikből 
a legdolgosabbak, a legtevékenyebbek 
megalapították a Noima-alkotócsopor-
tot, amelyik közös kiállításokat, alkotó-
táborokat, találkozókat szervez, s ame-
lyekre Köteles Róbert Pált is gyakorta 
meghívják.

Tehetségére, ihletére, igyekezetére, 
szorgalmára, fizikai, lelki és szelle-
mi erőtartalékaira alapozva és építve 
Köteles Róbert Pál kiválóan sáfárko-
dott azzal az ismeretanyaggal, szak-
mai tájékozottsággal és felkészültség-
gel, amellyel Temesvár – az egyetem 
és a város – föltarisznyálta, felvértez-
te, és útjára bocsátotta. Egyik-másik 

Két évtized alatt 
emelkedett festményei, 

kiállításai, nyilvános 
jelenlétei és szereplései 

révén a kortárs romániai 
képzőművészet 

élvonalába. 

Szekernyés János

K
Köteles Róbert Pál méltatása



LXXII. évfolyam 2019. február • 9

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj

munkáján még felsejlik, diszkrétebben 
vagy pregnánsabban elődereng ugyan 
a „temesvári festészeti iskola” egyik 
vagy másik jellegzetes stílusjegye, for-
mai megoldása vagy technikai fogása. 
Rokon vonások, hasonlóságok és meg-
egyezések mutathatók ki a flondori 
meg a kötelesi alkotói hozzáállás, esz-
köztár és képvilág között. Nincs ebben 
különben semmi zavaró vagy kivetni-
való. Köteles Róbert Pál példás követ-
kezetességgel, diplomája megszerzése 
után két évtizeddel is Constantin Flon-
dor tanítványának, famulusának tudja 
és vallja magát.

Az epigonkodást azonban sikerült el-
kerülnie. Csupán a festészet fölfogásá-
ban, kezelésében és művelésében követi 
kitartóan mesterét; s stílusát, forma-
rendjét és ecsetkezelését ellenben nem 
utánozza. Saját útján halad.

A korszerűség normavilágát, sza-
bályrendszerét érvényesítve tudta vi-
szonylag rövidtávon megtalálnia, ki-
kísérleteznie és kikristályosítania 
Köteles Róbert Pálnak egyéni stílusát, 
formanyelvét, festői attitűdjét és esz-
köztárát. A vizuális teljesség elérésére, 
megteremtésére és szuggesztív leképe-
zésére összpontosított és koncentrál je-
lenleg is. Letisztult formákat, tömény, 
sokatmondó jeleket és átfogó, hatá-
sos jelrendszereket alkalmaz és hasz-
nál kifejezetten pikturális mondandói 
tolmácsolására, közvetítésére. Egyéni 
formavilágot érvényesítő festménye-
in harmonikus, kiegyensúlyozott egy-
ségekké igyekszik formálni, rendezni 
a természeti valóság ihlette, valamint 
a fantázia teremtette képződményeket, 

alakzatokat, jelenségeket. Vezérelve 
a logika, a ráció és az intuíció, amely 
festészetét mélyre hatolóan áthatja, 
meghatározza, és egyénivé avatja.

Eredeti formanyelvű, különös motí-
vumvilágú és felépítésű festményeire 
korán felfigyeltek. Gyűjteményes kiál-
lításokon, rangos romániai és nemzet-
közi seregszemléken mutathatta be al-
kotásait. Egyéni tárlatokkal legtöbbször 
Temesvárott és Bukarestben jelentke-
zett, de önálló kiállításokat nyitott bé-
csi, csíkszeredai, budapesti, krajovai, 
mogoșoaiai galériákban is. Románián 
kívül Magyarországon, Hollandiában, 
Ausztriában, Olaszországban szerepelt 
alkotótáborokban, festőművészeti szim-
póziumokon.

Alkatánál, beállítottságánál fog-
va Köteles Róbert Pál nem az ábrá-
zoló, a leképező, a figuratív festészet 
művelője, elkötelezettje. Korábbi és 
újabban alkotott művein sincs sze-
mernyi illusztráció, nincs narratíva, 
csupán a vibráló, a lüktető felületek 
interakciója hat a szemlélőre. Ihletet, 
formakincset a természetből, a mik-
ro- és a makrovilágból merítve igazá-
ból a növény- és állatvilág kínálta káp-
rázatos, elképesztően ész- és célszerű, 
kimeríthetetlenül dús, gazdag és vál-
tozatos képződményeket, alakzatokat 
és szerkezetek veszi és értelmezi át, 
vetkőzteti lényegükre, bontja le ereze-
teikre és vázaikra s jeleníti meg izgal-
mas elrendezésekben és társításokban. 
A természet tárházából kiemelt vagy az 
azokat remekül utánzó kigondolt, kita-
lált elemek, hálók, rácsok, szövevények, 
bordázatok, fátylak, idomok és szerke-
zetek leképezései népesítik be, lepik el 
vásznai és kartonjai felületeit. Központi 
élménye és problémája a tér, a mozgás, 
az idő, a feltartozhatatlan változás.

Köteles Róbert Pál szeret sorozatok-
ban gondolkodni és alkotni. Ciklusokba 
rendezi a kedvelt témáiról – Anyag, Kro-
mo, Örökké, Pillanat stb. – tussal, akril- 
vagy olajfestékkel készített, bravúros 
precizitással, gondos aprólékossággal 
kivitelezett alkotásokat, változatokat. 
Kromatikában a harsányságot több-
nyire kerüli. Főként a visszafogottabb, 
a tompább és választékosabb színekre 
alapoz. A rajznak juttatja a primátust, 
a főszerepet. Kedveli, előszeretettel és 
leleményesen műveli a monokrómiát 
is. A vászonra vagy a kartonra vastagon 
felvitt festékrétegbe az ecset kihegyezett 
végével karcolja, „írja” be a hieroglifákra 
vagy barlangrajzokra emlékeztető titok-
zatos jeleinek rendezett sorait. Köteles 
Róbert Pál előszeretettel él a geometri-
kus festészet egyik jellegzetes formá-
jával, a csíkfestéssel. A sávokba tagolt 

jelek párhuzamba állított szalagjai fe-
dik, borítják be a képei jelentős há-
nyadának felületeit, azt a különös ha-
tást keltve, hogy a kompozíció bármely 
irányba akár folytatódhatna is. Némely-
kor egy-egy szabályos vagy amorf motí-
vumot, részletet vagy töredéket kiragad, 
kiemel, és felnagyítva helyezi különle-
ges, nem mindennapi képződményei 
áramlatába, lendületes sodrába. Képei 
fokozott belső dinamikájukból, az egy-
más mellé helyezett vonalak, kontúrok 
és foltok komoly feszültséget hordó ösz-
szeépüléséből fakadóan valósággal pul-
zálnak, erőteljes intenzitással, feszes 
ritmusban lüktetnek.

Köteles Róbert Pál képei szembeszökő, 
kikövetkeztethető és rejtett erővonalak, 
illetve tengelyek mentén nyomatékosan 
ritmizáltak: külső és belső dinamiká-
jukat a kimért struktúrák, a szabályos 
elemek és a lelemény, az ötlet szül-
te alakzatok váltakozása teremti meg, 
érezteti és árasztja szét. Köteles Róbert 
Pál a festői gesztusok dialektikájára 
épülő kompozícióit a színek és a for-
mák felfokozott ereje, virilitása hatja át, 
új térbeli viszonyok rögzítését és kibon-
tását eredményezve.

Köteles Róbert nyomatékosan struk-
turált, geometrikus kordákban tartott, 
kiérlelt és fegyelmezett festményeiről 
– amelyeket a plasztikai gondolatok tö-
ménysége, a tökéletes kivitelezés, a fe-
gyelmezett megmunkáltság jellemez –, 
nyugodt lélekkel megállapíthatjuk, 
hogy egy kiforrott festőművész érett, 
friss, érzelemgazdag, merész és korsze-
rű alkotásai.

Kívánjuk, hogy haladjon bátran és 
következetesen tovább a megtalált egyé-
ni útján. Őrizze, erősítse, érvényesít-
se és fejezze ki a festészet és a grafika 
eszközeivel emberi, művészi és nemze-
ti önazonosságát, identitását. Sikerek, 
beteljesülések kísérjék alkotópályáján 
a továbbiakban is.

Gratulálunk a díjhoz, amely – szilárd 
meggyőződésünk – jó kezekbe kerül!

(Elhangzott 2019. január 22-én az Er-
délyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj át-
adási ünnepségén, Kolozsváron)

Köteles Róbert 
Pál előszeretettel 
él a geometrikus 

festészet egyik 
jellegzetes formájával, 

a csíkfestéssel. 

Köteles Róbert Pál
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artozom egy vallomással: amikor el-
vállaltam Hatházi András laudálását, 
szorongva tettem. Némiképp meg-
szeppenve bámultam az előttem álló 
roppant feladatra, amely, mert érde-
mesnek ítélt rá, számomra legalább 
akkora kitüntetés, mint az, amellyel 
itt ma este munkássága előtt tiszteleg-
ni fogunk mindannyian. Szorongásom 
egyáltalán nem bizonyult alaptalan-
nak, amikor billentyűzetet ragadva el-
ismételtem mintegy a magam számára 
a megtisztelő feladatot: méltatni Hat-
házi Andrást.

De melyiket? – kérdeztem önkénte-
lenül. Melyik Hatházi Andrásról szóljak, 
kit is méltassak én? A színészt? S azon 
beül a hisztriót, a játéklényt, a perfor-
mert, a „telített űrt”, amint Grotows-
ki nyomán Măniuțiu nevezi a színész, 
megannyi perszornázs emlékéből, szi-
lánkjából összeálló belső lényét, azt a 
„másikat”, akit minden igazán jó szí-
nész ott hordoz magában, mint teljes-
séget, abszolútumot, amely a színpadon 
való megszólalás előtt még a végtelen-
nel rokon, hiszen bármivé válhat. Talán 

a drámaírót méltassam, a rendezőt, 
a trénert, akinek egyetlen workshop-
ja a szemem láttára változtatott meg, 
vagy döbbentett önmaga felismerésé-
nek, fürkészésének fontosságára egy fél 
társulatot? Vagy a színészpedagógusról 
szóljak, a tanárról, akit hozzám hason-
lóan egész generációk szólítanak Tanár 
uruknak, s csak azért így, mert a „mes-
ter” divatját múlt szó profán korunkban, 
amelyben már nevén nevezni is túlzó-
nak hat a dolgokat.

Beszéljek életútjáról, mely méltán ve-
zetett a sepsiszentgyörgyi iskolapadtól 
a kolozsvári aldékánságig, miközben 
volt ő matematikus és kétkezi munkás 
is, akár egy sorsa elől bujkáló Jónás, aki 
megpróbálja elkerülni az elkerülhetet-
lent, amire talentumai predesztinál-
ták: hogy színész legyen, a szó legtel-
jesebb, igazi értelmében? Soroljam el 
méltán kiérdemelt megannyi szakmai 
elismerését, az UNITER-díjaktól a Jászai 
Mari-díjig, emeljem ki – mintha önké-
nyesen ki tudnám emelni – a legfonto-
sabbnak vélteket, száznál is több színpa-
di és filmszerepe közül? Vagy egyetemi 

... volt ő matematikus 
és kétkezi munkás is, 

akár egy sorsa elől 
bujkáló Jónás, aki 

megpróbálja elkerülni 
az elkerülhetetlent, 

amire talentumai 
predesztinálták: 

hogy színész legyen...

Bessenyei Gedő István 

T
Hatházi András méltatása

Hatházi András átveszi a díjat
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karrierjét foglaljam össze? Melyik Hat-
házi Andrásról beszéljek tehát?

Mit mondana ő önmagáról, ha meg-
kérdeznénk?

Alighanem semmit sem mondana 
– kérdezne inkább. Vagy játékos félmo-
sollyal ugyan, mégis szilárd meggyőző-
déssel nézve a szemünkbe, a legőszin-
tébben állítaná: fogalmam sincs, ki 
vagyok. És éppen személyiségének ez 
a vonatkozása, az örök én- és útkeresés, 
a meg nem szűnő kutatás, önmaga és 
az őt körülvevő társadalom megismeré-
sének és kiismerésének vágya (a megis-
merhetőség és kiismerhetőség tökéletes 
lehetetlenségét is belátva) az, ami legin-
kább megragad benne és sokunk példa-
képévé emeli őt. No meg az önfeledt játék 
vakmerő felelőtlensége és bátor felelős-
sége, amelybe Hatházi András egy gyer-
mek kíváncsiságával és tisztaságával fe-
jest mer ugrani újra és újra.

Talán éppen ez a játszani és kérdezni 
tudása az, ami képessé teszi arra, hogy 
tanítványainak nemcsak mestere, de 
játszótársa is lehessen. Emiatt nem lett ő 
„kőszínész”, megannyi remekül formált 
nagy kőszínházi szerepe dacára, sem 
afféle „doktor úr”, doktori címe ellenére, 
sem „igazgató úr”, ha vezetett is aligazga-
tóként társulatot. És „professzor úr” sem, 
pedig diákok és doktoranduszok sokasága 
tanult tőle nyitott szívvel és szomjas el-
mével kutatni, megőrizve a játszani tudás 
könnyedségét és komolyságát. Ő, mind-
ezek helyett inkább maga lett Hatházi 
András – más néven Tanár úr.

Visky András mondta egyszer, 
hogy bizonyos esetekben a megisme-
rés, a befogadás alapfeltétele, hogy fel 
tudjuk függeszteni minden előzetes 

tudásunkat. Tudniilik az, elvárásként 
manifesztálódva, csak szennyezi az esz-
tétikai élményt. Hatházi András az ön-
megismerés terén épp erre tanít sokun-
kat, nem is csupán szakmai értelemben. 
Félretenni mindent, amit önmagunk-
ról tudni vélünk, az affirmatív, kinyi-
latkoztató mondatokat, címkéket, do-
bozokat, és a gyermek kíváncsiságával 
keresni meg újra azt, akik valójában va-
gyunk és lehetünk. Ez a kérdezni tudás, 
a keresés és rácsodálkozás képessége az, 
ami Hatházi Andrást egészen különle-
ges jelenséggé teszi az affirmatív kije-
lentések, címkéző kinyilatkoztatások, 
modoros rutingesztusok világában, ahol 
gyakran olyannyira tudni, ismerni, bir-
tokolni véljük a dolgokat és önmagun-
kat is, hogy megszűnünk tovább keres-
ni. Pedig egy olyan társadalomban, ahol 
nyomozás nélkül is mindig tudható, ki 
a tettes, ahol a kutatók mindent meg-
találtak, a felfedezők pedig felfedeztek 
minden felderíthetőt, ahol már min-
dennek neve és meghatározott értelme 
van, s úgy véljük, kimondtunk minden 
mondhatót, az értelmiségi létnek nincs 
perspektívája többé. Tulajdonképpen 
semmilyen létezésnek nincsen.

Hatházi Andrást alighanem az em-
lített gyermeki játékkedv és kimerít-
hetetlen kíváncsiság kímélte meg az 
éppen szakmánk legkiválóbbjait fe-
nyegető legnagyobb veszélytől: hogy 
önmaga szobra legyen, hogy rutinossá 
váljék, hogy jól bevált pózok és mirelit-
gesztusok hálójába gabalyodva úgy jár-
jon, mint Borovszky Oszkár bácsi, Ha-
rag György példázatában, aki saját papi 
jelmezére lépve úgy próbált előre halad-
ni, mintha mi sem történt volna, amitől 

végül térdre kényszerült. Harag így fog-
lalja össze az eset tanulságát, jól ismert 
szuggesztív, játékos szóhasználatával: 
az ember ne menjen önmagába bele.

Ugyanezt tanulhatjuk Hatházi And-
rástól is, aki szerepek százaival, publi-
kációk, könyvek, fordítások, rendezések, 
megérdemelt díjak és kitüntetések, mű-
helymunkák tucatjaival a háta mögött 
is tud és mer „nem tudni”, azaz tovább 
keresni, kérdezni, kutatni, fürkészni, 
megismerni a megismerhetetlenség 
örök titkait.

Végezetül, ha vallomással kezdtem, 
engedjék meg, hogy azzal is zárjam 
soraim: nem sokkal azelőtt, hogy erre 
a laudációra felkértek, a gyász és bel-
ső elbizonytalanodás pillanatait éltem 
éppen. A legmélyebb önsajnálat és leg-
teljesebb dekadencia kietlen vidékein 
jártam már – amikor megszólalt a tele-
fon, és Hatházi András akkor számomra 
már-már atyainak tűnő hangján meg-
szólalt benne valaki…

Anélkül, hogy teret engednék némi-
képp miszticizáló hajlamomnak, fon-
tosnak tartottam elmondani az esetet 
– mert Hatházi Andrásról sokunknak 
van hasonló története. Amikor nemcsak 
jót és jól, de valami egészen elképesztő, 
megmagyarázhatatlan időzítési érzékkel 
mindig éppen jókor is szólalt vagy nyil-
vánult meg valamiképpen az életünk-
ben, kizökkentve, tovább lendítve vala-
milyen megrekedt állapotunkból. Mert 
a jó pedagógus, akárcsak a jó színész, 
nemcsak tud, de érez és megérez, imp-
rovizál és időzít, reprodukál és rögtönöz 
egyszerre, s ha mindezt jó érzékkel te-
szi, képessé válik a szó derridai értelmé-
ben vett csodákra is: akár megismételni 
a megismételhetetlent. És közvetíteni – 
amint Camus írja – azt az alapvető igaz-
ságot is, hogy nincs határ aközött, amik 
vagyunk és amik lenni szeretnénk.

Ezeket a mindennapi csodákat sokak 
nevében megköszönve gratulálok most 
ehhez a megérdemelt, rangos kitüntetés-
hez, és kívánok neked, Tanár úr, további 
boldog útkeresést, játékot, ezernyi kérdést 
és rácsodálkozást, nemcsak magad, de 
mindannyiunk örömére és épülésére!

(Elhangzott 2019. január 22-én az Er-
délyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj át-
adási ünnepségén, Kolozsváron)

Hatházi Andrást 
a kíváncsiság kímélte meg 

attól, hogy 
önmaga szobra legyen...

A sepsiszentgyörgyi iskolapadból a kolozsvári aldékánságig: Hatházi András
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műfordítás egy árnyékban lévő alko-
tót feltételez, ugyanakkor a műfordítás 
megjelenésével a műfordító mégiscsak 
„kimegy a napra”. Persze, ha „jó” a for-
dítás, senki sem veszi észre, mindenki 
a szerzőről beszél. Ha rossz a fordítás, 
akkor mindenki a fordítóról beszél, az ő 
felelőssége kerül fókuszba.

Ugyanakkor igen ritkán születnek 
olyan díjak, amelyek a műfordítók 
munkáját ismerik el. 2017-ben hozta lét-
re a Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um a Balassi Műfordítói Nagydíjat, és 
lám idén a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából a kolozsvári Kaszinóban az Erdé-
lyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj át-
adása kapcsán immár szintén díjazzuk 
a műfordítókat. Nagyon fontos ez…

És engedjenek meg nekem még egy 
kis kitérőt, mielőtt a díjazottat laudál-
nám, hiszen egy fontos magyar iro-
dalmi évforduló kapcsolódik a műfor-
dításhoz is. Sokak szerint ugyanis a 
20. század eleje, vagy ahogy azt Rába 
György egy 1969-es dolgozatában emlí-
ti: „a Nyugat nagy műfordító nemzedé-
ke”, vagyis Ady – aki halálának néhány 
nap múlva centenáriuma lesz –, tehát 
Ady Endre és kortársaitól számítható 
a magyar műfordítás. Tulajdonképpen 
Adyék „fordítói teljesítményei és a for-
dítás kapcsán felmerülő elméleti felve-
tései és állásfoglalásai döntően befolyá-
solták a 20. századi fordításirodalmat, 
és a mai napig hatóan meghatározzák … 
az irodalmi fordítás koncepcióját” – írta 

A

Kósa András László

Marius Tabacu méltatása

A díjátadó ünnepség közönsége
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Szegedy Maszák Mihály A magyar iro-
dalom történetében. Tehát a lehető leg-
jobbkor, 100 évvel a magyar irodalmi 
fordítás koncepciójának megteremtése 
után alapították meg a műfordításért 
járó Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért 
Díjat, azt gondolom, hogy a megmara-
dás, a megismertetés és a megértetés 
díja kell legyen…

Természetesen, mi erdélyiek, nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a protes-
tantizmus hatását a fordításokra, hi-
szen a nemrég félezer éves történetét 
ünneplő református egyház, vagy a 450 
éves (pontosabban immár 451 éves) tor-
dai országgyűlés határozata nemcsak 
egyháztörténeti fontosságú, de anya-
nyelvi, irodalmi nyelvi és így termé-
szetesen műfordítói hatása sem túlbe-
csülhető.

Márpedig hol máshol kellene hang-
súlyosan jelen legyen az irodalmi for-
dítás, mint Erdélyben, ahol magyarok, 
szászok és románok egymás nyelvét be-
szélték, beszélik. Hol máshol nevelked-
hetett volna az Erdélyi Magyar Kortárs 
Kultúráért Díj első műfordítói díjazottja, 
ha nem egy olyan városban, ahol több 
nemzetiség él egymás mellett. Ugyanis 
a mai díjazott gyerekkorának egy jelen-
tős részét nagyszüleinél, Temesváron 

töltötte, és járt német óvodába. Majd 
Kolozsváron egy másik művészeti ágon 
végezte egyetemi tanulmányait, és dip-
lomázott zongora szakon. Aztán a zene 
mellett kapcsolatba került az irodalom-
mal, a hetvenes-nyolcvanas évek sza-
mizdat irodalmával, és szinte adódik 
máris, hogy őt „használják” fordítóként 
az irodalmárok – ugyanis az általam 
említett beszéljük egymás nyelvét Er-
délyben, azért mégiscsak inkább egy 
ideál, semmint a mindennapi tapaszta-
lat. És természetesen nemcsak fordított, 
hanem írt is, amellyel egyértelmű állást 
foglalt a kommunista diktatúra nacio-
nalista megnyilvánulása ellen is.

S lépjünk egy nagyot a mába… A Ba-
lassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet 
igazgatójaként azon (is) dolgozom, hogy 
a magyar irodalmi művek román nyel-
ven minél nagyobb számban, ugyanak-
kor a lehető legjobb fordításban jelenje-
nek meg. Valamikor a Kriterion Kiadó ezt 
a feladatot kvázi egyedül intézményesí-
tette, azóta természetesen – és ez így van 
jól – rengeteg kiadó jelentet meg magyar 
irodalmi műveket román nyelven. Nem 
szeretném felsorolni, hiszen a felsorolás-
ból valaki mindig kimarad, de az elmúlt 
6-7 évben 10-12 román kiadó jelentetett 
meg magyar irodalmi műveket román 
fordításban. Az 1989-es társadalompoli-
tikai fordulat után 2017-ben jelent meg 
a legtöbb magyar irodalmi mű román 
fordításban, több mint tucatnyi kötet. 
S ezen statisztikai adatok után egy fon-
tos kiemelnivaló van, mégpedig egy név, 
egy műfordító neve. Ugyanis bármely 
kiadó ajtaján kopogtatok, bármely ki-
adó, szerkesztő, szerző keresi meg a Ba-
lassi Intézetet, egy fordító neve minden 

alkalommal felmerült. Akinek, ha vé-
gignézzük impozáns fordítói életművét, 
akkor azt látjuk, hogy a művek szerzői, 
az általa fordított irodalmi művek témái 
erdélyiek. Fordított Székely Jánost, Bodor 
Ádámot, Bartis Attilát, Lászlóffy Aladárt, 
és sorolhatnám még. Amit viszont min-
denképpen ki kell emelnem a fordítói 
életműből – hiszen nagyon közeli szemé-
lyes élmény is egyben, de itt nem a sze-
mélyesség, hanem a monumentalitás, 
ami feltétlen szót érdemel –, az Bánffy 
Miklós: Erdélyi története .

Az a mű, amelyet elsőként – a ma-
gyar megjelenés után – mindenképpen 
román fordításban kellett volna kiadni. 
Természetesen megjelent már sok-sok 
nyelven, de románul még nem… A fordí-
tás elkészült, a fordítót ma díjazzuk – ki-
csit furcsa a helyzet, amilyen egyébként 
is a műfordítóké, a fordítás elkészültével 
mondhatni az ő munkája befejezettnek 
tekinthető, de nem ebben az esetben, hi-
szen évek óta közösen törekszünk a ro-
mán nyelvű megjelenésre. Mindig van 
valami váratlan, ami ennek keresztbe 
tesz. Néha egy lektor nem érti az estebéd 
kifejezést, mert Óromániában ilyen nem 
is volt, máskor egy kiadó találja félre-
értelmezések sorozatához vezethető-
nek (többszörös feltételezés) egy román 
anyanyelvű történész előszavát, máskor 
pedig éppen a centenáriumi érzékenység 
(nekik van, nekünk nem lehet) feszegeti 
egy történelmi regény kiadásának lehe-
tőségét. A ma esti díjazott nem adta fel 
egyetlen pillanatig sem, a maga bánsá-
gi nagyvonalúságával mindenre volt egy 
humoros megjegyzése, viszont sosem 
dőlt hátra azzal, hogy a munkát elvégez-
te és most már a kiadón a sor, hanem 
nyomon követi munkáját. S mindezt 
nem emberi hiúságból, hanem éppen a 
közössége iránti tiszteletből teszi. Nem 
csapja az asztalra a közel 1500 lefordított 
oldalt (ennyi a Bánffy-trilógia), hanem 
tevőlegesen is cselekszik azért, hogy a 
regény a román olvasó elé kerüljön. Tü-
relemmel olvassa újra és újra, válaszol 
az állandóan változó lektoroknak, szer-
kesztőknek és tördelőknek, meghallgatja 
a javaslatokat, majd elfogadja, vagy ép-
pen megcáfolja azokat. Ez az alázat, ez a 
töretlen hit abban, hogy Erdélyben meg 
kell ismerjük egymás kultúráját, ez ta-
lán az egyetlen, amit nekem ma este 
mondanom kellett volna a díjazottról, 
akinek ez az egyetlen zsinórmérték, amit 
követ értelmiségiként, intézményvezető-
ként, intézményépítőként, filmesként és 
természetesen műfordítóként is.

(Elhangzott 2019. január 22-én az Er-
délyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj át-
adási ünnepségén, Kolozsváron)

 Marius Tabacu (jobbról)

... hol máshol kellene 
a fordítás, mint Erdélyben, 
ahol magyarok, szászok és 

románok egymás nyelvét 
beszélték, beszélik.



14 • www.muvelodes.net

mai bine de un deceniu de la o primă 
recunoaștere publică a contribuțiilor 
însemnate pe care le-a adus dezvoltă-
rii relațiilor culturale româno-maghia-
re, prin acordarea distincției „Crucea 
în Rang de Cavaler” a Republicii Ungare 
(în 2007), Marius Tabacu a fost din nou 
pus în fața unor recunoașteri publice pe 
tărâmul promovării culturii maghia-
re în spațiul românesc. Dacă acum doi 
ani a primit o nouă decorație din partea 
președintelui Ungariei, astăzi Uniunea 
Democrată a Maghiarilor din România 
a găsit de cuviință să instituie un pre-
miu special, destinat traducerilor din 
limba maghiară în limba română, cu 
ocazia Zilei Culturii Maghiare, premiu 
ce i se acordă tot lui Marius Tabacu.

Pare un veritabil ciclu al onorurilor, 
de vreme ce tot din anul 2007 Marius 
Tabacu a devenit și directorul general 
al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj, 
instituția muzicală devenind sub con-
ducerea sa un edificiu de seamă al cul-
turii artistice nu doar din Ardeal, ci din 
întreg spațiul românesc, iar prin mu-
zicienii și compozitorii străini tot mai 
prezenți aici, Filarmonica s-a așezat 
de mult pe harta bunului gust muzical 
central-european.

Sunt acestea doar două din remarci-
le pe care mi le-am dorit să le fac încă 
din capul locului, atunci când am fost 
investit cu întocmirea acestui laudatio. 
Pentru că – totuși – despre nimic nu este 
mai dificil a vorbi decât despre un pri-
eten de gânduri și sentimente, tot la fel 
de greu de parcă ar trebui să vă vorbesc 
despre mine însumi.

Fiind însă vorba de un „laudatio”, se 
cuvine totuși a vă spune mai multe des-
pre Marius Tabacu, intrând ceva mai 
mult în intimitatea sa biografică, lucru 
pe care îl rog să nu o ia ca o impietate. 
Persoanele publice, oamenii de cultură 
în general au încetat să-și mai aparți-
nă, împărtășind și celorlalți din trăirile 
lor. Pentru că înainte de toate, biografi-
ile exemplare trebuie să devină modele 
de viață, pentru congeneri, dar mai ales 
pentru cei tineri, deplânși de multe ori că 
le lipsesc reperele, mai ales într-o lume 
în care „banul” pare să domine, în care 
căpătuiala pare un imperativ de prim 
rang, când mulți din liderii noștri politici 
par incapabili de a formula, dar mai ales 
de a pune în lucru proiecte durabile și în 
acord cu așteptările concetățenilor.

De aceea, Marius Tabacu poate fi un 
asemenea model, un reper care să re-
așeze nu doar cultul pentru muncă, ci 
mai ales pentru promovarea concordiei, 
într-un spațiu atât de încercat de vicisi-
tudinile istoriei. Dar poate voi mai re-
veni asupra acestui din urmă aspect!

Deocamdată, trebuie să vă spun că 
Marius Tabacu a avut un parcurs inte-
lectual ideal, în timpuri privite – grosso 
modo – ca fiind lipsite de orizont, pre-
siunea ideologicului corupând carac-
tere, dar mai ales limitând aspirați-
ile. Însă trebuie să vă spun că în plin 
regim comunist au existat conduite și 
opțiuni profesionale ce te puteau feri 
de îndobitocirea promovată pe atunci 
cu mult sârg. Nu intru acum în deta-
lii, însă – printre altele – opțiunea de a 
studia muzica, de a căpăta virtuozita-
tea într-un instument etc, au fost breșe 
care satisfăceau nu doar exigențe inte-
lectuale, dar te și fereau de un contact 
prea strâns cu politicul. Competențele 

La

Lucian Nastasă-Kovács

Laudatio pentru Marius Tabacu 

 Bartók-feldolgozások a Sárik Péter Trió előadásában
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dobândite într-un asemenea domeniu 
era ca un capital la purtător, evident 
simbolic, dar utilizabil oricând și ori-
unde în lume, pentru că era bazat nu 
numai pe talent (termen ce poate fi dis-
cutabil), cât mai ales pe pricepere, per-
fecțiune artistică, pasiune, dar mai ales 
pe un nedisimulat cult al muncii.

Este și cazul lui Mariu Tabacu, absol-
vent al Academiei de Muzică din Cluj, sec-
ția de pian, afirmându-se apoi ca profesor, 
dar susținând deopotrivă concerte și reci-
taluri de pian pe mai multe scene impor-
tante din România, unanim apreciate.

Aceasta este doar una din fațetele lui 
Marius Tabacu. Pentru că el a dovedit 
deopotrivă vocație de om al mass me-
diei, fiind redactor la Radioteleviziunea 
din Cluj, apoi director fondator al stu-
dioului Video Pontes, funcțional încă și 
astăzi, context în care a realizat câteva 
câteva zeci de filme documentare. Des-
pre valoarea lor nu m-aș exprima eu 
acum, însă cele câteva premii impor-
tante ce i s-au acordat vorbesc de la sine: 
Premiul „Füst Milán” și „Bethlen”, pen-
tru ca pelicula sa „Târgul” să fie laurea-
tul unui festival internațional de film 
independent Anonimul .

Însă ceea ce mi se pare mie cu totul 
și cu totul remarcabil este activitatea lui 

de traducător. Avem deja prin condeiul 
său peste o duzină de volume tălmăcite 
din limba maghiară în română, și n-aș 
putea spune acum că nu sunt în cunoș-
tință de cauză în ceea ce privește calită-
țile lui de traducător. Pentru că trebuie 
să fim bine înțeleși: munca de transpu-
nere dintr-un idiom în altul nu este o 
îndeletnicire strict mecanică, cum ar fi 
tentați să creadă cei superficiali și de-
loc dispuși să privească dincolo de a găsi 
echivalențele lingvistice.

Tălmăcitorul de bună calitate devine 
în primul rând copărtaș la creația tran-
spusă dintr-o limbă în alta, chiar coa-
utor, și ar fi acum destul de indecent să 
mă apuc eu acum să glosez pe seama te-
oriei traducerilor, de vreme ce sunt sute, 
dacă nu cumva mii de tomuri erudite pe 
această temă, la fel cum nu este întâm-
plător că au apărunt în cadrul facultăți-
lor de litere de pretutindeni specializări 
tocmai în acest domeniu, cu o programă 
suficient de stufoasă.

Dar traducerile în sine constituie un 
travaliu greu de imaginat pentru pro-
fani, transpunerea dintr-o limbă în alta, 
din orice domeniu al cunoașterii, presu-
pune o cultură umanistă enormă, de tip 
enciclopedist, o cunoaștere exemplară 
și erudită a celor două limbi care intră 

în conjuncție. Nu întâmplător, mari-
le creații universale transpuse în lim-
ba română au purtat semăturile unor 
cărturari pe măsură, de la Lucian Blaga 
ori Tudor Vianu până la Mircea Eliade și 
Constantin Noica.

Însă o particularitate a eforturilor lui 
Marius Tabacu de traducător constă mai 
ales în culturile pe care le promovează: 
cea maghiară și cea română. Sub acest 
raport, aici ar fi încă multe de spus, de 
vreme ce cel Atotputernic a lăsat să con-
viețuiască în spațiul transilvan două po-
poare care au atâtea în comun nu de un 
veac, nu de două, ci de un mileniu, re-
alizând împreună o cultură materială 
și spirituală de un specific aparte. Iar o 
bună pildă avem în chiar faptul că moș-
tenitorul coroanei britanice – ca să dau 
doar un banal exemplu – și-a aranjat aici 
o gospodărie, iar de mai mulți ani străba-
te aproape la pas acest teritoriu, pe care îl 
promovează pretutindeni în lume.

Așadar, cunoașterea reciprocă, ar-
monia de veacuri, respectul, spiritul de 
solidaritate, dar mai ales Pacea (dacă 
unora nu le mai spune nimic Iubirea, 
ca poruncă divină) – toate acestea tre-
buie să domnească. Iar pe aceia care-și 
dedică viața cu toată fibra și competen-
țele lor acestor deziderate, trebuie să-i 
omagiem, să le aducem cinstea ce li se 
cuvine, pentru a se ști că efortul lor nu 
se pierde zadarnic, ci constituie mereu 
pietre de fundament ale Păcii.

Iar acum, cel demn de cinstirea noas-
tră nu este altul decât Marius Tabacu, 
pe care-l îndrăgesc din toată inima, 
pentru că-i cunosc onestitatea, frămân-
tările, eforturile, pasiunea și mai ales 
sufletul curat pus în slujba prietenilor 
maghiari, care sunt concetățenii noștri 
de care – uneori – ne desparte doar lim-
ba. Să fii binecuvântat de cel Atotputer-
nic dragă Marius Tabacu !

[Fordítás: Marius Tabacu méltatása

Több mint egy évtized telt el azóta, hogy 
Marius Tabacut a román–magyar kul-
turális kapcsolatok fejlesztése terén ki-
fejtett magas színvonalú tevékenységé-
ért a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
kitüntetéssel jutalmazták 2007-ben, ma 

pedig újra nyilvános elismerésben ré-
szesül azért, mert jelentősen hozzájárult 
a magyar kultúra megismertetéséhez és 
terjesztéséhez Romániában.

Míg két éve a magyar állam elnö-
kétől kapott újabb kitüntetést, ma 

a Ro mániai Magyar Demokrata Szövet-
ség találta szükségesnek, hogy a Ma-
gyar Kultúra Napján a magyar nyelvről 
román nyelvre fordításainak szentelt 
rendkívüli díjjal jutalmazza Marius 
Tabacut.

... traducerile în sine 
constituie un travaliu greu 

de imaginat, presupune 
o cultură umanistă 

enormă...

 Marius Tabacu átveszi a díjat (Gönczy Tamás fényképei)
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Úgy tűnik, hogy az elismerések egész 
sorozatában volt már része, hiszen szin-
tén 2007-ben lett a Kolozsvári Transilva-
nia Filharmónia igazgatója is. Vezetése 
alatt az intézmény nemcsak az erdélyi 
művészet, hanem a teljes román kul-
túrterület fellegvárává is kinőtte magát. 
Ugyanakkor az egyre több külföldi ze-
nész és zeneszerző jelenléte a filharmó-
niát a közép-európai zenei világ nagyjai 
közé emelte.

Ezeket az észrevételeket méltatá-
somnak a legelején szerettem volna el-
mondani, hiszen nincs nehezebb fela-
dat, mint azokat a barátainkat méltatni, 
akikkel gondolatainkat és érzelmeinket 
osztjuk meg. Legalább annyira nehéz 
ez, mintha önmagamról kellene be-
szélnem.

Mivel azonban méltatásról van szó, 
úgy illik, hogy többet beszéljek Marius 
Tabacuról, az ő személyes életútjáról, 
ezért arra kérem, ne vegye ezt szerény-
telenségnek. A közért munkálkodók, 
a kultúrát éltető emberek általában 
nem önmagukéi. Mindenkori tapasz-
talaikat igyekeznek megosztani, hiszen 
a példaértékű életutak mindenekelőtt 
életmodellekké válnak az adott nemze-
dékek számára, de főleg a fiatalok részé-
re, mert róluk sokszor azt tartják, hogy 
nincsenek kapaszkodóik, illetve példa-
képeik egy olyan világban, ahol – úgy 
tűnik – a „pénz az úr”, a meggazdagodás 
szinte kötelező, és politikai vezetőink 
közül sokan nem képesek hosszú távon 
az állampolgárok javát szolgáló projek-
tek bevezetésére és megvalósítására.

Ezért is lehet Marius Tabacu egy 
ilyen példakép. Általa nemcsak a mun-
ka iránti szeretet kerül vissza méltó he-
lyére, de még az egyetértés gyakorlata is 
elsajátítható ezen a történelmi viharok-
kal sújtott helyen. Erre talán még visz-
szatérek!

Egyelőre azonban Marius Tabacu 
nagyszerű életútjára szeretnék kitérni, 
amely abban a korban ívelt fölfelé, ami-
kor – nagyjából – kilátástalan helyzet 
uralkodott, és az ideológia zavart, kor-
rupt személyiségeket termelt ki, meg-
nyírbálva a fiatal ambíciók friss hajtá-
sait. Ugyanakkor meg kell mondanom, 
hogy a kommunista rendszerben létez-
tek olyan magatartásformák és szak-
mai alternatívák is, amelyek kivédték 
az akkoriban buzgón terjesztett elbu-
tulást. Nem bocsátkoznék részletekbe, 
de – többek között – például említeném, 
hogy a zenetanulás, a hangszerek is-
merete volt az egyik ilyen alternatíva. 
Ezek a „kiskapuk” nemcsak intellek-
tuális igényességet jelentettek, hanem 
megvédtek a túl szoros politikai kapcso-
latoktól is. Az ilyen jellegű képességek 

hordozható, szimbolikus tőkét jelentet-
tek, bármikor és bárhol a világon fel le-
hetett használni őket, hiszen nemcsak 
tehetség (ami vitatható), hanem hozzá-
értés, művészi tökély és szenvedély, de 
mindenekelőtt a munka feltétlen szere-
tete is fűtötte ezeket az embereket.

Így történt ez Marius Tabacu esetében 
is, aki előbb a Kolozsvári Gheorghe Dima 
Zeneakadémia zongora szakának hall-
gatója, majd végzőse volt, tanári diplo-
mát szerzett, miközben folyamatosan 
koncertezett, zongoraesteken vett részt, 
több, jelentős és elismert romániai szín-
padon lépett fel.

Mindez azonban díjazottunk egyik 
arcát mutatja csupán. Később a Ko-
lozsvári Rádió és Televízió műsorszer-
kesztőjeként újságírói tehetségét is 
megcsillogtatta. Azután a Video Pontes 
Stúdió alapító igazgatója lett. A studió 
ma is működik, és több tucat dokumen-
tumfilmmel büszkélkedhet, amiket itt 
most nem értékelnék, hiszen úgyis ön-
magukért beszélnek mindazok a ran-
gos díjak, amelyeket a filmek szereztek. 
A Füst Milán- és a Bethlen-díjról van 
szó, illetve A Vásár (Târgul) című film-
ről, amely egy nemzetközi filmfesztivá-
lon (Anonimul/Az ismeretlen) elnyerte az 
önálló filmnek járó díjat.

Ami viszont számomra teljesen rend-
kívüli, az fordítói tevékenysége. Magyar 
nyelvről román nyelvre átültetett köte-
teinek száma tucatnyi, illetve azt meg-
haladó. Jól ismerem fordítói képességeit 
és tehetségét. Figyelembe kell vennünk, 
hogy a fordítás nem egyszerű, gépies 
átültetése a szavaknak, mint azt a fe-
lületes szemlélő hihetné, illetve azok, 
akik nem akarnak egyebet, mint nyel-
vileg egyenértékű megfogalmazásokat 
keresni.

A jó fordító mindenekelőtt alkotó-
társ az egyik nyelvről a másikra tör-
ténő átültetésben, amolyan társíró. 
Nem lenne ideillő, hogy én itt és most 

fordításelméletről beszéljek, hiszen ezt 
már megtették a szakemberek, több 
száz, illetve többezer kötetet írtak er-
ről. Az sem lehet véletlen, hogy a nyelv-
szakokon világszerte éppen ez a szak-
terület bővült gazdag és tartalmas 
tananyaggal.

Az avatatlan szemlélő számára a 
fordítás viszont nehezen elképzelhető 
vajúdással jár, hiszen az egyik nyelv-
ről a másikra való átültetést, bármi-
lyen ismeretterületen történik is, csu-
pán hatalmas ismeretanyag és tudás 
felhalmozása teszi lehetővé. Olvasott-
ság, kultúra szükséges hozzá, valamint 
a két nyelv kiváló ismerete. Nem vélet-
lenül, a román nyelvre lefordított nagy, 
egyetemes alkotások, olyan remek írók 
tollából kerültek elő, mint Lucian Blaga 
vagy Tudor Vianu, illetve Mircea Eliade 
és Constantin Noica írásai.

Emellett Marius Tabacu fordítói te-
vékenysége sajátos jegyet visel magán, 
mégpedig azt, hogy éppen a román és a 
magyar kultúrát kívánja terjeszteni. Er-
ről még sokat beszélhetnénk, hiszen a 
Jó Isten döntött úgy, hogy ez a két nép, 
amelynek annyi a közös dolga – nem 
egy-két évszázada, hanem egy évezrede 
– éppen itt, ebben az erdélyi közegben él-
jen együtt és itt hozza létre közösen sa-
játos anyagi és eszmei kultúrtermékeit. 
Egy mindannapi példával élve még a brit 
korona várományosa is házat vásárolt itt 
és évek óta járja a vidéket, népszerűsítve 
ezt a páratlanul egyedülálló kultúrát.

Így tehát, egymás megismerése, 
az évszázadokra visszanyúló kiegyen-
súlyozottság, a kölcsönös tisztelet és 
önzetlenség, de mindenekelőtt a Béke 
kell itt uralkodjon, ha már egyeseknek 
a szeretet isteni parancsa semmit sem 
jelent. Azokat pedig, akik egész életüket 
és képességeiket ezen törekvések szol-
gálatába állítják, el kell ismernünk, ki 
kell fejeznünk nagyrabecsülésünket 
irántuk. Azért, hogy tudhassák, fárado-
zásuk nem hiábavaló, mert ők minden-
kor a Béke alapkövei.

Most pedig, aki minden elismerésün-
ket megérdemli, nem más mint Marius 
Tabacu, akit teljes szívemből szeretek, 
mert ismerem becsületességét, vívó-
dásait, törekvéseit, szenvedélyességét, 
de főleg érintetlen, tiszta lelkét, ame-
lyet magyar barátai szolgálatába állít, 
azok szolgálatába, akik polgártársaink 
s néha semmi más nem választ el tőlük, 
mint a nyelvük. Kedves Marius, Isten 
áldjon téged! (Fordította: Nastasă-Ko-
vács Annamária)]

(Elhangzott 2019. január 22-én az Er-
délyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj át-
adási ünnepségén, Kolozsváron)

... a fordítás nem 
egyszerű, gépies 

átültetése a szavaknak, 
mint azt a felületes 

szemlélő hihetné, 
illetve azok, akik nem 

akarnak egyebet, mint 
nyelvileg egyenértékű 

megfogalmazásokat 
keresni.
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közösség

Alsóboldogfalván élő és ma is aktívan tevékenykedő nyugalmazott iskolaigazgató, 
néprajzkutató és közíró Gálfalvi Gábor fő kutatási területe az ember és a táj kö-
zötti valós életterek kapcsolatának vizsgálata. Ezen belül a méltatlanul feledésbe 
merülő kismesterségek, a népi építkezés, a tanya- és faluvilág témaköreit felölelő 
témák érdeklik, ezeken munkálkodik, publikál, mint ahogyan az alábbiakban is 
ezekről, valamint az ide vezető útról vall. Az ilyen út, hol az ember a valós értéke-
ket és a valós múltat elfogultság nélkül kutatja, hosszú és rögös, ahogy egykoron 
Bözödi György neves szociográfus is összefoglalta. Ennek szemléletében kérdeztük 
a fáradhatatlanul kutató írót.

– Igen aktív íróként ismerjük. Nagy 
idő, rengeteg néprajzi ismertető, hatal-
mas munka, múltidőző kutatás áll Gabi 
bácsi mögött. Összefoglalná röviden ezt 
a pályát

– Először is meg kell mondanom, 
hogy az írás kényszere velem született, 
ugyanis adottság nélkül bárhogyan is 
törekszik valaki, nem tudja magát sem 
írásban, sem szóban az érdeklődést fel-
keltően kifejezni. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy a Marosvásár-
helyen élő Gálfalvi Zsolt irodalomkri-
tikus, aki a PEN Club elnöke volt, meg 
Gálfalvi György, aki Markó Béla után 

a Látó folyóirat főszerkesztőjeként te-
vékenykedett, jelenleg nyugdíjas, uno-
katestvéreim. De büszke vagyok arra is, 
hogy lányunk fia, Benke András uno-
kánk 2013-ban a kolozsvári Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem magyar–angol 
szakán szerzett diplomát, és jelenleg 
ugyanitt a Hungarológiai Doktori Iskola 
irodalmi alapprogramjában vesz részt. 
A Szem online irodalmi és társadalmi 
folyóiratban jelennek meg versei, kri-
tikái, könyv ismertetői, de a debreceni 
Alföld és a békéscsabai Bárka című fo-
lyóiratoknak is bedolgozik. Ami engem 
illet, már 1–4. osztályos koromban a fo-
galmazási órákon, volt tanítóm, Lukácsi 
Domokos mindig megdicsért, mert a leg-
szebb fogalmazás az enyém volt. Aztán 
az 5–7. osztályban pionírrá avattak (ak-
kor jött be divatba a vörös nyakkendő), 
s ilyen minőségemben gyakran írtam a 
Pionír című újságba tudósításokat. 1955-
ben a székelykeresztúri tanítóképzőben 
már 17 évesen tanítói oklevelet szerez-
tem. Itt olyan tanáraink voltak, mint 
dr. Kocziány László, a híres székely író, 
Nyírő József veje, vagy dr. Molnár Ist-
ván, aki a néprajzkutatást oltotta belénk. 
Egyszóval állíthatom, minket nem ta-
nítónak, hanem néptanítónak képeztek 
ki, akiknek a déli harangszóval nem ért 
véget a nevelői tevékenység, mert min-
den este színdarabot tanultunk és népi 
táncpróbáink is voltak. Hargita megyé-
ben egyfolytában, megszakítás nélkül 51 
évet töltöttem a katedrán, ebből 47 évet 
Alsóboldogfalván, ahol aztán véglegesen 
letelepedtem. Itt éltem le életem felénél 

Az

Szente B. Levente

„A szoba olyan könyv nélkül, 
mint az ember lélek nélkül!”
Beszélgetés Gálfalvi Gábor közíróval

Gálfalvi Gábor Ha kél az ég szép hajnala című tanulmánykötetét dedikálja  
(forrás: az alsóboldogfalvi Székelyföld Kapuja Egyesület honlapja)
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többet, mert ez év július 14-én betöltöt-
tem a 80. évemet. Letelepedésem után 
nagyon meglepett, hogy a 700 éves fa-
lunak a monográfiáját addig még sen-
ki nem írta meg. Alapos kutatómunka 
után ezt én megtettem, és Mélyre nyúló 
gyökerek címen könyv formájában meg-
jelentettem, ezen kívül ugyanitt még 
nyolc dolgozatomat, amelyeket a Ma-
gyar Néprajzi Múzeum díjazott is. A ko-
lozsvári Kriza János Néprajzi Társaság 
hét néprajzi munkámat méltatta elis-
merő oklevelekkel, valamint tagjai közé 
fogadott. Eddig megjelent munkáim közt 
kell megemlítenem a Székelykeresztúr és 
környéke lakodalmi költészete, Gyermek-
nevelés a családban, Ha kél az ég szép haj-
nala című könyveimet, amelyek néprajzi 
gyűjtéseket, helyismereti tanulmányo-
kat tartalmaznak. Társszer zője vagyok 
Az élet íze és a Több szem többet lát című 
néprajzi kiadványoknak. Tanítói mun-
kám során példaképemnek tekintettem 
mindvégig Gárdonyi Géza oktató-nevelői 
tevékenységét, aki nem a tanulók bőrszí-
ne meg a ruházatuk milyensége szerint 
ültette a padokba a tanulókat, hanem 
érdemeiket vette alapul. Mivel a hosszas 
tanítói tevékenységem alatt sok cigány 
tanulóm volt, megtanultam önszorga-
lomból a nyelvüket. Írtam egy roma–
magyar társalkodó szótárt is, melyből 
egy példányt Ilia Mihály magyarországi 
író is kért, és el is juttattam neki.

– A szakmai körökön kívül keve-
sen ismerik a Cigány–Magyar szótárát, 
amelyet a szenterzsébeti roma okta-
tásban is rendszerint használnak. Mi a 
véleménye, egy kisebbség nyelvi és kul-
turális felemelkedése élteti, esetleg egy 
önszerveződésről lehet szó, vagy sikere 
a szótárnak abban rejlik, hogy az egy-
más mellett élő kultúrák kölcsönhatása 
emberileg kíváncsi a másik csoportra.

– A szótár pozitív hatásaként köze-
lebb kerültünk egymáshoz úgy a cigány 
szülőkkel, mint a tanulókkal. Így elér-
tem azt, hogy minimálisra csökkent 
a cigány tanulóim körében az órákról 
való hiányzások száma. Amikor egyszer 
megkérdeztem egyik cigány kislánytól, 
aki sírt órán, hogy „Szo dukhál tuke?”, 
vagyis „Hol fájtatod?”, azt felelte: „Duk-
hál moro séro.” (Fáj a fejem.) Utána kér-
dezte: „Tuke dzsálész románész?” (Te 
tudsz cigányul?) Feleletem az volt: Mán-
gé dzsálész misto. Tudni kell azt is, hogy 
a romáknál udvariassági megszólítás 
nem létezik, mindenki tegez mindenkit 
kortól, rangtól függetlenül. Egyébként 
cigányul azt feleltem neki, hogy jól tu-
dok cigányul. Nem mehetünk el egymás 
mellett, és ha pedig ismerjük, vagy vesz-
szük a fáradságot, és megtanuljuk azon 

népcsoport nyelvét, amely mellettünk 
él, régóta szomszédunk, a mindennapok 
életfolyamata mögött rögtön felsejlik a 
múltbeli hozadék. Így aki figyel, a visel-
kedésmintákból kiindulhat, a megér-
tés, az egymásra figyelés közelebb visz 
egymáshoz, a kultúra megismerésében 
nagy segítséget ad.

– Néprajzi és szépirodalmi, közírói 
tevékenysége során az olvasók elő letett 
munkái közül mely könyve a legkedve-
sebb és miért?

– A fentebb felsorolt könyveim mellett 
még írtam három természetrajzi, két 
társadalmi témájú könyvet is, de szerin-
tem a legkedvesebb könyveim a néprajzi 
és a pedagógiai tárgyú kiadványaim.

– Emberi szerénysége eddigi mun-
kásságának szép lenyomata. Hatal-
mas súly ez az író, de az ember vállán 
is! Rengeteg díjjal, kitüntetéssel jutal-
mazták, mégis keveset hallatja szavát, 
igaz, annál többet dolgozik.

– A sokrétű kulturális-nevelői tevé-
kenységemre felfigyeltek, így a követ-
kező kitüntetésekben részesítettek: Ma-
gyar Kultúra Lovagja (Budapest), Németh 
Géza-díj (Csíkszereda), Hagyományte-
remtő Díj (Székelyudvarhely), Pro Cul-
tura Hungarica díj (Székelykeresztúr), 
A Székelyföld kapuja díja (Alsóboldog-
falva), Ezüstgyopár életműdíj (Szováta), 
Hódmezővásárhely tiszteletbeli polgára. 
2011-ben Újszékely község tanácsa a köz-
ség díszpolgára címmel jutalmazta ok-
tató-nevelő munkámat, mert a 47 évi ta-
nítóskodásom alatt egyetlen analfabéta 
sem került ki a kezem alól. Egyben kul-
turális igazgatóként összesen 87 műso-
ros estet rendeztem. Volt egy ifjúsági és 

egy cigány színjátszócsoportom, és egy, 
amelyet házasembereknek indítottunk, 
valamint egy tánccsoportom, népdalkö-
röm és az abban az időben kötelező agi-
tációs művészbrigádom. Kétévenként 
néprajzi kiállítást szerveztem az itteni 
lakosok munkáiból, hogy megőrizhessük 
az ősi népi motívumokat. Mert Györffy 
István néprajztudós így ír: „A néphagyo-
mány tart meg bennünket magyarnak, 
s a nemzetközi műveltség tesz bennün-
ket európaivá”. Ezért fontos a népi mes-
terségek, népi játékok összegyűjtése, fe-
lelevenítése és bemutatása. Ezt szolgálja 
a néprajzgyűjtés, amelyet szakszerűen 
kell végezni, hogy áttekinthetőbb, hi-
teles képet mutathassunk be népünk 
múltjáról a jelen és jövő nemzedéknek. 
Sajnos, ami a könyvkiadást jelenti, na-
gyon megtorpant az elektronikus saj-
tó hatására, pedig nincs olyan gyüle-
kezet, ahol ne jelenteném ki: a szoba 
olyan könyv nélkül, mint az ember lélek 
nélkül! A fentiek mellett rendszeresen 
közli írásaim a Hargita Népe, a Közok-
tatás, a Székely Kalendárium, az Unitári-
us Közlöny és több más kiadvány. E hó-
nap október 13-án az RMPSZ Országos 
Elnökségének Tudományos Tanácsa az 
Apáczai-díj elismerő oklevéllel értékelte 
sokrétű munkásságomat. Ezen irányú 
tevékenységemet ameddig erőm engedi, 
folytatni fogom, mert Szakály Dezső Ta-
nító vagyok című versében megfogalma-
zottakat magaménak vallom, miszerint: 
„Tanító vagyok, magyar tanító / Másnak 
tán nem sokat mond e két szó / de ne-
kem mindenem: maga az élet! / Múlt, 
jelen, jövő. Biztos ígéret / arra, hogy né-
pem mellett állhatok / és dolgos embere-
ket formálok.”

Szóval, nincs megállás! Még nincsen…

Alsóboldogfalva látképe a temető felől (Szél Lajos fényképe, forrás: Wikipédia)
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ajon hányan vannak ma Kolozsváron, 
akik ismerték vagy még ismerik a Spal-
ler nevet, mely az elmúlt kétszáz évben 
összefonódott a cserépkályhás szakmá-
val. Az bizonyos, hogy ez a név ismerő-
sen csengett azok körében, akik kályhát 
vagy kandallót szerettek volna építtetni 
(„rakatni”, ahogyan a kályhások mond-
ták) otthonukban. Így volt ezzel Gróf Te-
leki Sándor (1821–1892) – „a vad gróf”, Pe-
tőfi és Victor Hugo barátja, Liszt Ferenc 
utazópartnere, Bem József és Garibaldi 
fegyvertársa – is, aki egyik édesanyjá-
hoz címzett levelében a következőket írja.

„Teleki Sándor – Teleki Jánosnéhoz
Koltó: Szent István napján 1868.
Édes Kedves Jó Anyám!
Szeptember elején kézcsókolásra me-

gyek. Puczi megyen Bethlenbe, én elkí-
sérem őtet odáig, ott ülök egy pár nap s 
onnan Kolozsvárra szaladok egy napra 
kedves anyámhoz.

Én Spallerral kialkudtam volt a kan-
dallókot, kár, hogy Kagerbauer (szerzői 
megj.: kolozsvári építész) beleokosko-
dott. Mindenki a maga dolgát tudja leg-
jobban, ő az övét, én az enyémet. Ha azt 
várom, míg a kandallók jövendőre meg-
érkeznek Münchenből vagy Déli Ameri-
kából, a télen megvesz az Isten hidege 
s jövendőben nem lesz szükségem kan-
dallóra. Kegyeskedjen Spallert Magá-
hoz hívatni s megmondani neki, hogy 
szeptember közepéig csináljon nekem 
egy nagy zöld kandallót ajtóval együtt 
és rézcsővel, hogy a nappali szobába fel 
lehessen tenni…” (Csetri Elek: Emlékez-
zünk régiekről, Kriterion, 1973)

Névmutatóban olvashatjuk: Spaller 
József (1830–1902) kolozsvári kályhás-
mester, volt 1848–49-es honvéd.

Ezt támasztja alá a Honvéd-Névkönyv 
is. Fejezetcím: Kolozs vármegyei hon-
védegylet. A 192. oldalon az Őrmesterek 
címszó alatt olvashatjuk többek között 
azt, hogy: Spuller Károly, fazekasmester, 
Kolozsvár (a Spuller elírás, mert az Spaller 
volt – mesélte volt édesapám), valamint 

a 194. oldalon a Közhonvédek címszó alatt: 
Spaller József, fazekas, Kolozsvár. (Mikár 
Zsigmond: Honvéd-Névkönyv . Az 1848–49-
diki honvédseregnek 1890-ben még életben 
volt tagjairó, Budapest, Pesti Könyvnyom-
da-Részvény Társaság, 1891.)

Bár érdeklődtem, édesapám nem 
tudta megmondani, hogy a család hon-
nan származik. A név után esetleg szász 
eredetre lehetne következtetni. Ugyan-
akkor azt figyelembe kell venni, hogy 
minden ősünk, akikről tudunk, így 
Spaller János, aki az 1700-as évek máso-
dik felében született, majd az ő fia Spal-
ler Imre (született: 1792. november 5-én, 
Kolozsváron) római katolikus vallású 
volt. Azt tudjuk, hogy 1696-ban a kolozs-
vári szászok önálló lutheránus egyház-
községet szerveztek. Tehát ha valamikor 
lutheránusok voltak, akkor is nyolc év-
tized elteltével már magyarnak és kato-
likusnak vallották magukat.

Ma már nehéz lenne felelni arra a kér-
désre, hogy a Spaller Imre szabómester 
fiát, Józsefet, mi késztette a kályhás szak-
ma elsajátítására. Józsefről tudjuk, hogy 
1830-ban született. A családban még volt 
egy Józseffel majdnem egyidős fiú, Spal-
ler Károly. Valószínű, hogy testvérek vol-
tak. A Károly születési évét, akárcsak ha-
lálának pontos időpontját homály fedi. 
Annyi bizonyos, hogy mindketten, akár-
csak a szüleik is kolozsvári lakosok voltak 
és romai katolikus vallásúak voltak.

Csak feltételezzük, hogy miután már-
cius 20-án megérkezett Kolozsvárra, 
az 1848. március 15-i pesti események híre, 
az akkor 18 éves József és testvére, Károly 
ott tolonghatott azok között a kolozsvá-
ri ifjak között, akik kivonultak az utcára 
és lelkesen követelték a tizenkét pontban 
megfogalmazott változásokat, főleg Ma-
gyarország és Erdély unióját.

Kolozsvár utcáin és a terein nagy tö-
meg gyűlt össze éltetve a reformokat, 
a sajtószabadságot és az uniót. Az ifjú-
ság az egész városban az Unió dalt éne-
kelte: „Itt a zászló kezeinkben. Egy 

V

Spaller Árpád

Egy kolozsvári kályhás-
dinasztia rövid története

Ma már nehéz lenne 
felelni arra a kérdésre, 

hogy a Spaller Imre 
szabómester fiát, 

Józsefet, mi késztette 
a kályhás szakma 

elsajátítására.
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kívánat lengeti. Legyen egy a két hazá-
ból, Vész így meg nem döntheti.”

„Kolozsvár ifjúsága: a három kollégium 
nagyobb diákjai, de a tanoncok és mes-
terlegények is tüntettek s mindenhol je-
len voltak. Élükön állt a költő Gyulai Pál, 
Szilágyi Sándor a későbbi nagy történet-
író és Kőváry László, aki mintaképének a 
pesti radikális ifjakat tartotta. Falraga-
szok hirdették az uniót, sajtószabadságot; 
hirtelen felbukkantak a nemzeti szimbó-
lumok. Zászlók lobogtak, a tüntetők há-
romszínű kokárdákat tűztek magukra, 
a Szózatot énekelték, Petőfi nemzeti dalát 
szavalták.” (Egyed Ákos: Erdély 1848–49)

Az események hatására változtatták 
meg a Monostor utca nevét Unió utcára 
és a Híd utcát Wesselényi utcára.

A két Spaller fiúról ezután csak annyit 
tudunk, hogy önként bevonultak véde-
ni a magyar szabadságot Bem tábornok 
zászlaja alatt. Az édesapám visszaem-
lékezése szerint, szabadságharc leveré-
se után büntetésből a császár szolgála-
tában kellett eltölteniük néhány évet.

Tudomásunk szerint, Károlynak nem 
maradt utóda. Ezért hagyta az 1851-ben 
alapított kályhagyárát a szintén kály-
hás Veress Lajosra, aki Spaller József le-
ánygyermekének (Róza) volt a férje.

Annyit azért tudunk róla, hogy az 
1848–49-es magyar forradalom és szabad-
ságharcban honvéd tizedes volt a rangja. 
Ez egy nemzetiszínű szalagon olvasható, 
mely a koporsójára volt téve és valahogy 
megmaradt. Ha az életét nem is ismer-
jük, szakmájának szeretetéről és mun-
kásságának eredményről olvashatunk 
a Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkama-
ra Jelentéseiből az 1883, 1884 és 1885 évek-
re. (Az idézet Szőcsné Gazda Enikő: Erdélyi 
kályhák és kályhacsempék című könyvé-
ből származik. Budapest, 2010, 69. oldal)

Az ottani Kereskedelmi és Iparka-
mara felmérése szerint „Kolozsvárott a 
legjobban berendezett műhely a Spaller 
K.(ároly)-féle, az egyetlen, melyben na-
gyobb kemence van. Spaller révi agya-
got is alkalmaz, mely csaknem fehér 
cserepet szolgáltat, de az aránylag drá-
ga agyag csak díszesebb kályhák előál-
lítására alkalmazható, mi okból a többi 
kályhás, kolozsvári agyaggal dolgozik. 
A Spaller-féle műhelyben ónmázas 
kályhák és színes kályhák készülnek. 
A fehér ónmáz sűrű és általa elmosód-
nak az úgyis csak rosszul mintázott 
díszítések. A többi kályhás Kolozsvárt 
színes agyaggal dolgozik és csak durva 
olcsó kályhákat állít elő. Az agyag sová-
nyítására durva homokot alkalmaznak, 
mely gyakran azt okozza, hogy a cserép 
felületén egyes darabok kipattannak.”

Nem tudtuk kideríteni, hogy a két 
fiú közül melyik volt az idősebb, csak 

feltételezzük, hogy Károly. Spaller Jó-
zsef, akiről már e Teleki levél kapcsán 
tudjuk, hogy kályhás volt, 1830-ban szü-
letett Kolozsváron. Ő is a kályhás szak-
mát választotta.

Ahogy az idő közelebb hajol hozzánk, 
már jobban el tudunk igazodni a Spaller 
család egyéni életében.

József sokat mesélt a forradalomról 
és szabadságharcról. Sajnos akkor nem 
volt, aki papírra vesse azokat az élmé-
nyeket, amelyeket a szabadságharcban 
szerzett és egész életét meghatározták. 
A családi legenda szerint találkozott Pe-
tőfivel is, és még idős korában sem hitte 
el, hogy meghalt.

A testvérével ellentétben ő népesebb 
családot hagyott az utókornak. 1861-ben 
feleségül vette a nála hat évvel fiatalabb 
Márkovics Zsuzsannát. A 46 évig tartó 
házasságukból négy gyermek született. 
Két lány, Katalin és Róza, illetve két fiú, 
akik közül János a Magyar Államvasu-
tak tisztviselője lett, Károly pedig folytat-
ta apja mesterségét, a kályhás szakmát. 

A lányok közül az egyik, Róza férje is 
kályhás mester volt. Ő volt Veress Lajos, 
aki Spaller Károlytól a (1848-as honvéd 
tizedes) vette át a kályhakészítő műhelyt, 
és folytatta a kályhaépítést is. Mindezt 
egy a Veress Lajos által 1908. augusztus 
15-én kiállított számla igazolja.

Spaller József 1902-ben hunyt el. 
Gyermekei közül Károly volt az én nagy-
apám. Úgy vélem, hogy őrá emlékszem, 
pedig ez az emlék nagyon bizonytalan. 
Inkább a „mintha” világából nőtt ki. Róla 
egyetlen fényképet őrzök, amelyen egy 
középkorú bajuszos ember néz rám.

Édesanyám úgy jellemezte, hogy szép 
ember volt, de nagyon bohém.

A „hagyatékban” találtam egy Nép-
felkelési igazolványi könyvet, amelyet 
1903. július 30-án állítottak ki Kolozsvá-
ron a nagyapám, Spaller Károly részére. 
Ő akkor 26 éves volt. Végigböngésztem 
benne a nagyapámra vonatkozó ada-
tokat, amelyekben az állt, hogy kály-
hakészítő, kolozsvári lakos és ténylege-
sen szolgált a m. kir. 21. gyalogezredben. 
A könyvecske érdekessége, hogy a beírá-
sok végén van egy Útmutatás, ami leírja, 
hogy mire szolgál a könyvecske, a jogo-
kat és kötelességeket. Majd mindezt ékes 
román nyelven is ismerteti Istrucțiuni 
címszó alatt. Az én 1971-ben, Zilahon ki-
állított katonakönyvemben (Livret mi-
litar) hiába keresem a magyar részt…

Nagyapám a négy fiával aktív résztve-
vője volt a Kolozsvári Fazekas Céh Szent 
Flórián napi (május 4.) ünnepségeinek. 
Bréda Ferenc a fazekas céh (utolsó?) el-
nöke nagyapámnak és édesapámnak jó 
barátja volt. A fazekasok és a kályhások 
Szent Flórián napkor együtt ünnepeltek, 
noha a fazekassággal való rokonsága 

A két Spaller fiúról ezután 
csak annyit tudunk, hogy 

önként bevonultak védeni 
a magyar szabadságot 
Bem tábornok zászlaja 
alatt. A szabadságharc 

leverése után büntetésből 
a császár szolgálatában 

álltak néhány évet.

Spaller műhelyének reklámja egy 1880-beli újságban
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enciklopédia

ellenére a csempekészítés és a kályhás-
ság önálló mesterség volt. Tudomásunk 
szerint a múlt század negyvenes éveiben 
a Kolozsvári Fazekas Céh Kályhás és Fa-
zekas Társasággá alakult, melynek utol-
só elnöke Blázsi István kályhásmester 
volt. Blázsi Pista bácsi volt, egy a kály-
hások szakmai nyelvéről írt tanulmány 
adatközlője. (Imre Samu: A kolozsvári fa-
zekasság műszókincse.  Az  Erdélyi  Tudo-
mányos Intézet Évkönyve 1940 –1941, Teleki 
Pál Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1942, 
47–118.) A nagyon értékes tanulmány-
ból azonban kimaradt néhány szó, amit 
édesapámtól hallottam és a kályhások 
is használtak, és amely mind a mai na-
pig él emlékezetemben. Azt ne várja tő-
lem senki, hogy nyelvészi bonckéssel 

elemezzem e szavak eredetét. Ilyen sza-
vakra emlékszem, hogy cokli (a kályha 
alapcsempéje), vinkli (ez ismert), puz-
dekli (az oszlopkályha azon része, ami a 
tisztításra szolgált. Az egyik felső csem-
pén hagytak egy kerek lyukat, amit a 
puzdeklivel zártak el, mintha egy csem-
péből készült dugó lenne. Tisztításkor 
ezt kiemelték). Ezek a szavak lehet, hogy 
már a feledés homályába merültek.

Édesapám mesélte volt, hogy a nagy-
apám elismert volt a szakmában. Na-
gyon sok családnak dolgozott, és emle-
gette, hogy még Bánffy Miklósnak is ő 
rakta a kályháit.

1942-ben Budapesti és Vidéki Cse-
répkályhakészítő Iparosok Országos 
Szövetkezete emléklappal tüntette ki 

a szövetkezeti életben kifejtett hatékony 
tevékenységéért.

1908-ban, 31 éves korában vette fe-
leségül az akkor 26 éves gyergyóalfalvi 
Győrffy Blankát. A gyergyóalfalvi előnév 
származási helyére és társadalmi stá-
tusára mutat. A család Gyergyóalfaluból 
származott, és ahogyan akkor mond-
ták, kutyabőrös székely nemesek voltak. 
A házasságkötés idején Kolozsváron a 
Györgyfalvi utca 34. szám alatt laktak.

Házasságukból öt élő gyermek szü-
letett. A családi szájhagyomány sze-
rint több gyermek is volt, de azok kis-
korukban korán eltávoztak az élők 
sorából. Abban az időben nagyon nagy 
volt a gyermekhalandóság. A legidősebb 
lány Olga (1909–1929), alig hogy felcse-
peredett és férjhez ment, egy évi házas-
ság után, 20 éves korában meghalt. Fér-
je után Péterfalvi Péter Istvánné volt.

A lánygyermeket négy fiú követte, 
A legidősebb fiú Károly volt.

Majd őt követte Mihály (sz. 1912-ben), 
Béla (sz. 1914-ben) és a legkisebb Ottó, 
hivatalos nevén László Géza (sz. 1916-
ban). Ottó volt a bérmakeresztneve, de 
mindig ezt használták. Mind a négy fiú 
a kályhás szakmát örökölte és folytat-
ta, mondhatni élete végéig, mivel még 
nyugdíjasként is sokszor dolgoztak.

Édesapám (Károly) 1911-ben született, 
Kolozsváron. A keresztségben a Károly 
mellett a József nevet is kapta, de tud-
tommal soha nem használta. A többi 
fiútestvérével együtt a kályhakészítés 
mesterségét az édesapjuk mellett dol-
gozva sajátította el. Azt, hogy édesapám 
mennyire szerette a szakmáját, nem tu-
dom, de emlékszem, hogy a fiatalabbak 
nem szívesen dolgoztak vele, mert túl 
precíznek és ezért túl lassú munkásnak 
ítélték. Ez igaz volt, mert a kályhaépí-
tést egy kicsit, ha nem is tudatosan, de 
művészetnek fogta fel. Emlékszem – hi-
szen gyermekkoromban sokszor segéd-
keztem én is – hogy kétszer, háromszor 
is megnézte, hogy tökéletesen, hézag 
nélkül zár-e a két csempe. Ha nem volt 
jó, újra és újra csiszolta, míg az ponto-
san illeszkedett. Soha nem engedte meg 
magának a „fuserálást”, a gyors, elna-
gyolt munkát. Munkájára soha nem volt 
panasz.

Szabad idejében – főleg fiatalabb 
korában – festegetéssel (ma is őrzök 
egy néhány általa készített miniatú-
rát), vers tanulással és olvasással fog-
lalkozott.

Az akkori iparosokra jellemzően so-
kat olvasott és szép könyvtárral ren-
delkezett, amelyben nemcsak könyvek 
(pl. az Erdélyi Szépmíves Céh könyvei), 
hanem újsággyűjtemények is voltak 
(Ellenzék, Keleti Újság, Esti  Lap, majd 

Veress Lajos átveszi Spaller Károlytól a kályhakészítő műhelyt és folytatja a kályhaépítést is. 
Mindezt egy, a Veress Lajos által 1908. augusztus 15-én kiállított számla igazolja.
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Kolozsvári Esti Lap, Brassói Lapok stb.). 
Ezeknek nagy részét a „demokrácia” ele-
jén (1945) elégette. Mesélte, hogy házról 
házra jártak és keresték a „nem demok-
ratikusan” nyomtatott betűt. Akinél ta-
láltak, az nem sok jóra számíthatott 
az új rendszer pribékjeitől.

A két világháború között rendsze-
resen járt a katolikus Kolping Legé-
nyegyletbe, aminek tagja is volt. Saját 
elmondása szerint itt nagyon sokat 
tanult. Valószínű, hogy az ott tapasz-
taltak hatására kérte felvételét a kato-
likus szemináriumba, de korára való 
tekintettel – már 31 éves volt – nem 
vették fel.

Édesapám jól ismerte Márton Áront, 
ahogyan ő mondta, még kispap korából, 
amikor egy alkalommal az Alvernán ta-
lálkoztak. A családban suttogva és áhí-
tattal ejtettük ki a nevét. Márton Áron 
volt az, akinek a szavára oda kellett fi-
gyelni. Amikor Kolozsváron bérmakör-
úton járt, édesapám is ott szorongott a 
tömegben. A püspök, kíséretével a temp-
lom közepén vonult végig, és amikor 
meglátta édesapámat, megállt, kezet 
fogott vele és néhány szóban hogylété-
ről érdeklődött. Bátyámat és engem is 
Márton Áron bérmált a kolozsvári Szent 
Mihály templomban 1955. augusztus 14. 
és 15-én.

Mint sok más erdélyi magyar ember-
nek, neki is a „kis magyar világ” – aho-
gyan Észak-Erdély 1940 és 1944 közötti 
időszakát nevezték – egész életét meg-
határozó élményt jelentett. Ahogyan 
azt Beke György Erdély lelke a tolerancia 

című tanulmányában írta: „Szellemi 
pokolnak, lelki kisemmizésnek vetett 
véget Észak-Erdélyben az 1940-es má-
sodik bécsi döntés… Észak-Erdély ma-
gyarsága számára a nemzeti lét le-
hetősége nyílt meg. A »négy magyar 
esztendő« nélkül ma az egész erdélyi 
magyarság állapota a moldvai csángó-
kéhoz hasonlítana.”

De hol vannak ma már a Beke Györ-
gyök, Köteles Pálok, Páskándi Gézák, 
akik a kis magyar világ után átélték 
a poklok poklát és az később nyilvános-
ságra is hozták?

1940 augusztusában nagyon várták 
a felszabadulást. A román behívóval a 
kezében és bevonulást egy héttel „elha-
lasztva” (ami bizony, ha nem jön össze, 
nagyon kemény büntetéssel járt volna) 
többedmagával körülülték a rádiót, és 
egy térképen húzták a vonalat aszerint, 
hogy mit mondott be a rádió. Kolozsvár 
visszacsatolása hallatán a börtönből 
szabadult ember csendes belső öröme 
töltötte el mindnyájukat. Sokat mesélt 
arról a nagyon szép négy esztendőről. 
Bár ma egyes magyar írástudók fanya-
logva említik, az ő életük meghatározó 
része volt.

Édesapám 1945-ben vette feleségül 
a tíz gyermekes Rózsa család egyik lá-
nyát, Margitot, akivel élete végéig tisz-
tes házasságban élt. Házasságukból két 
gyermek született, Károly, aki a szak-
mát folytatta és Árpád, aki gyógypeda-
gógus tanár lett.

A háború után nagyon nagy szegény-
ségben éltünk. Az addig szabadon dol-
gozó iparos nehezen szokta meg az ál-
lami jármot. Sokszor hívták a pártba is, 
de soha semmilyen pártba nem lépett 
be. Ezért nagyon sok hátrányt szenved-
tünk. A bátyámat, hiába volt jó tanuló, 
nem vették fel pionírnak. Sírva jött haza 
az iskolából. Édesapám az ötvenes évek 
elején szegődött el egy állami vállalathoz. 
Hiába volt két iskolás korú gyermeke, jó 
messze küldték a családjától. Halmiba 

„delegálták”, iszonyatos körülmények 
közé. Amikor véget ért a „száműzetés”, 
Kolozsváron egy építővállalatnál alkal-
mazták. Szakmájának elismert művelője 
volt. Munkájára soha nem volt panasz.

A kályhásoknál – ahogy ők mondták, 
a „szezon” – a megrendelések és munkák 
nagy része főleg az év második felében 
zajlott le egészen karácsonyig. A téli idő-
szakban ők mindig hidegben dolgoztak. 
A kályha bontása és rakása nagyon sok 
porral járt, ami nemcsak a környeze-
tet szennyezte, de a tüdejüket is belepte. 
Működési területük nem csak Kolozsvá-
ron volt, a város környéki falvakban is 
dolgoztak. Így például Magyarfenesen 
(ahova egy decemberi havas napon, egy 
alkalommal én is elkísértem), Magyar-
lónán, Tordaszentlászlón, Gyaluban, 
Mákófalván, Magyarvistán, Ajtonban és 
még nagyon sok más helyen.

A szocializmus pontosan a minőségi 
munka becsületét tette tönkre. A nor-
marendszer csak a mennyiségre (si-
lány minőségű munkára) figyelt, és 
csakis ezt fizette meg, ezzel kiszorítva 
a pályáról azokat, akik munkájukban 
a tisztességre, becsületre, minőség-
re törekedtek. Ezért az állami mun-
ka mellett kénytelenek voltak „privát-
ban” is dolgozni, hogy el tudják tartani 
a családjukat.

A négy Spaller fiúnak összesen hat 
lánygyermeke és öt fiúgyermeke szüle-
tett. A fiúk közül hárman a kályhaépí-
tés mesterségét folytatták. Az édesapám 
nagyobbik fia, az én bátyám Spaller 
Károly, habár érettségizett (talán az 
egyetlen e mesterség képviselői között), 
a kályhás szakmánál maradt. Ma ebben 
a kályhás családban ő lett az utolsó mo-
hikán, aki ezt a szakmát űzi. Idős kora 
miatt a szakmát már ő sem gyakorolja. 
Ugyancsak a szakmát folytatta Spaller 
Mihály nagybátyám mindkét fia, József 
(Jóska) és Mihály (Miska). Ők sajnos már 
nincsenek az élők sorában. A szocializ-
mus és az azt követő rendszer szétszórta 
a családot. Ottó bátyám fia, Spaller Sza-
bolcs a bútorasztalos szakmát tanulta és 
folytatta. Ma Angliában tevékenykedik.

Én, Spaller Árpád gyógypedagógus 
lettem. A kisebbik fiam, dr. Spaller Ró-
bert a paragrafusok világában él és 
dolgozik, mint jogtanácsos. Nagyobbik 
gyermekem, Spaller Endre a politikai 
pályát választotta és egy időben a ma-
gyar Országházban igazgatta a nemze-
te sorsát, mint parlamenti képviselő.

Ez a kolozsvári kályhás család mára 
már teljesen szétszóródott, és egyetlen 
tagja sem folytatja a szakmát.

Sic transit gloria mundi. (Így múlik 
el a világ dicsősége) – mondom én is e 
latin közmondással.

A háború után nagyon 
nagy szegénységben 

éltünk. Az addig szabadon 
dolgozó iparos nehezen 

szokta meg az állami 
jármot. Sokszor hívták 

a pártba is, de soha 
semmilyen pártba nem 

lépett be.

A Honvéd-Névkönyv 192. oldalának részlete 
a Spuller-névelírással.
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emlék-lapok

ándékosan használom a címben a tö-
redék szót, mivel jelenlegi ismereteink, 
adataink alapján nem tudjuk végig kö-
vetni a református pap teljes életét. Amit 
tudunk róla, mindazt neki köszönhet-
jük, ugyanis 1672-től 1705-ig fennma-
radt az általa vezetett naplójának jó-
néhány részlete.1 Sajnos, nem az egész, 
pedig a leírtak arra utalnak, hogy azt 
folyamatosan és részletesen vezethette. 
Azonban a több mint háromszáz év alatt 
egyes lapjai, ívei elkallódhattak, meg-
semmisülhettek. Jelen írásban részben 
kronológiai sorrendben, részben témák 
szerint csoportosítva igyekszem minden 
lényeges elemet bemutatni róla a mai 
olvasóknak. Megörökíteni az abban elő-
forduló személyek nevét, valamint azt, 
amit a családjáról megtudtunk.

Puritán, nagyon egyszerű életmó-
dú embert ismerhetünk meg a sze-
mélyében, akinek külföldi diáksága 
idején néha „se inge, se gatyája” nem 
volt, majd hazatérve Erdélybe olyan 

embereknek a barátságát és tiszteletét 
élvezhette, mint a főnemes Teleki Mi-
hályét, aki 1692-től Kővárvidék kapitá-
nya volt. Mindezt bizonyára tudása és 
kiváló emberi tulajdonságai alapján ér-
demelhette ki.

Származásáról előzetesben csak né-
hány dolgot emelek ki Nagy Iván mű-
véből2, a családfájának egyes részlete-
it később, az aktuális helyen említem. 
Nagyszülei, Péter és Bonyha Kata még 
Sárospatakon éltek. Valószínű innen 
ered a Pataki családnevük. Szülei, I. Ist-
ván és Kőrösi Anna 1630-ban3 költöztek 
Erdélybe, és ott kolozsvári polgárok let-
tek. A címben szereplő István fiukról 
úgy ír, hogy az előbb torockószentgyör-
gyi, majd görgényi lelkész volt. Itt kell 
megemlíteni, hogy Pataki István nap-
lójában erről egy szóval sem emlékezik 
meg. (Természetesen a hiányos feljegy-
zések miatt, de ezen falvakban történt 
prédikátori működését nem lehet kizár-
ni. Lelkészi szolgálatának lejegyzett ál-
lomáshelyeit később fogom ismertetni.) 
Nagy Iván szerint tőle származnak a Sá-
muel nevű híres orvosutódok (fia, uno-
kája és dédunokája). Azonban az 1692-
ben született fia, Sámuel nem szerepel 
Pataki feljegyzéseiben. Az eltérő adatok 
miatt ezért a továbbiakban csak azok-
ra hagyatkozom, amelyeket a naplóíró 
maga rögzített a saját kezével, s azokat 
hitelesként fogadjuk el.

1672-ben kezdte naplóját vezetni még 
egyetemi hallgatóként Marburgban 
(ahogy ő írja: Marpurgum), Németor-
szágban. Itt alapították meg 1527-ben 
a világ első protestáns egyetemét. Ta-
nult a hollandiai Utrechtben is (Ultra-
jectum), azonban itt valószínűleg keve-
sebb időt tölthetett, mivel az általa leírt 
események mind az előző városhoz kö-
tődnek. Az ide jövő diákok, professzo-
rok, ismerősei, látogatói nevét érdemes 
az utókornak rögzítenünk. 1672 nyarán 
öt „atyafia” is érkezett  Marburgba. Ve-
resegyházi Tamás és Vásárhelyi György 

Sz

Fülöp László 

Töredékek Pataki István 
radnóti lelkész életéből

1672-ben kezdte 
naplóját vezetni még 

egyetemi hallgatóként 
Marburgban (ahogy 
ő írja: Marpurgum), 

Németországban. Itt 
alapították meg 1527-ben 

a világ első protestáns 
egyetemét.

A radnóti református templom  
(forrás: Wikipédia)
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Debrecenből, Bölöni Sámuel és Pál szá-
munkra ismeretlen helyről, valamint 
Dálnoki János, aki levelet és hat ara-
nyat hozott Pataki apjától a fiának. Ek-
kor vett „ingnek, gatyának való gyol-
csot tíz singet”, azt meg is varratta, és 
öt font gyertyát is vásárolt. (Egy sing 
kb. 60 cm.) Még ez év szeptemberében 
újabb diákok jöttek a városba, mégpedig 
„Vratislavia” nevű városból. (Mivel Pata-
ki feljegyzéseinek egy része latin nyel-
ven íródott, ezért itt latinul olvasható a 
szöveg.) A név Szilézia történelmi fővá-
rosát jelenti, lengyelül: Wroclaw, néme-
tül: Breslau, magyarul: Boroszló az el-
nevezése. A három fiatal nevét magyar 
formában közlöm: Wisky Pál, Otrokócsi 
Ferenc, és Pásztai József urak. 1673-ban 
három, Heidelbergből érkező személyt 
említ, a hiányos leírásból azonban nem 
derül ki pontosan a státuszuk: Horvát-
hi Veresegyházi Bazil, Pápai (a kereszt-
név hiányzik) és Cl. Pataki (talán Kleo-
fás a keresztnév rövidítése).

Ezen év augusztusában Frankfurt-
ból jött „debreceni senior Hosszufalu-
si Márton, Kállai Kopis János Szikszai 
mester, Körmendi György püspök mes-
ter”. Mindhárman egyforma köntösben, 
feltehetően az ottani egyetem egyenru-
hájában. Az utóbbi megajándékozta egy 
inggel, gatyával „látva fogyatkozot ál-
lapotomat”. Valószínűleg nagy lehetett 
a diákok körében a peregrináció (ván-
dorlás), mivel írja, hogy Heidelbergbe 
ment a társai közül Vásárhelyi György, 
Kopis Kállai János és Eperjesi Mihály, 
akitől levelet küldött haza a szüleinek. 
Csupán véletlen, hogy ekkor kapott ő is 
levelet otthonról „Smitan úr keze által 
Braszlóból hozván”. Pénzt is hozott az 
apjától, egy Pataki István nevű kolozs-
vári professzortól4 (*1640 †1693), Tolnai 
István sógorától, két, számunkra azo-
nosíthatatlan hölgytől, valamint a hú-
gától, Gyarmathinétól. Épp ekkor vá-
sárolt magának papucsot egy tallérért, 
s anyagilag már annyira megszorult, 
hogy kénytelen volt eladni a magyar 

nyelvű Bibliáját a fentebb már említett 
Körmendi Györgynek. Ugyanekkor adta 
vissza mindenkinek a tartozásait.

Pataki István ezután befejezte kül-
földön az egyetemi tanulmányait. 1674. 
március 22-én indult haza, s április 29-
én érkezett magyar földre, Trencsén me-
gyébe, Zsolna városába, majd folytatta 
az útját Erdély felé. Ezzel az eseménnyel 
kezdődik élete második nagy idősza-
ka. A továbbiakban leírja, hogy kiknél 
és hol vendégeskedett utazása közben. 
A nyugati egyetemeken végzett Pata-
kit szívesen látták és segítették minde-
nütt, szinte diadalút volt a hazaérkezé-
se. Nagybányán Horthi István esperes 
(1684-től erdélyi református püspök) 
vendége volt. Majd ebéden volt Sándor és 
Kristóf deáknál. Désen Vásárhelyi Péter 
mester gondoskodott róla, Bonchidán 
Bánffy Dénesnél töltötte az estét. Azután 
Teleki Mihály főnemessel találkozott, 
s az estét végigbeszélgették. A valami-
kori szegény egyetemista ajándékozott 
Telekinek egy latin nyelvű történelem-
könyvet, a feleségének egy pár nyári 
kesztyűt, a nagyobbik fiának, Jánosnak 
pedig egy szép rezes kalamárist (tinta-
tartót). Ezek után Teleki már postalo-
vat rendelt neki kísérővel, hogy minél 
előbb hazatérhessen. Különben az „Úr” 
máskor is meghívta később a palotájá-
ba, s vacsorák után sokáig elbeszélget-
tek. Anyagilag is segítette, volt úgy, hogy 
120 arany forinttal. Végül március 29-
én este 10 órakor érkezett meg „atyám 
uram” házához Claudiopolisba, azaz Ko-
lozsvárra. Utána sokat utazgatott főként 
Teleki által kapott útiköltségen Görgény-
be, Ebesfalvára, Segesvárra, Fogarasra, 
mikor paripán, mikor postaszekéren. 

1675. március 1-jén kapott hivatalt a pré-
dikátorságra Radnóton. Pár nap múlva 
oda indult, s kezdetben a várban aludt 
„udvarbíró Udvarhelyi István deáknál”, 
majd 19-én beköltözött a „parochiális 
házba”. Mielőtt felgyorsult napjai ese-
ményeit tovább folytatnánk, érdemes 
tömören felidézni, hogy papi jövedelmét 
egy külön részben részletesen fölsorol-
ja. Mindebből csupán a leglényegeseb-
beket emelem ki. Mivel a várban is el-
látta a hitéleti szolgálatot, onnan kapott 
évi 132 aranyforint fizetést, illetve búzát, 
bort, disznót, bárányt, sajtot, vajat, mé-
zet. A faluból kapott búzát, fát, az asszo-
nyok által szőtt vásznat; a rétjét leka-
szálták és a szénát betakarították az ott 
élők. Esketéskor fát, kereszteléskor öreg, 
azaz nagy kenyeret és tyúkot, temetés-
kor pedig egy forintot kapott.

Visszatérve a mindennapok ese-
ményeire: részt vett a papok gyűlésén, 
ahol tisztségére kijelölték (kandidálták), 
majd tiszteletét tette Marosvásárhelyt 
Tiszabecsi Gáspár püspöknél. Mindezek 
után rövid utazgatást tett Ormándi Ist-
vánnal, a fejedelem udvari prédikátorá-
val Szilágysomlyóra, Katonára, Kolozs-
várra, Somborra, majd végül „Zilajra”, 
ahol Felvinczi Sándornak volt a vendé-
ge. Érdekes módon csak több mint egy 
év múlva öltözött ki a német diákruhá-
ból, és csak ekkor vette föl a papi „grá-
nát” köntösét.

A már biztos állással és jövedelem-
mel rendelkező Pataki ekkor döntött ar-
ról, hogy megházasodik. Csupán rövid 
megjegyzés, hogy meglátogatta Mis-
kolczi Gáspárt, ott vacsorázott és hált 
a leendő apósánál. Néhány nap múl-
va elküldte Miskolczihoz Tolnai István 
„kedves sógorát”, Ormándi István tisz-
teletest, kísérőként pedig Vajna Lász-
ló étekfogót lánykérőbe, Judit nevű lá-
nyukért. (Úgy tűnik, hogy vidékenként 
eléggé eltérő volt a lánykérés formája. 
Hazánk nyugati megyéiben maga a le-
endő vőlegény kérte meg szüleitől a lány 
kezét, kísérője pedig a keresztapja vagy 
az idősebb báty szokott lenni.) Hamaro-
san, szeptember 20-án meg is tartották 
az esküvőt, maga Ormándi eskette ösz-
sze őket, a lakodalmuk Szilágysomlyón 
volt. Mindez után Zilahon vendégesked-
tek Felvinczi úrnál, s két nap múlva este 
már Kolozsvárra érkeztek a szülői ház-
hoz a rokonaival, ugyanis az útra elé-
bük ment a sógora feleségestül. Miután 
itt is tartottak egy lakodalmat, hazatér-
tek Radnótra.

Ezután a feljegyzések eléggé ritkák. 
Utazásait írja le, valamint azt, hogy le-
velet kapott Utrechtből az Akadémiáról 
Leusden János professzorától. S máris 
1676. augusztus 7-e következik, amikor 

Épp ekkor vásárolt 
magának papucsot egy 

tallérért, s anyagilag 
már annyira megszorult, 

hogy kénytelen volt 
eladni a magyar nyelvű 

Bibliáját. Ugyanekkor 
adta vissza mindenkinek 

a tartozásait.

A régi marburgi egyetem épülete  
(forrás: Wikipédia)
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nagy örömmel írja, hogy megszüle-
tett a kislánya, Judit. (Ezt úgy rögzítet-
te, hogy Jutka napon, ami valószínűleg 
tévedés, hisz Judit névnapja nem ek-
kor van.) A református szokás szerint 
több komája, azaz keresztszülője volt 
a kislánynak: Ormándi István, Gyulai 
Tamás, Teleki Gáspár, Katona Mihály, 
Köpeczi János, Újhelyi Pál, Farkas Mi-
hály, Bányai János és két, név szerint 
meg nem nevezett asszony. Mindezek 
után több apró eseményt említ, például, 
hogy márciusban „kezdett foga hasadni 
Jutka lányomnak”, vagy hogy levágatta 
a hosszú haját.

Jelentős változás következett ezután 
az életében, ugyanis 1681-ben meghív-
ták Kolozsvárra prédikátornak. Ezen 
alkalommal is felsorolja, hogy mit kap 
jövedelemként: pénzt, terményeket és 
a dézsma negyedrészét.

Nagy ugrás jön az éveket nézve a nap-
lóvezetésben. Mint korábban említettem, 
ezek a hiányzó részek bizonyára elvesz-
hettek az idő múltával. Itt maradhatott 
ki az, hogy fia is született, s az már el 
is érte a 14. évét; és hogy 1691. november 
végén Torockószentgyörgyről útnak in-
dította az enyedi kollégiumba. Érdemes 
bepillantanunk abba, hogy mennyire 
gondosan kellett megtervezni egy leen-
dő diák távoli életét. Mindebből csupán 
a leglényegesebb elemeket sorolom föl. 
Istók nevű fia lovon ment el otthonról, 
szolga kísérte, feltehetően szekéren, mi-
vel nagyon sok holmit vitt magával (ru-
haneműk, háló „szerszámok”, ételekhez 

alapanyagok, fűszerek, az úti elemózsi-
ák és „egy fejsze, ha kelletik” (!). A há-
lótársa Ajtai András lett, akivel egy 
„kamrában” aludtak, s egy asztalnál ét-
keztek. A két fiúval tartottak még: Mis-
kolczi Zsigmond, a sógora, Pápai Ferenc 
és Ajtai uram is, András édesapja. Pata-
kiék fogadtak egy főző asszonyt (Zöldi-
nét), aki fél esztendőre öt magyar forin-
tot kapott ezért. Fogadott a mosásra egy 
árva lányt, aki a kollégiumtól a máso-
dik házra lakott. Neki fél rúd szappant 
küldött, s fél évre 60 pénzt. E részben 
olvasható egy eléggé értelmezhetetlen 
mondat, ugyanis azt írja, hogy a két di-
áknak a professzorok rendeltek két-két 
cipót naponta. Ez azért is furcsa, mivel 
például a tandíjról, ami biztosan volt 
akkor is, nem tesz említést. Mint meg-
tudjuk, a nagyenyedi kollégiumban Ist-
ván fia a „szintaktikai” osztályba fog 
járni, amelybe Kolozsvári István komá-
ja ajánlotta be. A koma valószínűleg itt 
a paptársa jelentésben szerepel, ugyanis 
családi kapcsolatot nem találtunk a két 
fél közt.

Újabb hiátus következik Pataki nap-
lójában, mégpedig mintegy tizennégy 
év. Mint utólag kiderül, közben szüle-
tett egy Borbála nevű kislánya, meghalt 
a felesége, és bizonyos, hogy még történ-
hettek életében lényeges momentumok, 
amelyekről azonban nem tudunk.

Mindezek után az utolsó leírt csa-
ládi esemény következik. 1705. január 
14-én férjhez adta Borica nevű, „Mis-
kolczi Judittól maradt árva” lányát 
Técsi György kentelki és cegei prédi-
kátorhoz. Ezen alkalommal tételesen 
felsorolja, hogy mit adott a lányának 
hozományul. Ezek közül csupán az ér-
dekesebbeket emelem ki: a konyhai 
eszközök legtöbbje ónból készült: tálak, 
tányérok, kannák, bokály (egyfülű bo-
ros edény vagy kancsó). Ruhaneműk: 
paplan, mente, kendő, szoknya, öv, pi-
ros kordován csizma; paplan, lepedő, 

abrosz – ezek mind többes számban 
értendőek. Az egyszerű lelkészre jel-
lemzően egyetlen ékszert sem olvasha-
tunk a kelengye tárgyai között. A veje 
is kapott nászajándékot tőle, idézem: 
„Técsi uramnak egy sárga iszkofiumos 
keszkenőt jegyben fl. 6.” Az iszkofiumos 
(skófium) azt jelentette, hogy ez a hat 
arany értékű kendő, arannyal vagy 
ezüst szállal volt kihímezve.

Ezzel az eseménnyel 1705-ben meg-
szakad Pataki István naplója. Még any-
nyit tudunk személyéről, hogy 1710-ben 
halálozott el.5

Foglaljuk össze, hogy a leírása alap-
ján milyen családtagokat ismerhet-
tünk meg a diáriumból: testvérei közül 
két lányt. Egyiknek a keresztnevét sem 
tudjuk meg. Talán Bora volt a nővére, 
akinek a férje Tolnai István volt, róla 
többször ír név szerint. Volt egy húga, 
akit csak Gyarmathyné néven említett. 
Feleségétől, Miskolczi Judittól három 
gyermeke született: Judit (*1676), István 
(*1677 k.) és Borbála (*1705). Borbála há-
zasságkötésének idején a felesége már 
nem élt .

Nagy Iván már idézett kötetében 
azonban a családfán olyan személyek 
is szerepelnek, akikről Pataki nem írt, 
noha az évszámok alapján bekerülhet-
tek volna a naplójába. Második felesége-
ként itt (Böszörményi) Nagy Kata neve 
olvasható, Tőle három fia született: Sá-
muel, a híres orvos (*1692–†1766), Ferenc 
és Dániel. Ez utóbbi adatokat, azok he-
lyességét azonban a naplótöredék alap-
ján nem tudjuk bizonyítani.

Pataki István naplója, mint látjuk, 
sok erdélyi személy (család), nyuga-
ti egyetemeken tanult diák nevét őriz-
te meg az utókornak. Megismerhetjük 
belőle, hogy miképp élt, tanult egy ma-
gyar diák külföldön, hogyan készült föl 
a hivatására. A későbbiekben pedig azt, 
hogy milyen volt az élete egy 17. száza-
di református lelkésznek és családjának 
az akkori Erdélyben.

Jegyzetek
1 Török István: Pataki István református 
pap naplója 1672–1715-ig. Történelmi  Tár . 
1887. p. 144–154.
2 Nagy Iván: Magyarország családai czí-
merekkel és nemzedékrendi táblákkal. IX. 
Pest. 1862. p. 146–147.
3 A Wikipédia szerint 1638-ban. https:// 
hu.wikipedia.org/wiki/Pataki_Sámuel_ 
(orvos,_1692–1766)
4 Nagy I. i. m. p. 148. A családnév egye-
zése véletlen, a két család nem volt 
rokonságban.
5 Az itt leírt adatok alapján 1654-55 körül 
születhetett, tehát körülbelül 56 évesen 
hunyt el. 

Pataki István naplója sok 
erdélyi személy (család), 

nyugati egyetemeken 
tanult diák nevét őrizte 

meg az utókornak. 
Megismerhetjük belőle, 

hogy miképp élt, 
tanult egy magyar diák 

külföldön, hogyan készült 
föl a hivatására.

A magyar diák domborműve az utrechti 
egyetem falán (forrás: sonline.hu) 
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2018-as év gyümölcsöző volt a magyar-
országi 1848‒49-es forradalom és sza-
badságharc történetírása szempontjá-
ból, ebben az évben ugyanis több, ezen 
tematikát feldolgozó kötet is nyomda-
festéket látott. Ezen művek sorába il-
leszkedik Süli Attila őrnagy-hadtörté-
nész, a budapesti Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum (HIM) munkatársa által 
közreadott könyv, mely Torda várme-
gye és Aranyosszék 1848‒49-es esemé-
nyeit ismerteti.*

A kötet Előszavát Hermann Róbert 
hadtörténész, a Magyar Történeti Tár-
sulat elnöke írta. Ebben felteszi a kér-
dést, hogy van-e arra lehetőség, hogy 
a magyarországi 1848‒49-es forrada-
lom és szabadságharc történetével fog-
lalkozó kutatók bármi újat mondjanak. 
A kérdést pedig így válaszolja meg: „Jó-
magam ilyenkor azt szoktam mondani, 
hogy a szabadságharcot aligha fogjuk 
megnyerni, s a fegyverletétel alkalmá-
val továbbra sem a muszkák kapitu-
lálnak előttünk, hanem mi őelőttük; 
de azért azokban a fránya részletekben 
még sok ördög rejtezik.” (5 o.)

Az 1848‒49-es események forrásai-
nak közlését, mint folyamatot hullám-
hegyek és -völgyek jellemezték: a köz-
readás az 1850-es években kezdetét 
vette, a munkák azonban a győztes ol-
dal szemléletét tükrözték és kevés iratot 
jelentettek meg teljes terjedelemben. Ki-
vételt a külföldre távozott forradalmá-
rok (pl. Szalay László, Klapka György) 
közleményei képeztek. A változást 1867, 
majd 1918 hozta meg. Az 1848-as magyar 
nyelvű történeti irodalom számottevő 
részét a helytörténeti munkák képe-
zik, melyek 1918 után háttérbe szorul-
tak. Erdélyben 1989 után következett be 
a változás.

A  Torda megye  és  Aranyosszék  1848 
alkonyán című fejezetben Süli röviden 
ismerteti a két törvényhatóság és Tor-
da vármegyeszékhely forradalom ki-
törése körül fennálló állapotát. Innen 

megtudjuk, hogy a vármegye lakossá-
gának túlnyomó többségét jobbágyok 
képezték, a közigazgatási egységben pe-
dig a plébániák többsége görög katolikus 
volt. 1848-ban a főispán a konzervatív 
szemléletű gróf Thoroczkai Miklós volt. 
A vármegye a szabadságharcnak össze-
sen 1326 önkéntest és 738 sorozott kato-
nát adott, területéről bizonyos mértékig 
összesen hat katonai alakulat nyert ki-
egészítést, továbbá Tordára vezényel-
ték 1848 tavaszán a háromszéki, 15-ös 
számú székely határőr-gyalogezred két 
százada.

A Kövend székhelyű Aranyosszék la-
kossága 23 ezer fő körül mozgott, a leg-
több (19) gyülekezete a protestáns fele-
kezeteknek volt, őket követték a görög 
katolikusok (13). A székben állomásozott 
a 11. számú székely határőr-huszárezred 
egyik százada, melynek egyik alegysége 
(szakasza) román többségű volt.

Az első alakulat, melynek történetét 
Süli ismerteti, a vármegyei nemzetőr-
ség, melynek egy fejezetet szentelt. Tor-
dán már 1848. március 30-án határo-
zat született nemzetőrség alakításáról. 
Az alakulat létszáma tavaszra megha-
ladta a 400 főt, tiszteletbeli parancsno-
kuk, a főispán tartott felettük szemlét, 
tagjai pedig többségben gyalogos voltak, 
egy századnyi lovassággal kiegészülve. 
Hamarosan a vármegye és Aranyosz-
szék több településén (pl. Aranyoseger-
begy, Sárd, Torockó) is nemzetőrségek 
jöttek létre.

A helyzet szeptemberben feszült pat-
tanásig: a magyar kormány által elren-
delt újoncösszeírást sok helyen, pl. Ara-
nyoslónán megtagadták. Itt ‒ akárcsak 
néhány hónappal korábban az Alsó-Fe-
hér vármegyei Mihálcfalván (ma Mi-
halț, Fehér megye) ‒ véres összetűzés-
re került sor a reguláris gyalogságból, 
aranyosszéki határőr huszárokból és 
nemzetőrökből álló sereg és az ellen-
szegülő román parasztok között. A hadi 
események alakulása következtében 

A

Horváth Csaba

Torda vármegye és 
Aranyosszék szabadságharca

Az 1848–49-es események 
forrásainak közlése 
az 1850-es években 

kezdetét vette, a munkák 
azonban a győztes oldal 

szemléletét tükrözték és 
kevés iratot jelentettek 

meg teljes terjedelemben.
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a tordai és aranyosszéki nemzetőrök 
Kolozsvárra, majd onnan Csucsára vo-
nultak vissza, Tordát pedig a császári‒
királyi sereg megsarcolta.

A szerző az 1849-es eseményeket egy 
külön fejezetben tárgyalja. Tordára de-
cember 29-én Czetz János alezredes ve-
zette dandár vonult be. A nemzetőrséget 
újjászervezték, négy századot vadásza-
lakulatokká szervezték át, amelyek ‒ 
dicséretre méltatlan tevékenység után 
‒ betagolódtak a 2-es számú honvéd va-
dászezredbe. Ezen alakulatok Zsibónál 
adták meg magukat. A megyé felső ke-
rületében egy szabadcsapat is alakult, 
melynek alapító parancsnokát, Szabó 
Lajos ügyvédet Bem József hadbíróság 
elé állította. Tordára végül 1849. augusz-
tus 15-én orosz, öt nappal később csá-
szári sereg vonult be.

A következő rész Aranyosszék nem-
zetőrségét veszi górcső alá: április 12-én 
hoztak döntést a nemzetőrség létreho-
zásáról, melyet azonban nagyon nehe-
zen sikerült felfegyverezni. A nehézsé-
gek ellenére székben a nyár folyamán 
önkéntes mozgó nemzetőr alakulatot 
is létrehoztak. A szék nemzetőrei részt 
vettek a Nagyenyed környéki harcokban, 
novemberben viszont kénytelenek vol-
tak északi irányba, a Kincses Város fele 
visszavonulni. A nemzetőrség 1849 ele-
jén történt újjászervezése és a Medgyest 
visszafoglaló aranyosszéki szabadcsa-
pat rövid története külön alfejezetben 
kerül bemutatásra.

A könyv következő (Részben  Torda 
megyei és aranyosszéki kiegészítésű ala-
kulatok című) egységében Süli Attila 
azon honvédalakulatok (a 11., a 32., a 75. 

és a 134. számú honvédzászlóalj) törté-
netét mutatja be röviden, amelyek sze-
mélyállománya legalább részben Torda 
vármegye és Aranyosszék területéről 
származott. Ezek között akad olyan, 
amely kiegészítését eredetileg is az em-
lített területről nyerte részben (11.) vagy 
teljesen (32. és 134.), illetve van olyan is 
(75.), amely 1848 végén részben a vár-
megyei és széki nemzetőrség elemeiből 
szerveződött. Az alakulatokból a 11. és 
134. számú zászlóalj 1849. augusztus 18-
án Dévánál, másik kettő pedig Zsibónál 
tette le a fegyvert, mindkét esetben az 
oroszok előtt. A 11-es honvédzászlóaljról 
külön megjegyezzük, hogy egyike volt 
a veressipkás alakulatoknak, ráadá-
sul egyik legjobb parancsnoka a Tor-
dán született Szigeti Csehi Miklós őr-
nagy volt.

A kötet további részét a szerző által 
közreadott források képezik, amelye-
ket ő három csoportba sorolt: levéltári 
források, korabeli sajtóanyag, valamint 
egodokumentumok (az események 

szemtanúi által írt naplók, visszaemlé-
kezések). A 32 iratból álló levéltári anya-
got szinte kizárólag a polgári hivatalok 
előljárói, katonatisztek vagy magánem-
berek (pl. Szabó Lajos ügyvéd, Csulak 
Dávid huszárszázados, Egloffstein Al-
bert alezredes, tordai térparancsnok) 
különböző katonai vagy polgári hatósá-
gok vezetőivel (pl. Thoroczkai főispán, 
Csányi László és Vay Miklós országos 
teljhatalmú biztosok, Országos Honvé-
delmi Bizottmány) való levelezése te-
szi ki. Kivételként kiemeljük a Tordai 
vármegyei polgári kör Magyar Nemze-
ti Levéltárban (MNL) őrzött programját 
(60‒67 o.).

A közzétett sajtóanyag az Ellenőr, a Ko-
lozsvári Híradó, a Honvéd, valamint a Sza-
badság című lapokban megjelent 11 tu-
dósításból áll. Olyan eseményekről írt 
cikkeket lehet olvasni, mint pl. Vay Mik-
lós tordai látogatása (107 o.), a helybeli 
nemzetőrség létrehozása (108 o.) vagy vár-
megyben zajló események (116‒119 o.).

A harmadik alfejezetben az olva-
só egy névtelen tordai polgár Süli által 
korábban kiadott naplóját (126‒202 o.), 
Lászlófalvi Velics Károly a 2. sz. vadász-
ezred századosa, későbbi emigráns ál-
tal összeállított és az eredetileg Törté-
nelmi Lapokban megjelent jegyzeteket 

(203‒222 o.), valamint Aranyosrákosi 
Bíró Sámuel, a Mátyás-huszárezred ti-
zedese által papírra vetett visszaemlé-
kezést (223‒228 o.) olvashatja. Ez utóbbi 
Bözödi György író, történész hagyaté-
kában, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
(EME) levéltárában található.

A könvyet a Torda megyei alakulatok 
létszámjelentései, illetve az aranyosz-
széki egységek létszámkimutatásai, 
a Rövidítések feloldása című rész, illetve 
a Képmellékletek zárják.

Az utolsó előtti fejezetben a felhasz-
nált irodalom, illetve a levéltári forrá-
sok származási helye (MNL, Osztrák 
Nemzeti Könyvtár, Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kézirattára) van feltűn-
tetve. Jó választásnak tartjuk az egy-
szerűségre törekedő jegyzetapparátust 
(lapalji név-év módszer), viszont sze-
rencsésebb lett volna, ha a szakiroda-
lom, a levéltári források és a különbö-
ző rövidítések külön-külön alfejezetben 
lettek volna feltűntetve. Továbbá sajná-
latos módon a szövegbe becsúszott né-
hány központozási hiba (pl. „görög-ka-
tolikus”, mondatvégi pont hiánya) is.

A mellékelt képanyag között 48-as 
személyiségek (Vay Miklós és Csányi 
László országos teljhatalmú biztosok, 
Petőfi Sándor költő) arcképét, tordai mű-
emlékeket (a mai torony nélküli ótordai 
református templomot, a vármegye há-
zát, az unitárius gimnáziumot), Toroc-
kószentgyörgy, illetve a Tordai-hasadék 
látképét ábrázoló litográfiát (mindkettő 
‒ nagyon találóan ‒ a könyv elülső, il-
letve hátsó borítóján is látható), és a kü-
lönböző alakulatok (gyalogos nemzetőr, 
székely határőr huszár, honvéd gyalo-
gos és vadász) egyenruháiról készült il-
lusztrációkat láthatjuk.

A könyvet 2018. december 7-én mu-
tatták be Tordán, a helyi polgármesteri 
hivatal (egykori vármegye háza) tanács-
termében. Itt elhangzott, hogy a tordai 
gyalogos és lovas nemzetőrök zászlóit a 
HIM gyűjteményében őrzik, továbbá ar-
ról is szó esett, hogy jövőbeli tervek kö-
zött szerepel egy olyan forráskiadvány 
megjelentetése, amely Aranyosszék 
1848‒49-es iratait foglalja magába.

A kötetet ajánljuk mindazok figyel-
mébe, akik általánosan a magyaror-
szági 1848‒49-es forradalom és szabad-
ságharc története vagy specifikusan 
a Torda vármegyei és aranyosszéki sza-
badságharc alatt lezajlott események 
iránt érdeklődnek. Továbbá érdeklődés-
sel várjuk a készülő ’48-as Aranyosz-
szék-forráskiadványt!

*Süli Attila: Torda  vármegye  és  Ara-
nyosszék szabadságharca  1848-49-ben . 
Tortoma Könyvkiadó, Barót, 2018. 271 o.

... jövőbeli terv olyan 
forráskiadvány, amely 

Aranyosszék 1848–49-es 
iratait foglalja magába.
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Páskándi Géza-művek színpadi meg-
jelenítései a börtönévek utáni időkben 
kezdődtek. Elsőnek a szülőföldön szó-
lalt meg a Külső zajok c. színpadi műve, 
majd költeményeiből, esszéiből és más 
írásaiból is közönség elé kerültek. Ját-
szottak Páskándit hivatásosak és mű-
kedvelők, ami a szerző iránti széleskörű 
érdeklődésről árulkodik. A továbbiak-
ban a színpadi, illetve pódiumi Páskán-
di-előadásokról szólok azok megszü-
letésének időrendi sorrendjében. Nem 
lesz szó a különböző alkalmi, a külön-
böző alkalmakra készült előadásokról, 
és a vendégjátékokról sem.

„Históriává szenesült” időkkel kezdem 
a sort, mert az idén 50 éve annak, hogy 
megtörtént az első Páskándi-bemutató, 
amely éppen Szatmárnémetiben volt. 
Ablonczy László szerint Páskándi Géza 
Külső  zajok c. egyfelvonásos abszurd 
drámáját 1967 decemberében kezdte kö-
zölni az Utunk, de a dráma már 1964-
ben íródott. A Külső  zajok bemutatója 

több szempontból is különleges jelentő-
ségű a szatmárnémeti színjátszás tör-
ténetében. Először is, mint ősbemuta-
tó van kiemelt jelentősége, aztán, mint 
a Szatmári Állami Magyar Színház utol-
só bemutatója. A pártvezetés a követke-
ző évadban román nyelvű társulatot is 
telepített az épületbe, a színház pedig 
az Északi Színház nevet kapta. A Szat-
mári Állami Magyar Színház nevű in-
tézmény utolsó bemutatója tehát 1968. 
június 30-án egy vasárnap délelőtti 
matiné alkalmával történt, Csíky And-
rás igazgatásának idején, amikor színre 
vitték Páskándi Géza Külső zajok c. egy-
felvonásos abszurd drámáját. A fentiek 
mellett, az esemény jelentőségét növeli, 
hogy ez a szatmárnémeti előadás avat-
ta Páskándi Gézát színpadi szerzővé, 
aki aztán jelen volt a romániai és a ma-
gyarországi színpadokon kívül az Új vi-
lág színpadain is. A Külső zajok bemuta-
tásával a világháború után megtörtént 
a második lépés a Szatmárban született 
szerzők műveinek színrevitelében. (El-
sőnek Simon Magda Százházas lakoda-
lom című előre gyártott elemekből író-
dott darabját játszották az 1958–1959-es 
évadban). És még egy adalék: a műfai 
rokonság adhatott kedvet és bátorsá-
got a következő évadban sorra került 
magyar nyelvű ősbemutatóra; Ionesco 
A király halódik c. abszurd drámájának 
színrevitelére.

Páskándi Gézát szoros baráti kapcso-
lat fűzte a magyar társulathoz. Cseres-
nyés Gyula, Kovács Ferenc, Török István, 
Csíky András, Köllő Béla valósággal lelki 
támaszai voltak a börtönévek terheit vi-
selő érzékeny lelkű költő-író embernek. 
„Mint hasonló gondolkodású és világlá-
tású emberek, diákkori barátok voltunk 
Gézával, még Kolozsvárról. Aztán Szat-
máron a színházi nyomtatványok javí-
tása okán gyakran jártam a nyomdá-
ba, hogy az ott dolgozó egyik rokonától 
tájékozódjam a Géza helyzetéről. Csak 
így követhettem sorsának alakulását 

A

Csirák Csaba

Páskándi Géza 
szatmári színpadokon

 Balról jobbra: Gyurkovics Tibor, Csurka István és Páskándi Géza a Drámaírók Körében,  1984-ben
(forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja)
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színpad

a börtönévek idején. Szabadulása után 
első útja a színházhoz vezetett. Cseresz-
nyéssel a művészbejáró előtt beszél-
gettünk, amikor megjelent Géza. Úgy 
jött hozzánk a színházhoz, mint haza. 
Az csak természetes volt, hogy mint 
színházigazgató segítettem darabjának 
színrevitelét” – emlékezik Csíky András 
2018. április 9-én.

A Külső zajok egy elembertelenedett, 
félelem irányította világról szól. Nem 
így látta a Szatmári Hírlap 1968. június 
26-án megjelent beharangozójának író-
ja, M. J. (Máriás József – szerk. megj.): 
„Vasárnap ifjúsági matiné Szatmáron. 
(…) Páskándi Géza egyfelvonásosát a vi-
selkedési és műveltségi verseny jelene-
teit készítik elő a színház művészei. (…) 
Bízunk abban, hogy utána ugyanolyan 
fellendülés tapasztalható a KISZ mun-
kában, a nevelő és irodalmi – és művé-
szeti tevékenységben, mint (…) a többi 
városban.” Az előadásnak a helyi sajtó-
ban nem maradt más lenyomata.

A kommunista diktatúra éveiben 
bátor lépésnek számított Csíky András 
igazgató részéről a politikai okok miatt 
börtönviselt Páskándi darabjának fel-
vállalása. Nem véletlenül nevezték ak-
kor az ilyen megnyilvánulást ellenzéki 
hangnak. Az előadás szereplői: Ács Ala-
jos, Boér Ferenc, Diószeghy Iván, Fülöp 
Ildikó, Kisfalussy Bálint, Kocsis Antal, 
Korcsmáros Jenő, Krizsovánszky Szidó-
nia, Nagy Iza, Soós Angéla, Török István, 
Vándor András. Az előadást Cseresnyés 
Gyula rendezte, tervezője pedig Szatmá-
ri Ágnes volt.

Időrendi sorrend szerint 1971. október 
3-án, a magam szerkesztette és rendez-
te Egy születőnek című irodalmi össze-
állításban szólaltak meg Páskándi Géza 
versei színpadon. A Holdbumeráng című 
kötetből és az Utunkban megjelentek-
ből 32 verset válogattam. A versek közé 
olyan Bach-muzsikát tettem, amely ih-
letet és alkalmat kínál a közönségnek 
az elmélyülésre. „Számomra nagy meg-
nyugvás azt tudni, hogy szeretnek és ol-
vasnak szülőföldemen” – írta 1971. július 
12-én kelt levelében Páskándi, majd féltő 
aggodalommal megjegyezte és aláhúz-
ta a levélben: „Gondolom, hogy a sza-
valóesthez a hivatalos engedélyt már 
megszerezte.”

Az előadók Szatmárnémeti környé-
kéről, Kiskolcsról, Nagykolcsról és Sza-
moskrassóról a szatmárnémeti magyar 
tannyelvű líceumba ingázó diákok: 
Bozsó Ibolya, Csomai Irén, Kajtár Anikó, 
Magyari Katalin, Oláh József, Oláh Sán-
dor, Szabó Irén. Nem ez volt az első kö-
zös munkánk és nem is az utolsó, ezért 
a Kolcsi szavalócsoport nevet vettük fel. 
Így ismertek bennünket, így írt szerep-
léseinkről Muzsnay Árpás, Soltész Jó-
zsef, Szabó Sándor, Ágopcsa Mariann, 
Bölöni Sándor, Cseke Péter és még sokan 
mások. Az előadás bevezetőjéből két idé-
zet következik:

– „A megvalósult létezés csonkaságát 
feloldani csak a groteszkbe hajló fantá-
ziának sikerül. Pl. Hétfejű sárkányt ölök 
én is / Ceruzával.”

– „Tilalmakat romboló indulat jelzi 
verseiben, hogy valódi erkölcsi értéke 
csak a teljes felszabadultság pillanatá-
ban magára eszmélő embernek lehet. 
E szabadságnak azonban csak egyik 
arca a gáttalan felszabadultság – má-
sik a valóságon aratott győzelem új fe-
lelőssége, ahogy a Hunyorgó rémülettel 
c. versében megfogalmazza.”

„Hunyorgó rémülettel, mint pincebogár 
járdai fényre
hunyorgó rémülettel nézek a képre
mert jaj gyanús ez a fény, ez a szín, mint 
a rabnak
ki körüllesvén szorongva érzi magát 
szabadnak
midőn mögötte maradtak a cellák.”

A szatmárnémeti bemutató előadás-
ról Soltész József írta az Utunk c. lapban: 
„a költészet avatta a gyermekszavalókat 
felnőttekké. Tisztán, csiszolatlan me-
legséggel csilingeltek a sorok. Hideg volt 
a teremben, s én úgy éreztem, hogy egy 
falusi szánkón vonulok a talpig befa-
gyott jegenyék között, fel az őzbak szik-
lájára, le a táncos liánok mélységeibe.”

Ezt követően a környező falvakba 
és Nagykárolyba is eljutott az előadás. 
Eredmények is születtek. A különböző 
helyi iskolák rendezvényein a tanulók 
önszorgalomból elővettek Páskándi-ver-
seket, így lett népszerű a környéken töb-
bek között a Hagyakozás, a Gyermekes, 
a Gólyahír, a Városom emléke mellett sok 
más vers.

Időrendi sorrendben a következő Pás-
kándi-bemutató Szamoskrassóban volt 
1973-ban egy Farsangi tarka-barka előa-
dáson, ahol a Zénó és a teknős és az Ön-
kéntes tűzoltók c. jeleneteket, a fent em-
lített műkedvelőkkel és szamoskrassói 
tanárokkal játszottunk emlékezetes si-
kert aratva a falusi közönség előtt. A je-
lenetek expresszív képei ma is élénken 
élnek bennem.

1973-ban, Nagy Gyula még kolozs-
vári egyetemista éveiben, nemcsak 
a Páskándihoz fűződő jó viszonya mi-
att, hanem abszurdjainak vonzásá-
ban, a filológiai hallgatókkal bemutat-
ta A bosszúálló, a kapus, avagy: kérjük 
a lábat letörölni c. tragikomikus pár-
beszédet.

Nagy Gyula tanár úr, Szatmárnéme-
tibe kerülve a magyar diákszínjátszás 
újraszervezője és leglelkesebb aposto-
la, számtalan fiatal tehetség felfedezője 
és nevelője. A Kölcsey Ferenc Kollégium 
magyar szakos tanáraként 1992-ben lét-
rehozta a Magyar Diákpódiumot (Madi-
pó). Még ebben az évben Európa térképe 
címmel Páskándi Géza abszurdoidokból 
összeállított esttel jelentkezett a Ma-
dipó. Az Európa térképe című novellát 
maga Nagy Gyula tanár úr, az est szer-
kesztő-rendezője dramatizálta. E mel-
lett Az ügy, az Őszinte  pillanat,  a Tu-
dománynépszerűsítő párbeszédek, és az 
Önkéntes  tűzoltók c. abszurdoidok sze-
repeltek a Páskánd-esten. Az előadás-
sal nagy sikert arattak az első Orszá-
gos Diákszínjátszó Fesztiválon (ODIF) 
1992-ben.

A 90-es évek közepén ugyancsak 
a Nagy Gyula tanár úr vezette Madipó 
újabb Páskándi-bemutatóval jelentke-
zett, méghozzá Az eb olykor emeli lábát c. 
mesejátékkal. „Nem csak Kolozsváron, 
Szatmárnémetiben is kialakult abban 
az időben egy értelmiségi réteg, amely 
igényt tartott Páskándi abszurdjaira, és 
örömmel fogadott minden erre irányuló 

 Páskándi Géza (1933–1995) erdélyi magyar író, 
költő, esszéíró, drámaíró, publicista 
(forrás: Wikipédia)

„Úgy jött hozzánk 
a színházhoz, mint haza. 

Az csak természetes volt, 
hogy mint színházigazgató 

segítettem darabjának 
színrevitelét”.
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törekvést” – emlékezik Nagy Gyula már 
nyugalmazott magyar irodalomtanár 
2018. április 14-én.

Ezzel a megállapítással szemben ér-
telmezhetetlen a következő történet. 
Még Páskándi Géza életében szóba ke-
rült a Vendégség c. dráma szatmárné-
meti színrevitele. A hírre 1995 máju-
sában, élete utolsó levelében lelkesen, 
de végrendeletszerű üzenetben ír Pás-
kándi Géza Parászka Miklós igazgató-
nak és a Társulatnak: „Drága Miklós, 
Kedves jó Társulat! Nagy örömmel vet-
tem a hírt Ablonczi Lászlón keresztül, 
hogy játsszátok a Vendégséget. Áldásom! 
Sőt: 1995–1998. december 31-ig úgy játsz-
hatjátok e darabot, hogy minden tanti-
eme-ét a szatmári Rákóczi Kollégium 
javára ajánlom fel. Ezt azonban a pla-
káton tüntessétek fel, legyen közön-
ségcsalogató is. Nejemmel teljes és ter-
mészetes egyetértésben döntöttem így. 
Mindenkit csókolok, ölelek sokszor. Pás-
kándi Géza, Szatmár fia.” Amint tudjuk, 
az előadásból nem lett semmi. A Ven-
dégség a mai napig nem került színre 
Szatmáron.

Harminckét évnek kellett eltelnie, 
hogy a szülőföld hivatásos magyar tár-
sulata újból Páskándi Géza-művet tűz-
zön műsorra, de a szerző ekkor már nem 
élt. Szugyiczky István az Északi Színház 
Harag György Társulatával törte fel a be-
fagyott idők jegét 2000. május 19-én az 
Önarcképek – ujjlenyomatból című ösz-
szeállítással. „Páskándi Géza életművé-
nek ismerete sajnálatosan hézagos. (…) 
Drámái ismeretlenek, mert a színhá-
zak nem játsszák. Költészete is az (…). 

Örömmel fogadtam a felkérést, hogy 
Páskándi halálának ötödik évforduló-
jára tervezett ünnepségekre szerkesz-
szek emlékestet. Élmény volt a munka, 
a verseit olvasva a vele való találkozás 
mintha még személyesebbé vált volna” 
– emlékezik az összeállítás szerkesz-
tő-rendezője Szugyiczky István. Az em-
lékest a Muzsnay Árpád szervezte Mi 
nékem az igazság? c. Páskándi – ünnep-
ségek kertében került színre. A társulat 
fiatal művészei, Gajdó Delinke, Kulcsár 
Attila, Nagy Orbán hiteles előadásban 
villantották föl az ünnepelt költő verse-
it. Szugyiczky Istvántól nem idegen mó-
don élő zene harmonizálta az irodalmi 
összeállítást Bázsa Levente fuvolamű-
vész közreműködésével. Az előadásról 
Báthory Éva, a Szatmári Friss Újságban 
írja: „A hatvanas évek szatmári színhá-
zának legjobb pillanatait idéző előadás 
jóvoltából Páskándi Géza egy estére élet-
re kelt és ismét zörgetett a túlélés ka-
puján. Vajon hányszor adatik meg neki 
ez a lehetőség?”

A későbbiekben játszották Budapes-
ten a Vármegye Galériában, ahol a Galé-
riát avató est volt az Önarcképek újlenyo-
matból és a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének Székházában, ahol rádió-
felvétel is készült az előadásról.

Metz Katalin a Magyar Nemzet Kultú-
ra rovatában így ír az Önarcképek – ujjle-
nyomatból c. összeállításról: „Szugyicz-
ky István (…) a választott szövegekből 
az életmű mérföldköveit (…) szakava-
tottan kicövekelte. A korai és kései ver-
sein és prózatöredékein keresztül, esz-
széidézeteken át a szavak felfakadásáig, 

egymásba kulcsolódnak a versek és lí-
rává nemesülnek puritán prózarészle-
tek, mint egyetlen, hatalmas láncolata 
a költő életének. Valamennyi versben, 
idézetben ott van az üstökön ragadott 
sors és annak tükörképe. No meg az ösz-
szetéveszthetetlen írói arcél. És a – lí-
rikusoknál oly ritka – szemérmes, job-
bára rejtőzködő lélek, amely »egy ágyon 
hál a lelkiismerettel«, kivált, ha közös-
sége, nemzete sorsa miatt emésztődik. 
A drámaíróé, aki »száműzött szavak 
templomának« aposztrofálja a határon 
túli magyar színházakat.”

Páskándi Géza 1994-ben A száműzött 
szavak temploma a határon túli magyar 
színház c. írásában meghatározza a szó, 
a szószék (ha úgy tetszik, pódium) és 
a színház felülírhatatlan jelentőségét 
a határon túli magyar kultúrában, an-
nak fennmaradásában. „Számunkra az, 
hogy a színház és a templom réges-rég 
nem holmi metafora, hanem nyers tör-
ténelmi tény, igazság, amellyel szá-
molnunk muszáj. Hiszen, ha üldözik az 
anyanyelvi szót és kultúrát, ha tilos az 
utcán, tilos a hivatalban, tilos a táblá-
kon, feliratokon, szülőnk és szülöttünk: 
a Nyelv számára mi marad hát? Csupán 
a Szószék és a Színpad.”

Végre 2000. november 17-én, Lőrincz 
Ágnes igazgatása idején az Északi Szín-
ház Harag György Társulata bemutatta 
az Árpád-házi triptichon utolsó darabját 
a László szent király című történelmi játé-
kot. Az 1992-ben íródott darab ősbemuta-
tóját méltó tisztelgésnek szánta a Harag 
György Társulat a millenniumi év alkal-
mával. Parászka Miklós nyilatkozatából 
(Szatmári Friss Újság, 2000. november 16., 
Ágopcsa Marianna): „Amennyiben van 
képregény, a László, szent király képdrá-
ma. (…) jellemző pillanatokat villant fel 
a történelmi főhős életéből, erőteljes drá-
mai izzással.” Parászka Miklós rendező 
a társulat legjobb erőit sorakoztatta fel 
a szereposztásban Ács Alajossal, Czintos 
Józseffel, Fülöp Zoltánnal, Kovács Évával, 
Nagy Csongorral, Nagy Orbánnal, Rap-
pert Gáborral, Sebestyén Abával, Tóth-
Páll Mikóssal az élen.

„Parászka, mint mindig, nagyszerű 
munkahangulatot teremtett a pró bákon. 

„Drága Miklós, Kedves jó 
Társulat! Nagy örömmel 

vettem a hírt Ablonczi 
Lászlón keresztül, hogy 

játsszátok a Vendégséget. 
Áldásom!"

Balról jobbra: Sörös Sándor, Páskándi Géza, Borbáth Ottília és Geréb Attila a kőszegi vár udvarán, 
1982-ben (forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja)
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színpad

Mi pedig, a fiatal színészekkel az élén, 
szívvel-lélekkel beleadtunk mindent. 
Emlékszem Nagy Csongorra, aki ak-
kor kezdő színész volt, ő úgy volt Szent 
László, hogy valóban Szent László volt. 
Feledhetetlen számomra Nagy Orbán 
tekintete egy-egy bejövetelkor. A szí-
nész a partner tekintetéből él. Ezen az 
előadáson több ragyogó szemet láttam” 
– emlékezik Czintos József 2018. ápri-
lis 6-án.

Báthory Éva a Szatmári  Friss  Újág 
2000. november 20-án megjelent szá-
mában így látta a végeredményt: „A da-
rab megkísérli a szinte lehetetlent, élet-
re kelteni a magyar történelem Szent 
István utáni korszaka egyik legjelen-
tősebb reálpolitikusának alakját és 
uralkodását úgy, hogy közben Páskán-
di Géza is elmondhassa a magáét em-
ber, erkölcs és hatalom viszonyában.” 
És még egy 18 évvel ez előtti, ma is idő-
szerű idézet az előbbi cikkből: „László 
az erőskezű, széles látókörű az országa 
függetlenségét és belső biztonságát ti-
zennyolc éves uralkodása alatt megszi-
lárdította.” Az ősbemutató nem aratott 
átütő sikert, a „képdrámát”, az állóké-
pek fűzérét, az erőteljes drámai izzás 
ellenére sem sikerült pergő előadássá 
éleszteni. A bérleteken kívül meghívást 
kapott Budapestre a Thália Színházba, 
ahol két alkalommal került színre.

A szatmárnémeti Református Gim-
názium diákjai 2007 októberében, Szilá-
gyi Éva igazgatásának idején mutatták 
be Páskándi Géza Tornyot választottam 
c. drámájának egy részletét, a refor-
mátus oktatás 450. évfordulója alkal-
mából. Az előadást Bessenyei István 

színművész rendezte. A szereplők között 
ott volt a ma már színész Poszet Nándor 
mellett Pató Ferenc, Nagy Lóránd, Ván-
csa Tamás, Hegedűs János. A Láncos 
templomban, a Filharmónia termében 
és Hadadon láthatta a közönség.

2009. április 15-én, új Páskándi-ösz-
szeállítással jelentkezett Szugyiczky Ist-
ván szerkesztő-rendező. A Szavak szere-
tőjének szült anyánk című irodalmi estet 
a Harag György Társulat művésznője, 
Kovács Éva és a már budapesti Feren-
czy Csongor vitte. A bemutató színhelye 
a Római Katolikus Püspökség elegáns 
Aranyterme volt.

„A Szavak  szeretőjének  szült  anyánk 
című est egy újabb portré a költőről, 
a szavak szerelmeséről, Szatmár hű fi-
áról!” – emlékezik Szugyiczky István. 
Hosszú életű előadás született 2009-ben, 
amely elért 2016. október 4-ig is, amikor 
a felújított Városi Színház (Északi Szín-
ház) ünnepélyes megnyitására igazán 
méltónak a Páskándi Géza gondolata-
it megidéző felújított, Szavak szeretőjé-
nek szült anyánk előadás szolgált, már 
Frumen Gergő, Kovács Éva, Nagy Cson-
gor, Rappert-Vencz Gábor tolmácso-
lásában.

A fentiekből kiderült, hogy az elmúlt 
fél évszázadban kilenc alkalommal sze-
repelt Páskándi Géza-bemutató Szatmár 
megyei színpadokon. Ezekből csupán 
négy kötődik hivatásos művészekhez, 
és abból is csak két színpadi játékot je-
gyezhetünk. Leszögezhetjük, hogy ke-
vés. Muzsnay Árpád konok elszántság-
gal tartja meg időről-időre híressé vált 
magas szakmai értékű tudományos 
tanácskozásait, így tartva életbe töb-
bek között Páskándi szellemiségét ezen 
a tájon. Páskándi művészetéről tehát 
aránylag elégségesen esik szó, de hol 
maradnak a művek?

A kérdésre 2000 és 2009 után 2018-ban 
is Szugyiczky István ad kedvező választ, 
ami már nem „históriává szenesült” 
múlt, hanem a jövő: készül a harma-
dik Szugyiczky-féle Páskándi összeállí-
tás Majd és mindig csak találkozhatunk 
címmel, Páskándi Géza és Pinchas Mül-
ler názáreti főrabbi levelezése, valamint 
Márai Sándor-művek felhasználásával. 
Mi is várjuk az újabb találkozást, a IX. 
Páskándi Géza bemutatót.

 Páskándi Géza (balról) és Rappaport Ottó, a kolozsvári színház rendezője, A király köve bemutatója 
idején, 1968-ban (forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja)

Nagy István születésnapján 1972-ben. Jobbról: Lászlóffy Aladár, Panek Zoltán, Bajor Andor, 
Rácz Győző és Páskándi Géza (forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja)
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