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Az 1848-as magyar forradalomra s az erdélyi eseményekre emlékezve nem 
feledkezhetünk meg az európai összefüggésekről. A forradalmi hullám, 
mint köztudott, európai jelenség volt. Nem volt olyan ország vagy nép, 
amelyet valamilyen formában ne érintett volna. A küzdelem a régi 
rendszerek megreformálásáért, esetenként teljes megváltoztatásáért 

a nemzeti és polgári szabadság követelésének jelszavával folyt. A történelem nem véletlenül 
nevezte az európai forradalmakat Népek tavaszának. Ezzel az elnevezéssel nemcsak a 
nagy népmozgalmakra utal, hanem arra is, hogy a hatalom birtokosai a népek számára 
kénytelenek voltak olyan jogokat adni, amelyekről korábban csak álmodozni mertek. 
Gondoljunk a számos országban végrehajtott jobbágyfelszabadításra.

Az európai forradalmak kronológiája közismert: 1848. január 12-én Palermo indította el 
az olasz forradalmat, s 27-én már Nápolyban is felkelés robbant ki, aztán február 23-án 
Párizs, március 4-én München, 11-én Prága, 13-án Bécs, március 15-én Pest-Buda, 17-én 
Berlin, 21-én Lwow (Lemberg), 21-én Kolozsvár, 27-én Jászvásár (Iaşi) lépett forradalmi útra.

Az előbbi felsorolásunkkal kapcsolatban joggal vetődik fel az a kérdés, hogy szolidárisak 
voltak-e a forradalmak egymáshoz, segítették-e egymást? Mielőtt erre a kérdésre 
megpróbálunk válaszolni, nézzük meg a forradalmak programját, célkitűzéseit.

A Népek tavaszán semmi sem látszott lehetetlennek. Ezért nagy és merész tervek 
születtek, de ezek országonként és népenként sajátosak voltak. Az olaszok mindenekelőtt 
a Habsburg-hatalomtól szerettek volna megszabadulni, egységes nemzeti államban 
kívántak élni, s céljaikért készek voltak fegyverre kelni. A franciáknak nem kellett külső 
ellenség ellen harcolniuk, a polgárosodásban élen jártak, de ebben szerettek volna 
tovább lépni; elűzték a királyt és kikiáltották a köztársaságot. A francia forradalmat 
annyira elfoglalták a társadalom belső küzdelmei, hogy nem is akart, nem is nyújthatott 
semmiféle segítséget a különböző európai forradalmaknak. A németek egységes államban, 
széleskörű polgári jogokban gondolkodtak: sajtószabadságot, általános választójogot, 
az oktatás ingyenességét írták zászlójukra. A Habsburg-birodalomban élő csehek 
anyanyelvüknek a némettel való egyenjogúsítását, a német és cseh nyelv párhuzamos 
használatát, sajtószabadságot, a robot állami megváltását és saját felelős minisztériumot 
kértek Prágában. Az április nyolcadikán kibocsátott császári leirat a kérésekből többet 
teljesített, és bár a külön cseh kormány gondolatát elutasította, az engedményekkel 
sikerült a cseh mozgalmat lecsendesítenie. A lengyelek szabadságmozgalmát Ausztria 
gyorsan elfojtotta, amit az orosz cár sietett üdvözölni. Ezért sok lengyel kénytelen volt 
emigrálni Európa különböző országaiba. A bécsi felkelés megbuktatta az abszolutista 
kormányzást megtestesítő Metternich kancellárt, s alkotmányos kormányt követelt. 
A magyar forradalom március 15-én kihirdette tizenkét pontos programját, amely 
egyebek mellett felelős kormányt, jobbágyfelszabadítást, közös teherviselést irányzott elő. 
A román forradalom egészen sajátos volt, Havasalföldön öltött jelentős méretet, különösen 
azzal, hogy fő törekvése az orosz befolyás visszaszorítása volt, azzal is az országgyűlés 
összehívását kérte az alkotmány kidolgozására.

Visszatérve fenti kérdésünkhöz: jól látható, hogy a forradalmak céljai mennyire 
változatosak, országonként sokfélék voltak. Bárha a háttérben a polgári haladás és a 
nemzeti szabadságeszme közös is volt, annak belső és külső feltételei annyira különböztek, 
hogy azok akadályt képeztek a kölcsönös szolidaritás kialakulásának útjában. Ez alól csak 
az etnikumok kapcsolatai képeztek kivételt. Például a magyarországi és erdélyi magyarok, 
illetve a romániai és erdélyi románok szolidaritása már a forradalom kezdetekor létrejött. 
Főként mégis az volt a segítségnyújtást feltételező kölcsönös szolidaritás elmaradásának 
legjelentősebb oka, hogy a nagyhatalmak kezdettől fogva kiállottak a Habsburg Monarchia 
fenntartása mellett. Vonatkozik ez Franciaországra és Angliára különösen. Ekkor ezek az 
országok még nem tartották kívánatosnak a Habsburg Monarchia felbomlását és a területén 
kisebb nemzeti államok kialakítását. És ne feledkezzünk meg Oroszország szerepéről. Miklós 
cár megpróbálta újjáéleszteni az ellenforradalmi jellegű Szent Szövetséget, és félreérthetetlen 
proklamációban fejezte ki, hogy elítéli a törvényes hatalmak megbuktatását és az arra tett 
kísérleteket, és nem késett 300 000 újonccal megerősíteni a haderejét, hogy készen állhasson 
az intervencióra a szabadságmozgalmak ellen. Tudjuk, hogy a magyar szabadságharc, 
amely a forradalmat 1848 őszétől követte, ennek esett áldozatul. De tényként fogadhatjuk 
el, hogy a magyar forradalom sikeres volt, rendszerváltást eredményezett, a feudalizmust, 
a jobbágyrendszert polgári rendszer váltotta fel, amit a Habsburg hatalomnak csak 
átmenetileg sikerült elodáznia.

Népek tavasza, 1848
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kétszázötven évvel ezelőtt, 1769. márci-
us 2-án elhunyt Bod Péter (született 1712  
február 22., Felsőcsernáton) neve isme-
rősen cseng Marosvásárhelyen, hiszen 
róla nevezték el a református diakóniai 
központot az Erdő utca aljában. A Bod 
Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ 
épülete másfél évtizeden át otthona volt 
az asszisztensképző iskolának, számos 
rendezvénynek nyújtott helyszínt, jelen-
leg a Gecse Dániel Református Orvosi és 
Egészségügyi Szakkollégiumnak a szék-
helye. De mit is tudunk Bod Péterről és 
mit illik megismernünk róla halálának 
negyedszázados évfordulóján?

Bod Péter tiszteletes külföldi akadé-
mián tanult, magyarigeni református 
prédikátor, gróf Árva Bethlen Kata re-
formátus nagyasszony udvari papja, ko-
rának egyik legnagyobb erdélyi magyar 
tudósa volt  Nyomtatásban megjelent 21 
könyve, kéziratban 15 írása, és elveszett 
közel kéttucatnyi írása  Úgy vélik, tíze-
zer oldalnyit írt élete során, ami rend-
kívüli teljesítménynek bizonyult  Sokan 
méltatták munkásságát, könyvet írtak 
róla – köztük gróf Mikó Imre  Az Önéle-
tírásához előszót író Jancsó Elemér és 
Egyed Emese szerint Bod Péter a 18  szá-
zadi tudományosság egyik legnagyobb 

teljesítményű magyar szerzője. Latinul 
írta műveit, magyarra csak 1940 kö-
rül fordították le. Írásai főleg egyházi 
és református egyháztörténettel fog-
lalkozó munkák (Historia Hungarorum 
Ecclesiastica). Írt Erdélyről, az itteni sze-
génységről, járványokról, éhínségről. 
Munkáit állandóan rendszerezte, ka-
talogizálta. Hívták több állásba, de ő a 
tudást szerette  Vizsgálta a Szentírás és 
történelem kapcsolatait, a keresztyén-
ség és történelem kapcsolatát  Megírta 
a Szentírás értelmére vezető magyar le-
xikont (1746), A Szentírás történetét (1748), 
a Magyar Athenas című lexikont (1766), 
melyben félezer addig élt erdélyi író 
életrajzi adatait írja le, Szent Heortok-
ratest a szentek életéről, ünnepekről 
(1761). Írt régi sírfeliratokról, régi verse-
ket, adomákat gyűjtött.

Életét pontosan nyomon követhet-
jük Önéletírásából. Felsőcsernátonban, 
Kézdiszéken született 1712  február 22-
én  Székely nemesi származású, neme-
si címert és nemeslevelet dédapja, Bod 
Pál lófő kapott Rákóczi György fejede-
lemtől 1640-ben. Édesapja Bod Márton, 
aki részt vett a Rákóczi-féle szabadság-
harcban, édesanyja felsőtorjai Sólyom 
Eufrozina  Öten voltak testvérek: Péter, 
a legelső gyermek, valamint Krisztina, 
Mózes, Zsófia, Judit. Az 1719-es pestisjár-
vány áldozatául esett az édesapa és a két 
nagyobb testvér. Egy idő után a család 
tanácsára az édesanya férjhez ment, és 
még lett két fia, János és István.

A fentiek miatt Bod Péternek nehéz 
gyermekkora volt, mint a legnagyobb 
gyermek, iskolai tanulása mellett mezei 
munkákat végzett. 1724-ben a feltűnően 
okos gyermeket beíratták a nagyenyedi 
kollégiumba, ahol minden tanulmány 
érdekelte, jól tanult és magaviselete pél-
dás volt  Tanulmányai végeztével meg-
hívást kapott a Nagybánya melletti Fel-
sőbánya iskolájába, ahol három éven 
át tanított. Ezt követően újból Nagye-
nyedre jött, ahol felsőbb stúdiumokat 
végzett, bölcseletet és teológiai isme-
reteket, idegen nyelveket tanult  A kol-
légium gazdatisztje, Thűry Mihály fiát 
tanította, amiért ebédet kapott. E férfi 

Bod Péter tiszteletes, 
gróf Árva Bethlen Kata 

református nagyasszony 
udvari papja, korának 

egyik legnagyobb erdélyi 
magyar tudósa volt.

A
Bod Péter emlékezete

Ábrám Zoltán

A leideni akadémia 1614-ben (forrás: Wikipédia)
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enciklopédia

közbenjárására kezdte el segíteni a sze-
gény sorsú árva diákot méltóságos Beth-
len Kata grófnő, aki évi harminc forint 
táppénzt küldött neki  1736-ban a kollé-
gium könyvtárosa lett, itt szerette meg 
a könyveket  Ugyanekkor héber nyelvet 
is tanított 

Mivel egyházi szolgálatra szánta ma-
gát, külföldi akadémiára vágyott  Pro-
fesszorainak közbenjárására megkapta 
a leideni akadémiai alapítvány támoga-
tását, az ajánlólevélben ez állt: „Bod Pé-
ter jó előmenetelű, szelíd, alázatos, er-
kölcsös.” 1740. május 23-án Nagyenyedről 
ketten indultak el gyalog a messzi Né-
metalföldre, némi forint támogatással 
a zsebükben  Debrecenben még hárman 
csatlakoztak hozzájuk, június 3-ra értek 
Bécsbe, július 14-én Nürnbergbe, majd 
Amszterdam érintésével augusztus 23-
ra érkeztek Leidenbe  A város ekkor híres, 
Kálvin tanait követő egyetemi központ 
volt, messze tájról felkeresték a tanulni 
vágyó ifjak  Mindenki latinul beszélt, la-
tinul is tanítottak 

Bod Péter három évet töltött itt, teo-
lógiai tanulmányokat, egyháztörté-
nelmet, szónoklattant, fizikát, vegy-
tant, csillagászatot hallgatott, sőt még 
boncolni is járt  Keleti nyelveket tanult 
a könyvtárból: héber, szír, arameus, 
arab, káldeus nyelveket  Mikor letelt a 
három év, professzorai ajánlást bocsá-
tottak ki számára, melyben megemlítik 
szorgalmát, jeles magaviseletét, nagy-
szerű előmenetelét. Egy rész az ajánlás-
ból: „A kiváló ifjú, Bod Péter úr, miután 
bevégezte nálunk tanulmányait, vissza 
akarván térni hazájába, megérdemli, 
hogy nálunk végzett lelkiismeretes és 

kitartó munkájának tanúsítványával és 
a legjobb érdemjeggyel bocsáttassék el  
Távozásakor avval a legszebb reménnyel 
kísérem, hogy tudományával és életével 
mások előtt világítani fog és a tudós vi-
lág és az egyház díszét növelni fogja ”

A visszaút más útvonalon történt, Bod 
Péter ládája hét mázsa könyvet tartal-
mazott  A hazaérkezett Bod Pétert azon-
nal meghívta gróf széki Teleki József 
özvegye, méltóságos Bethlen Kata úrnő 
Olthévízre, hogy ott udvari hitszónoka 
legyen. Ő volt, aki segítette a szegény di-
ákot az enyedi tanulmányai idején, és 
most is segíteni akarta tudósi pályájá-
nak elkezdését  Nemsokára Olthévízen 
a község lelkésze lett, itt kezdte el tudo-
mányos kutatásait. 1748-ban nőül vet-
te Enyedi Máriát, házasságuk rövid ide-
ig tartott, mert a fiatalasszony az első 
szülésnél legyengült, és néhány hónap 
múlva meghalt  A kislányt Katalinnak 
keresztelték az úrnő után, aki magá-
hoz vette és felnevelte  Bod Pétert na-
gyon megviselte fiatal felesége korai el-
vesztése 

1749-ben meghívták Magyarigen-
be lelkésznek, amely akkoriban járási 
székhely volt  Itteni tevékenysége rosz-
szul kezdődött, mert sáskaraj lepte el 
a vidéket, mindent elpusztított, és ínség 
állott be. Bod Péter 1751-ben újranősült, 
a gyulafehérvári egyházmegye esperesé-
nek, Bányai Istvánnak a leányát, Bányai 
Zsuzsannát vette el  Családi élete tragé-
diákkal volt tele  Önéletírásában ponto-
san leírta kisgyermekeinek születését és 
többségük halálát  Kilenc megszületett 
gyermekéből négyen pár napra a szüle-
tés után meghaltak, ketten két-három 
évesen  Hárman maradtak életben 

Hívták a Marosvásárhelyi Kollégi-
umba tanárnak, de nem ment  A Fe-
hér megyei egyházmegye jegyzői állá-
sát foglalta el, részt vett a zsinatokon és 
egyéb összejöveteleken, ahol az egyház 
ügyeit tárgyalták  Említésre méltó, hogy 
Aranka György esperessel, a későbbi er-
délyi nyelvújítóval, a tudós társaság 
alapítójával többször ment különböző 

községek egyházaiba vizitációba, egy-
házi ellenőrzésre. Bod Péter rengeteget 
utazott, a környék és távolabbi vidékek 
arisztokratáinak könyvtáraiban gyűj-
tötte az adatokat a magyar írók irodal-
mi lexikonához. Ezeken az utakon már 
meglévő könyveit is ajánlotta. Állandó-
an dolgozott, írt, munkájában kiegyen-
súlyozott és rendszerető volt. Rendkívül 
termékeny író volt, csodálatos gyűjtő-
munkát végzett  Gondoskodnia kellett 
könyvei kiadásáról is, amiket Nagysze-
benben vagy Nagyenyeden adtak ki ez-
res példányszámban  Nagy elégtétel volt 
számára, hogy könyvei elkeltek 

Bod Péter Magyarigenben halt meg 
1769  március másodikán  A magyari-
geni református templom kertjébe te-
mették el, ott van a síremléke  Az a 
templom, amelyben két évtizeden át 
hirdette Isten igéjét, még a 12  század-
ban épült Árpád-kori templom volt  
Halála után, az 1780-as években átépí-
tették. A három hajós, háromszáz férő-
helyes templom legutóbb az egyházke-
rületi közgyűlésen telt meg, hiszen Bod 
Péter egykori gyülekezete ma már csu-
pán pár tucat tagot számlál, ami a két 
évtizeddel ezelőtti öt egyháztaghoz ké-
pest növekedést jelent 

Bod Péter halálának kétszázadik év-
fordulóján a magyarigeni egyházközség 
a templomkertben síremléket állított az 
alábbi szöveggel: „Felsőcsernátoni Bod 
Péter 1712–1769  Mert valamiképpen a 
hazának ártani nem szabad, azonkép-
pen annak nem használni, mikor lehet-
ne, nagy vétek. (M. Athenas)” 

... Aranka György 
esperessel, a későbbi 
erdélyi nyelvújítóval, 

a tudós társaság 
alapítójával többször 

ment különböző községek 
egyházaiba vizitációba, 

egyházi ellenőrzésre. 

Bod Péter (1712-1769) református lelkész, 
irodalom- és egyháztörténész (Wikipédia)

A Magyar Athenas első kiadása 1766-ból 
 (forrás: Wikipédia)
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ne ismerné Ady Endre – majd Márffy 
Ödön – hitvesének és múzsájának, Boncza 
Bertának, azaz Csinszkának nevét, és ki 
ne hallott volna Hollós Ilonáról, az 1950-
es évek leghíresebb magyar énekesnőjéről, 
Bágya András zeneszerző feleségéről?

Róluk a különféle irányból érkező hí-
resztelések mellett az is köztudomással 
bír, hogy kimagasló teljesítményt nyúj-
tó férjeikre gyakorolt inspiráló hatásu-
kon felül, illetve azzal párhuzamosan, 
mindkettőjük önálló művészi tevékeny-
séget folytatott – Hollós Ilona, nyilván-
valóan sokkal jelentősebbet. Vajon az 
efelőli – részint hasonló – élethelyzettől 
eltekintve – hiszen Boncza Berta nyug-
talanul vibráló személyiségét tükröző 
életmenete, más vonatkozásban, Hol-
lós Ilona nyugodt karakteréhez és feltű-
nésmentesen magasra törő pályaívéhez 
aligha hasonlítható –, mi kötheti össze 
az egyébként teljesen külön utat járó, 
ugyanakkor koruknak szellemi-művé-
szi életére is befolyással lévő, erdélyi 
származású két asszonyt?

Bár a kérdés rejtélyesnek tűnik, 
az erre adott válasz nagyon egyszerű. 
Nevezettek, ha nem is közeli, de kétség-
telen rokonságban álltak egymással, 
és erdélyiségükön belül, így vagy úgy, 
Kolozsvárral is összefüggésbe hozha-
tók  Ráadásul sorsuk is annyiban közös, 
hogy szűkebb pátriájukból mindketten 
Budapestre települtek, és idejövetelük – 
Erdélyből, illetve Nagyváradról, a Hollós 
Ilonáé gyermekként –, nagyjából azonos 
időszakban történt, valamint dacára két 
házasságkötésüknek, egyiküknek sem 
lett gyermeke 

Írásunkban egyebek mellett ezt a ro-
konsági kapcsolatot járjuk körül, to-
vábbá, miután Hollós Ilona családi 
múltjáról eddig szinte semmi nem ke-
rült nyilvánosságra, az itt adódó lehe-
tőség megragadásával, alkalom nyílt e 
hiányosság egyidejű kiigazítását is el-
végezni 

Az 1894-ben született, Désfalvi elő-
névvel élő Boncza Berta származása, 
amely régi nemesi famíliákon nyugszik 

... kimagasló teljesítményt 
nyújtó férjeikre 

gyakorolt inspiráló 
hatásukon felül, illetve 

azzal párhuzamosan, 
mindkettőjük önálló 

művészi tevékenységet 
folytatott...

Ki

A Múzsa és az Énekesnő
(Avagy Boncza Berta és Hollós Ilona rokoni kapcsolata,  
valamint Hollós Ilona életének kevéssé ismert elemei)

Nagybaczoni  
Molnár Ferenc

Csucsa keleti bejárata a kastély részletével 1957-ben (forrás: FORTEPAN/Szent-Tamási Mihály)
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(a Bonczák az 1600-as évek közepétől 
Küküllő megyében találhatók), doku-
mentumok hiányában, apai – és rész-
ben anyai – ágon, az 1800-as évek ele-
jénél régebbre, személyekig lebontottan 
nem vezethető vissza. Azonban szülei-
nek egymással fennálló nem szokvá-
nyos rokoni viszonya, ezt a szűk időke-
retet eléggé megszínesíti  Ugyanis apja, 
Boncza Miklós, aki anyjának, Törökfal-
vi Török Bertának nagybátyja volt, neki, 
vagyis Boncza Bertának – születésekor – 
nagyanyai részről azonmód nagy-nagy-
bátyja lett  Ami azt hozta magával, hogy 
Boncza Bertának, anyai nagyanyja, Tö-
rökné Boncza Berta, egyúttal nagy-
nénjévé is vált  A kusza viszonylatok 
eredményezték, hogy a dédszülei, egy-
idejűleg nagyszülei is voltak. De foly-
tathatnánk a sort akképpen, hogy sa-
ját anyját, akár unokatestvérének is 
tekinthette 

Boncza Berta apai nagyszülei (ugyan-
akkor a fentiek okán, mint anyai déd-
szülők), az állítólag 1848-ban erdélyi ro-
mán felkelők által meggyilkolt Boncza 
Elek és Szőkefalvi Nagy Jozefa voltak, 
akiknek ez évi elhunytát a fellelhető 
adatok nem igazolják. Merthogy Szőke-
falvi Nagy Jozefa 1847 szeptemberében 
során légúti megbetegedés következ-
tében halt meg, Boncza Elek (Küküllő)
dombói földbirtokost pedig, saját hi-
vatali beadványa, 1849-es év tavaszán 
életben lévőnek mutat. (Dombó a fen-
tebb írt Boncza testvérek, Miklós és idő-
sebb Berta, valamint nővérük, Malvina 
szülőhelye is volt). Boncza Elek, a sza-
badságharc alatti időpontot feltételezve, 
legfeljebb április után – 1849 augusztu-
sáig bezárólag – veszthette életét 

Ezen Szőkefalvi Nagy Jozefa, a róla 
maradt csekély adatmennyiség dacára, 
Boncza részről a Hollós Ilonával meglévő 
rokonság kulcsszemélyét jelenti, mert-
hogy bátyja, az 1807 táján életet nyert 
Szőkefalvi Nagy Sándor Kolozs megyei 
táblabíró (kolozsvári Boros Rozália fér-
je), nem más volt, mint Hollós Ilona apai 
nagyanyjának anyai ágú nagyapja, és 
ez a két – Szőkefalvi Nagy – testvér köti 
össze Boncza Bertát Hollós Ilonával  Ér-
demes ezek után végigkövetni a Hollós 
Ilonától idevezető családi vonalakat, be-
lefoglalva saját életének eddig napvilág-
ra került elemeit is 

Hollós Ilona 1920  március 2-án szü-
letett Nagyváradon, éspedig annak Vá-
rad-Olaszi nevezetű városrészében. Ám 
az anyakönyvbe nem így, hanem eredeti 
családnevén, Héjas Ilona Máriaként je-
gyezték be  Apja, a Hunyad megyei Hát-
szegen 1885-ben világra jött, de ekkorra 
már anyja révén kolozsvári illetőségű 
római katolikus Héjas József, a Magyar 

királyi Folyam- és Tengerhajózási Rész-
vénytársaságnál 1911-től hajósgyakor-
nok, később hajóshadnagy, 1916-tól ha-
jóskapitány, majd az első világháború 
végén, 1918-ban, a dunai flottillához so-
rolt – feltehetően a kereskedelmi szál-
lítástól hadiszolgálatra igénybe vett – 
Balaton hadihajó kapitánya, emellett 
tartalékos vadászfőhadnagy volt. Ha-
józási hadiforgalom terén végzett ki-
tűnő szolgálatai elismeréséül 1916-ban, 
a vitézségi érem szalagján, Arany Ér-
demkereszt adományozásában része-
sült  A Nagy Háború után ismét a keres-
kedelmi hajózás terén működött mint 
folyami hajóskapitány, majd a máso-
dik világháborút követően hajózási fő-
felügyelőként nyugalmazták – mialatt 
1943-ban a Nemzetvédelmi Kereszttel is 
ki lett tüntetve 

Az énekesnő anyja, Venter Ilona 
Konstantia, a görögkatolikus Venter 
Viktor erdésznek, és a római katolikus 
Vanyek Etelkának, 1894-ben a Bihar me-
gyei Nagybáródon született – apja után 
görögkatolikus vallású – leánya pedig 
1918  évi férjhezmenetelekor Nagyvára-
don élt. (Bihar megyében, főként Nagy-
báród környékén, létezett Venter nevű 
nemesi család, valószínűsíthető hogy 
ehhez tartoztak  Ezenkívül a Venterek 
családi múltja, valamint a görögkatoli-
kus felekezet anyai ágról lejövő román 
vérvonalra enged következtetni, és Hol-
lós Ilona, fő keresztnevét eszerint anyja 
után kapta).

Héjas kapitányhoz fűződően említ-
hető meg azon nem mindennapi eset, 
miszerint az iránta gyengéd érzelmeket 
tápláló Nagybaczoni Molnár Ilona nevű, 
Kolozsváron élt fiatal leány, miután kö-
zös jövőjükre nézvést tőle bizonytalan 
vagy félreérthető ígéretet kaphatott, 
negyven (más vélemény alapján csak 
húsz) évig várt rá. A képtelen helyzet 
valószínűleg úgy alakulhatott ki, hogy 

a jóhiszemű hajadon, párját ritkító nai-
vitás és tűrőképesség birtokában – a há-
borús viszonyok közrejátszása miatt 
is –, hosszú ideig nem szerzett tudomást 
a kapitány időközben lezajlott nagyvá-
radi házasságkötéséről, majd Budapest-
re távozásáról 

Tovább közelítve a Boncza Bertával 
közös előd felé, a nemzedékrend Hollós 
(Héjas) Ilona apai nagyapjával folyta-
tódik. A nagyapa, idősebb Héjas József, 
akiről keveset lehet tudni, de vélhetőleg 
Hátszeghez, illetve környékéhez is kötő-
dött, mivel fia, a fentebbi ifjabb József 
itt született, akinek házassága idején 
(1918) viszont már nem élt, és ez alka-
lommal mint néhai községi jegyző van 
feltüntetve  Nem lehetetlen, hogy a Hu-
nyad megyei Hátszeg jegyzőjeként nyert 
egykor alkalmazást, ahol máskülönben 
ingatlannal is rendelkezett, de 1899-ben 
már a közeli Petrozsény segédkörjegy-
zőjeként tesznek róla említést. Ezzel 
párhuzamosan, a Petrozsény és Vidé-
ke Hitelszövetkezet cégvezetői posztját 
is betöltötte, majd 1902-ben az igazga-
tóság tagja lett  Szülei, Héjas László és 
Gencsi Nagy Anna voltak, akiken a Hé-
jasok főágát túlvezetni, pillanatnyilag 
megoldhatatlan feladatot jelent  Gencsi 
Nagy Anna 1902 májusában halt meg 
Petrozsényben, férje segédjegyzősége 
idején  (Gencs, kisnemesek lakta Szat-
már megyei falu, Gencsi Nagy Anna, 
egyik onnan elköltözött családból való 
lehetett).

Idősebb Héjas József felesége, Tell-
mann Rozália, tehát Hollós Ilona apai 
nagyanyja, patinás kolozsvári szász csa-
ládban jött világra, amely már az 1500-
as években itt élt, és egyike volt azon 
őspolgári famíliáknak, akik Kolozsvár 
1666  évi nemes várossá tételekor, ilyen-
képpen nemesekké váltak  Tellmann 
Rozália apja, Tellmann Ferenc főkor-
mányszéki jegyző, 1848-49-es honvéd 

  Szőkefalvi Nagy N.
  felesége N. N.
 ________________________________|______________________________
 Szőkefalvi Nagy Sándor  Szőkefalvi Nagy Jozefa
 fel: (Kolozsvári) Boros Rozália  férje: Désfalvi Boncza Elek
 | ________________________|______________________
 Szőkefalvi Nagy Rozália  Désfalvi Boncza Miklós  Désfalvi Boncza Berta
 (Kolozsvári) Tellmann Ferenc  Törökfalvi Török Berta  Törökfalvi Török Károly
 | |---------------------------------------|
 Tellmann Rozália Désfalvi Boncza Berta ---- Törökfalvi Török Berta
 id  Héjas József 1, Ady Endre 2, Márffy Ödön
 | 
 ifj  Héjas József
 Gencsi Nagy Anna
 | 
 Héjas (Hollós) Ilona
1, Dr. Takács István 2, Bágya András
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főhadnagy, az erdélyi államapparátus-
ban, nagyapja, Tellmann József pedig, 
mint Kolozsvár (Grois Gusztáv utáni) fő-
jegyzője, a városvezetésben vett részt. Ők, 
Hollós Ilona déd-,  illetve ükapja 

Tellmann Ferenc feleségét, vagyis 
Hollós Ilona dédanyját, Szőkefalvi Nagy 
Rozáliának hívták, neki volt apja a fen-
tiekben már írt Szőkefalvi Nagy Sándor 
Kolozs megyei táblabíró, annak a Szőke-
falvi Nagy Jozefának bátyja, aki Boncza 
Berta nagyanyjaként-nagynénjeként 
került ugyancsak fentebb említésre  Mi-
vel ezen Szőkefalvi Nagy testvérek szü-
leiről, mint Boncza Berta és Hollós Ilona 
utolsó (illetve visszafelé haladva első) 
közös őseiről, nem maradt fenn azono-
sításukhoz szükséges adat, két gyerme-
kük, Jozefa és Sándor személye jelenti a 
kézzelfogható összekötő kapcsot, Hollós 
Ilona és Boncza Berta vonatkozásában 

Így elmondható, hogy Hollós Iloná-
nak Boncza Berta, egyfelől (anyai ágon) 
4. fokú, másfelől (apai ágon) 3. és 4. fok 
közötti nagynénje illetőleg nagy-nagy-
nénje volt, ami, ha összegezni akar-
nánk a kettőt, a rokonházasság miat-
ti kumulációs torzítással annyit tesz, 
hogy 3  fok körüli – nagynéni-unokahúg 

– rokonságnak megfelelő vérségi össze-
köttetésben álltak egymással 

A könnyebb érthetőség kedvéért az 
előbbi oldalon látható ábrán szemlélte-
tően levezetve.

Visszakanyarodva Hollós (Héjas) Ilona 
életútkezdetéhez, nem tudható, Nagy-
váradról mikor és hogyan jöttek át Bu-
dapestre, de a repatriálás – apját, Héjas 
Józsefet illető anyakönyvi lapmásolat 
1921. évi kiváltásának tényéből ítélhe-
tően –, nagyobb eséllyel a trianoni bé-
keszerződés hatályba lépése után nem 
sokkal eshetett meg  Az viszont már 
bizonyos, hogy Héjas (Hollós) Ilona, IX. 
kerület Lónyai utcai lakosként, 1937-ben 
már itt, közelebbről a Budapest-Belvá-
rosi templomban bérmálkozott, és az 
1938  év során ugyancsak itt kezdte meg 
– a Nemzeti Zenedében – zenei tanul-
mányait is, ahol oktatását az egyko-
ri nagyhírű operaénekes, Medek Anna 
látta el  A zeneiskolát 1942-ben fejezte 
be, majd énekesi pályafutása – a követ-
kező év elején – az akkortájt egyre nép-
szerűsödő, Holéczy Ákos vezette Holé-
czy-együttesnél indult, amely eleinte 
ének-kvartett volt, és utóbb bővült ze-
nekarrá  Tagjai voltak 1943-ban: Holéczy 
Ákos, Kazal László, Ákos (Szűcs) Stefi és 
Héjas (Hollós) Ilona.

Ismeretlen előzmények után, Hollós 
(akkor még Héjas) Ilona 1944 novembe-
rében házasságot kötött a közelebbről 
meg nem határozható dr  Takáts István 
Lajos gyermekorvos, gyermekklinikai 
tanársegéddel. Az énekesnő szüleinek 
Lónyai utcai lakásában laktak, ahol 
dr  Takács magánrendelést is folytatott  
Együttélésük nem volt túlságosan hosz-
szúra nyúló, feltehetőleg 1949-50-ben 

véget ért  (A férj, esetleg azonos lehet az 
Orvosi Hetilapban publikáló, 1964-ben 
elhunyt Takáts István gyermekorvos, 
egyetemi adjunktussal).

A Holéczy táncdalzenekar 1945  év vé-
gén zongoristának szerződtette az Ara-
don született és többszörösen erdélyi 
kötődésű Bágya Andrást, aki itt ismer-
kedett össze Hollós, azaz Héjas Ilonával, 
akit később – ennek válása után – fele-
ségül is vett 

Szólóénekesi pályakezdetén, 1948 
őszén változtatta nevét Héjasról Hol-
lósra, amit művésznév gyanánt hasz-
nált  Meglehet önnön elhatározásából, 
vagy férje ráhatása folytán, de a Hé-
jas név rossz csengése miatt szánta el 
magát erre a lépésre  Hollós Ilona egyik 
nagybátyja, a kolozsvári, de onnét szin-
tén áttelepült Tellmann Ferenc (utóbb 
Télmányra magyarosított) magyar ki-
rályi alezredes, rokoni körre hagyo-
mányozódott tudomása szerint, Hollós 
Ilona azért változtatta meg ilyenfor-
mán a nevét, nehogy arra következ-
tessenek belőle, miszerint neki Héjjas 
Ivánhoz, az 1919–1920 évekbeli hírhedt 
kecskeméti különítményvezérhez bár-
mi köze lehet  (Nem is volt köze hozzá, 
az egy teljesen más Héjjas család volt, 
és mint látható, nevüket is másképp 
írták). Hogy az efféle magyarázat nem 
alap nélküli, és a név felvétele nem le-
hetett véletlenszerű, alátámasztja azon 
tény, miszerint Héjjas Ivánra – távol-
létében –, éppenséggel 1948 júliusában 
szabtak ki, nem sokra rá jogerőssé váló 
halálbüntetést 

Hollós Ilona, még Héjasként, 1947-ben 
vált ki a Holéczy együttesből, és önál-
ló énekesi pályára lépett. Ezzel elkezdő-
dött magasröptű előadóművészi karri-
erje, mely közel húsz éven át, az 1960-as 
évek közepéig tartott 

Jelenleg még feltáratlan, hogy az ak-
kor már művésznevén Hollós Ilona, pon-
tosan mikor és milyen körülmények 
között ment feleségül Bágya András-
hoz. Vélhetően van összefüggés kettejük 
nagyjából egyszerre történt zenekari ki-
lépése, és 1950-51 körül létesült házas-
ságuk között  Bágya András, akárcsak 
Hollós Ilona, 1947-ben hagyta el Holé-
czy Ákos zenekarát, és a Magyar Rá-
dió munkatársa lett, amely változtatás 
nyilván befolyással volt mindkettőjük 
pályafutására  Bágya András egyen-
gette, Hollós Ilona ösztönözhette zenei 
pártfogójának, majd házastársának elő-
rejutását  Bágya András – Holéczy Ákos 
mintájára – ének- és jazzegyüttest szer-
vezett, mellyel Hollós Ilona sokszor dol-
gozott az elkövetkező időben.

Hollós Ilona énekesi hivatásgyakor-
lása és családi élete, ugyan kivételes 

Hollós Ilona énekesi 
hivatásgyakorlása 

és családi élete 
számos kortársával 

ellentétben, meglehetős 
egyhangúsággal zajlott...

Boncza Berta (1894–1934) költőnő, emlékiratíró (forrás: FORTEPAN/Magyar Bálint)
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népszerűségtől övezve, de számos kor-
társával ellentétben, meglehetős egy-
hangúsággal zajlott, mindennapjairól 
és életviteléről szinte semmit nem le-
het tudni  Miközben a lépten-nyomon 
kísérő közkedveltség nem hagyhat-
ta érintetlenül, nélkülözte a feltűnő 
sztár allűröket. Egy 1948-as műsorkri-
tika kapcsán találóan így jellemezték: 
finom kulturált énekesnő. A politika 
kereszttüzébe sem került, nem akarta 
elhagyni az országot, nem szervezték 
be sehova, és így tovább  Csupán tette 
a dolgát: énekelt, többnyire egyedülálló 
sikerrel, és ha voltak is szép számmal 
gyengébb dallamai, a közönség ezeket 
sem tartotta sokkal alább, a valóban 
nagyszerű szerzemények általa magas 
színvonalon előadott sorozatánál. Ezen 
nem változtatott az sem, hogy az ’50-
es évek elején, még olyan együgyű rek-
lám-propaganda dalok éneklésére is 
rávették, mint Vegyipari Kereskedelmi 
Vállalatok termékeit népszerűsítő Gyö-
nyörű szemed úgy ragyog, vagy a hul-
ladékgyűjtésre felszólító Gyűjtő Pol-
ka című szerzemény. Fellépéseinek se 
szeri, se száma, csaknem valamennyi 
jelentősebb szórakoztató rendezvényen 
szerepelt, ezenkívül 1947 és 1966 között 
a rádióműsorok állandó résztvevője 
volt  Hanglemezeinek számát megbe-
csülni is nehéz 

Ha félretesszük a rajongó közönség 
nem mindig komolyan vehető értékíté-
letét, és tárgyilagosan szemléljük dalait, 
csupán ötöt-hatot lehet zeneileg igazán 
jónak tekinteni, ami nem az ő hibá-
ja volt (mások ilyen arányt sem képvi-
seltek), legfeljebb a közízlés előtt térdre 
ereszkedő szerzőknek róható fel. Hiszen 
ritka adottságokkal, tiszta énekhanggal 
rendelkezett 

Többek társaságában, külföldet is 
megjárta  Természetesen a ’60-as évek 
második feléig csak az úgynevezett szo-
cialista országok jöhettek szóba, pél-
dául 1956 júniusától egy negyventagú 
esztrád-együttessel, két hónapig a Szov-
jetunió városait járva vendégszerepelt 

Később az enyhülő légkörben másfelé 
is eljutott  Jugoszláviába 1967-ben, ahol 
Ambrus Kyri és Németh József társa-
ságában előadói körúton vett részt, és 
ekkor a belgrádi hanglemezgyár mind-
hármukkal magyar nyelvű hangfel-
vételeket készített  Mint alább látható 
lesz, három év múlva hasonló célból – 
ezúttal Újvidéken – ismét erre járt  Kül-
földi előadásainak zárófejezeteként, 
1973-ban, némileg lejjebb adva igényeit, 
a kanadai Torontó egyik magyar étter-
mében, a Budapest Tavern-ban énekelt 
minden este a vendégeknek, július ele-
jétől október 23-ig.

Bágya Andrástól az 1960-as évek eleje 
táján vált el  Ez nagyjából egybeesett az 
új zenei irányzatok térhódításával, ame-
lyek énekesi kilátásait is behatárolták, 
és nyilvános fellépéseinek ritkulásához 
majd megszűnéséhez vezettek. Az első 
magyar Táncdalfesztiválon 1966-ban 
még versenybe szállt, el is jutott a jú-
liusi első elődöntőig, de a döntőbe már 
nem került be. A kudarc figyelmeztető 
jel volt, a közönség mások felé irányí-
totta figyelmét. Hollós Ilona felismervén 
ezt, noha a körülmények hatása alatt, 
mégis önként lépett hátrább a rivalda-
fényből. Az sem lehetett közömbös szá-
mára, hogy férjének új felesége, Toldy 
Mária, viszont sikereket ért el  Második 
válása után többé nem ment férjhez, de 
asszonynevét megtartotta 

Lemezfelvétel legutóbb az 1970  év so-
rán készült vele Újvidéken, de ezt köve-
tőleg csak a régebbiek újrakiadásai je-
lentek meg  Néhány évre rá, 1975-ben, 
nyugdíjas lett  Utolsó említésre érdemes 
szereplése 1975 áprilisában, a Népstadi-
onbeli színészek-újságírók mérkőzéssel 
egybekötötten, jelképesnek is tekinthe-
tő. Nyugállományba vonulásával egyi-
dejűleg, ily módon, akarva-akaratlanul, 
a nyilvánosságtól is elköszönt 

Dalait, csökkenő mértékben tovább 
játszották a rádióállomások, amelyek 
elvétve beszélgetésekre is meghívták, 
valamint az újságokban még fel-felbuk-
kant a neve  Mint ahogy 1982-ben tör-
tént, amikor másokkal együtt az Ifjú-
sági Magazin hasábjain mondott rövid 
véleményt a régi és az újabb dalokról 

Hollós Ilona, utolsó évtizedeit több-
nyire Lipótvárosban lévő – Bágya 

Andrástól rá hagyott Szemere utcai – 
lakásának falai között töltötte, magá-
nyosan, legtöbbektől elfeledve. A sors 
hosszú ideig kegyes volt hozzá, azonban 
időskorára el kellett viselnie a könnyed 
létformáról való lemondást, és a megél-
hetéssel járó nehézségeket  Élete, hosszú 
betegeskedés után, 1993  május 14-én, 
kórházi kezelés alatt, tüdőfőér-tágulat 
következtében ért véget  (Apja 1976-ban, 
anyja, 1979-ben halt meg, mindketten 
együtt laktak leányukkal). Hamvait, 
szüleivel együtt, szülővárosában Nagy-
váradon helyezték végső nyughelyére.

Gyermeke és testvére nem volt, ezért 
idős korában, nehéz anyagi körülmé-
nyeire tekintettel, lakásának fejében 
életjáradéki szerződést kötött. Havi 
rendszerességgel – amíg erre képes volt 
– Bágya András is segítette  A lakásban 
található tárgyak, iratok, képek, egyéb 
dokumentumok, a hozzá mind gyak-
rabban járó egyes anyai ágú rokonok tu-
lajdonába mentek át  Hollós Ilona régi 
– Holéczy-eggyüttesben megismert – pá-
lyatársa és barátnője, a sorsát figyelem-
mel kísérő Ákos Stefi, féltvén őt, próbál-
ta menteni értékeit, nem sok sikerrel  
Ez idő szerint mindezeknek sorsa – kul-
turális értékük folytán az utókor nagy 
veszteségére – ismeretlen  Csak remél-
hető, hogy végleg nem kallódtak el.

Végezetül joggal vetődhet fel, hogy 
Boncza Berta és a gyermek Hollós (Héjas) 
Ilona között a rokoni szálak puszta meg-
létén túl, fennállt-e személyes ismeret-
ség? Ennek írásos nyoma nem maradt, 
azonban közvetett hozzátartozói emlé-
kezések alapján feltételezhető, hogy ta-
lálkoztak egymással, vagy ha mégsem, 
családtagok révén, hallomásból bizto-
san tudtak a másik létezéséről. Szüleik 
(illetve Boncza Berta a Héjas-Tellmann 
szülőkkel), viszont kisebb-nagyobb 
megszakításokkal, visszatérően tar-
tották az esetükben még egy fokkal 
közelebbről fennálló rokonsági össze-
köttetést, és nemcsak velük, hanem va-
lamennyi Tellmann családtaggal, vala-
mint azok leszármazottaival 

Ezzel a Múzsa és az Énekesnő, címben 
jelzett kapcsolata a szükséges mértékig 
bemutatást nyert, az Énekesnő pedig – 
a remélhető érdeklődés felkeltése révén 
– az eddigieket jóval meghaladó adattar-
talommal válhat megismerhetővé.

Az ismertetés emellett adalékul szol-
gál Boncza Berta utóbbi időben megsza-
porodott, ám hézagos, és származási 
kérdésekben nem egyszer félrevezető 
életrajzainak pontosításához 

És aki mindezt lejegyezte: Szőkefalvi 
Nagy Sándor szépunokájaként, mind-
kettőjük közös unokaöccse: Nagybaczo-
ni Molnár Ferenc 

Hollós (Héjas) Ilona (1920–1993)
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Székelyderzs az erdélyi 
erődtemplomos falvak 

mellett 1993-ban került fel 
az UNESCO Világörökség 

listájára.

ékelyderzs, az erdélyi erődtemplomos 
falvak, Prázsmár, Szászkézd, Nagyba-
romlak, Kelnek, Szászfehéregyháza 
mellett 1993-ban került fel az UNESCO 
Világörökség listájára  A falu e kivéte-
les figyelmet a késő gótikus unitárius 
templomával érdemelte ki, amelynek 
a jellegzetes építési stílusa, és a 15  szá-
zadban készült falfestményei európai 
jelentőségűek.

A falképek felfedezése 1887 májusá-
ban kisebb szenzációt keltett a művé-
szettörténész kutatók és a szélesebb kö-
zönség körében  Ekkor Udvarhely megye 
alispánja arról értesítette a budapesti 
Műemlékek Országos Bizottságát, hogy 
a derzsi unitárius templomban festés 
közben a lehullott régi meszelés helyén 
középkori falfestményekre és feliratok-
ra bukkantak, és a további műemléki 
felügyeletre várva leállította a munká-
latokat 

A budapesti műemlékvédelmi főhi-
vatal a sepsiszentgyörgyi Huszka József 

rajztanárt bízta meg, hogy sürgősen 
utazzon Derzsre, és tárja fel, majd má-
solja le a templomban található falképe-
ket  Huszka József ezután több alkalom-
mal is dolgozott Derzsen, és a helyiek 
segítségével végzett hatalmas munkája 
eredményeként feltárultak a reformá-
ció során bemeszelt rendkívüli művé-
szeti és művelődéstörténeti jelentőségű 
falfestmények 

Mindezek után a korszak legjelen-
tősebb magyar művészettörténésze, 
Henszlmann Imre (1813–1892) röviden 
jellemezve a székelyföldi falképeket, 
a derzsiekről így írt: „Ettől egészen elüt-
nek a derzsi falképek, melyek nemcsak 
felfogása, hanem előadása is hason-
líthatatlanul jobb az eddig ismert szé-
kelyföldieknél. (…) A székelyföldi képek 
közti kiválóságuk és művészeti értékök 
fölötte kívánatossá teszi, hogy a derzsi 
falképek jó állapotban fenntartassanak  
Főtárgyuk a székelyföldön annyira ked-
velt szent László-Kún legenda, ezenkí-
vül Pál apostol megtérése és egyes más 
szentek ábrái ”

Henszlmann megjegyzése „a Székely-
földön annyira kedvelt” Szent László-le-
genda falképeivel kapcsolatban arra 
utalt, hogy Huszka József addigra már 
Sepsibesenyőn, Gelencén, Bibarcfalván, 
Homoródszentmártonban, Kilyénben is 
feltárt a templomokban olyan középkori 
falképeket, amelyek a híres kerlési üt-
közetet (1068) és a leánymentés történe-
tét ábrázolták 

Mára már könyvespolcnyira duz-
zadt a középkori Magyar Királyság te-
rületén széles körben megfestett Szent 
László-legenda falképeinek irodalma  
Ezért itt csak röviden térünk ki azokra 
a derzsi templomban ábrázolt jelenetek-
re, amelyek a Képes Krónika és más el-
beszélő hagyományok alapján kerültek 
megfestésre 

A templomhajó északi hosszfalán hú-
zódó legendaciklus a nyugati karzattól 
indul. Az első jelenetben egy püspök, egy 

Sz

Jánó Mihály

600 éves freskók 
a székelyderzsi templomban

Az üldözés jelenete a Szent László-legenda falképeiből
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templom külső szószékén állva megáld-
ja a hadba vonuló Szent László királyt, 
aki jobb kezében véres bárdot tart, bal 
kezével egy kunt ránt le a lováról  A kö-
vetkező jelenet a leányrabló kun üldö-
zését ábrázolja, azt követi a király és a 
kun párviadala, vagyis birkózása, majd 
a kun lefejezése  A legenda képsorát a pi-
henés jelenete zárja, amelyben a király 
a megmentett leány ölébe hajtja a fejét  
Még néhány glóriás szentet festettek 
meg ezen a falon: Kozma és Damján, va-
lamint Remete Szent Antal álló alakját  
A karzat alatt egy Tízezer vértanú kom-
pozíció töredéke látszik, majd egy Szent 
Dorottya-ábrázolás sérült részlete 

A hajó déli falán, a diadalívtől szá-
mítva előbb négy püspök többé-kevés-
bé épen maradt alakját láthatjuk, majd 
a lélekmérő Szent Mihály következik. 
A déli bejárat közelében pedig Saul meg-
térésének nagyszerű kompozícióját fes-
tették meg 

Ez utóbbi jelenet forrása az Apostolok 
cselekedetei, amelyben a következőket 
olvashatjuk:

„Miképen a főpap is bizonyságom né-
kem, és a véneknek egész tanácsa; kik-
től leveleket is vévén az atyafiakhoz, 
Damaskusba menék, hogy az odavaló-
kat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy 
bűnhődjenek.

Lőn pedig, hogy a mint menék és 
közelgeték Damaskushoz, déltájban 
nagy hirtelenséggel az égből nagy vi-
lágosság sugárzott körül engem  
És leesém a földre, és hallék szót, mely 
monda nékem: Saul, Saul, mit ker-
getsz engem?

Én pedig felelék: Kicsoda vagy, Uram? 
És monda nékem: Én vagyok a názáreti 
Jézus, a kit te kergetsz 

A kik pedig velem valának, a világos-
ságot ugyan látták, és megrémültek; de 
annak szavát, a ki velem szól vala, nem 
hallották 

Én pedig mondék: Mit cselekedjem, 
Uram? Az Úr pedig monda nékem: Kelj 
fel és menj el Damaskusba; és ott meg-
mondják néked mindazokat, a mik el-
rendelvék néked, hogy véghez vigyed 

Mikor pedig nem láték annak a vilá-
gosságnak dicsősége miatt, a velem va-
lóktól kézenfogva vezettetve menék Da-
maskusba 

Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a tör-
vény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott 
lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek, 
Hozzám jöve és mellém állva monda né-
kem: Saul atyámfia, nyerd vissza sze-
med világát  És én azon szempillantás-
ban reá tekintettem.” (ApCsel. 22.5–13.)

Saul megtérésének történetét szám-
talan műalkotásban örökítették meg 
az európai művészetben. Legtöbbször 
sokalakos, akár több jelenetből álló 
képsorokban is. Nagy előszeretettel 
ábrázolták az isteni fénytől lováról 
földre boruló apostolt. A késő gótikus 
festészetben az apostolt népes kísé-
ret veszi körül, amely maga is része-
se az égi figyelmeztetésnek. A 15. szá-
zadban egyre gyakrabban jelennek 
meg az olyan megtérés-ábrázolások, 
ahol az egyéni hitvallás kap nagyobb 
hangsúlyt  Ilyen a székelyderzsi fal-
kép-kompozíció is  Ennek a képnek az 
egyedisége abban áll, hogy az egyik kí-
sérő kezében megfestett zászló felirata 
pontosan megnevezi a festmény meg-
rendelőjének nevét és a kép készítésé-
nek időpontját. Ugyanakkor figyelem-
re méltó, ahogyan a festő összevonta 

Pál látomásának pillanatát Ananiás 
megjelenésével Damaszkuszban, ami-
kor az Úr tanítványának érintésétől 
Pál visszanyeri az időlegesen elveszí-
tett látását 

A derzsi megtéréstörténet megren-
delője Ungi Pál mester a Nagymihá-
lyi – Losonci családból származhatott  
A család részt vett az 1403  évi Zsig-
mond király elleni lázadásban, ezért 
kegyvesztetté vált  1419-ben a király 
megkegyelmezett nekik  Talán ennek 
emlékére készült István fia Pál meg-
rendeléséből Saul megtérése jelenet. 
A megrendelő nevét és az 1419-iki dá-
tumot a kompozícióban látható zászló 
latin felirata tartalmazza: „Hoc opus 
fecit depingere seu praeparare Paulus 
filus Stephanus de Ung. A D 1419. Scrip-
to(r) scribebat et pulchra(m) puella(m) 
in mente tenebat 

Ezt a művet festtette vagyis készít-
tette Ungi István fia, Pál mester az Úr 
1419-ik évében  Az író írta és az eszében 
a szép lányt tartotta ”

A 600 évvel ezelőtt keletkezett felirat 
egyedüli ilyen emlékünk a Székelyföl-
dön, amely a templom nagy jelentőségű 
freskókkal való teljes kifestésének idő-
pontját örökítette meg 

A birkózás jelenete a Szent László-legenda 
falképeiből

Szent Pál megtérése falkép kompozíció. Mudrák Attila felvételei a székelyderzsi templomból

A legenda képsorát 
a pihenés jelenete zárja, 

amelyben a király a 
megmentett leány ölébe 

hajtja a fejét. 



12 • www.muvelodes.net

A Művelődés szerkesztősége 1975-ben ankétot kezdeményezett arra kérve mun-
katársai és olvasóit: írják meg véleményüket a Román Televízió akkor éppen 
ötesztendős magyar adásának a közművelődésre gyakorolt hatásáról. Azokban 
az években a magyar adás nagy népszerűségnek örvendett a romániai magyar 
nézők körében, és méltán rangos helyet vívott ki magának a közművelődésben, 
hiszen az akkori leghatékonyabb eszközként igényt fakasztó, ízlést formáló ha-
tással bírt a közművelődés minden ágában. Alább Könczei Ádám egyik elemzését 
tesszük közzé. (A szerkesztőség)

ontosabbnak és körültekintőbbnek tűn-
ne ugyan a „mindig hiteleset min dig hi-
telesen”, mégis e kétszavas cím nél – ha 
úgy tetszik: mondanivalóm lényegét is 
kifejező jelszónál – álla podtam, meg, 
nem csupán a tömörség kedvéért, ha-
nem elsősorban azért, mert így vélem 
igazabbnak és kevésbé köntörfalazó-
nak – és éppen ezért vala mivel mozdí-
tóbbnak is 

A folklór állandóbb rovatjellege és a 
különféle összefüggő sorozatok hiányol-
hatók ugyan, mégis a keretek biztosí-
tásában a szerkesztőség vezetőségének 
egészséges törekvése nyilvánul meg 
(máskülönben sok sikeres tárgyválasz-
tásban is). Hogy mi tette oly széppé, von-
zóvá és hatásossá egy-egy műsorát?

A hitelesség és a tehetség szerencsés 
megtalálása és összefonódása  Ezért 

ma radt oly emlékezetes számomra is az 
egyik legsajátosabb, legeredetibb magyar 
népballada, A kegyetlen anya magyarsá-
rosi változatának bemutatása, az idős 
széki férfi népdaléneklése. Ezért raga-
dott meg annyira az első, az október 14-i 
gyimesvölgyi műsor, a Tófalvi Zol táné, 
s nemcsak a rendkívül kifejező, belénk 
vésődő művészi erejű képsorai val, Adel-
man Alfréd fényképezte, ha nem dala-
inak java részével is, különö sen a kris-
tálytisztán éneklő Lecsenka Julianna 
gyimesközéploki tanuló szemet fényesítő 
ötfokú népdalával (Elbujdosom, megpró-
bálom), vagy a jobbágytelkiek műsorá-
ban is – a házigazda Balla Antal megnye-
rően közvetlen, ro konszenves és lelkesítő 
tájékoztatója mellett – a dalok többsége  
Vagy utal hatnék a középiskolások ve-
télkedőinek népdalénekléseire, külö-
nösen Tóth Er zsébet népdaltanítására  
S bár igen fi gyelemre méltó volt a bük-
kösi táncok ról készült film is, az eddig 
legsikerül tebbnek mégis a magyarózdi 
pontozót tartom  Népi tehetség és nép-
dal, népi hangszeres muzsika, néptánc 
a maga egységében, összefonódottságá-
ban itt si keredett a legszebbre  (Sajnála-
tos, hogy ezek egy részénél a kezdemé-
nyezők és tanácsadók – mint például 
Bandi Dezső a magyarsárosi gyűjtésnél, 
a magyarózdinál meg Horváth István 
és Székely Dénes – túlságosan háttérbe 
maradtak és szorultak, mások aratván 
le a babérokat.)

Ezek s az ilyen példák alaposabb 
elemzése tulajdonképpen már ki is je-
lölhetné a járható és követendő utat. 
De ezek egy részében is megmutatkoz-
tak az esetlegességek veszélyei  Nem 
beszélve a körítésről: a filmezés visz-
sza- visszatérő modorosságairól, a ha-
mis kellékekről, a táncokat megmerevítő 

P

Könczei Ádám

Hitelesebbet hitelesebben!

Gyimesi lánctánc (forrás: Magyar Néprajzi Lexikon)
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„megrendezettségről”, mesterkéltségről, 
olykor magába a „körített”-be is kevere-
dett ocsú  Még a jobbágytelki vagy a bük-
kösi népdalok közé is. Csupán egy-kettő, 
az igaz… De hogy még ezeken a he lyeken 
is, ahol az eredeti népzene vi szonylag 
még mindig a legvirulóbb, ez a „rende-
zés” különös fintora. A job bágytelkiek és 
a – második adásban látott – gyimesvöl-
gyiek táncai közül például a legújabb ke-
letű, a legkevésbé eredeti és sajátos pol-
kaszerű táncoknál időztek a legtovább, 
útbaigazító szavak nélkül 

A szakismeret fogyatékossága a leg-
közvetlenebbül mégis a diákvetélke-
dők egy részében mutatkozott meg. 
Nagyváradon például olyan dalra jár-
tak el „bihardiószegi népi táncként” egy 
csár dás-tákolmányt (a közismert mű-
magyar népviseletben), mint a „Szép 
asszony nak kurizálok, de kurizálok, de 
kurizálok”. (A népművészeti szakem-
ber jelen létének kedvező hatása a maga 
körében viszont nyomban megnyil-
vánult.) És el kerülhető lett volna egy 
olyan félreve zető szavaztatás, aminek 
eredménye ugyan jelezhette egy alkal-
milag össze verődött diákközönség pil-
lanatnyi be nyomását, de a megfelelő és 
szükséges megjegyzések – s a járulékos 
hatások felfedésének – elmaradásával 
nem a leghelyesebb irányban befolyá-
solta száz ezrek közízlését  Nem beszél-
ve a nép dalok java részének verseny-
szerű összemérhetetlenségéről, ebben 
az esetben egy valóban szebb és értéke-
sebb dal „vesztett”, feltehetőleg az ösztö-
nösen érvényesülő járulékos hatásokért. 
A va lóságos kalotaszegi kislány ugyanis 
va lóságos kalotaszegi viseletben – igen 
kedvesen ugyan, de – egy közismertebb 
félnépi vidám dalt énekelt, míg a nagy-
váradi városi kislány, Bíró Márta – ám-
bár csak diákruhában, de – egy pá-
ratlanul szép, bánatos csángó nép dalt 
igen-igen tisztán és hitelesen, s hogy 
kissé Faragó Laurára emlékezte tőén, ta-
lán nem is olyan nagy baj (Bordás Tün-
de tanárnő tanította meg).

Nem olyasmiket akarok számon 
kérni a televíziótól, amiről ő sem tehet, 
vagy legalábbis nem közvetlenül  Nem 
a mű kedvelő mozgalmak gyengeségeit, 
egye netlenségeit vagy például azt, hogy 
sem a sepsiszentgyörgyi, sem a csík-
szeredai népi együttes mai napig sem 
találta meg sajátos helyét (eltekintve 
Lőrincz Lajos sokat ígérő sepsiszentgyör-
gyi idő szakától), mindkettő formanyel-
ve – kü lönösen a hangszeres muzsiká-
ban, de jórészt a táncban is – továbbra is 
egy elnagyolt és jellegtelen stilizáltság 
lé vén. Ismétlem, a televízió erről nem 
tehet  De avatott kézzel még közvetle nül 
is sokat segíthetne; szigorúbb szű réssel, 

igényesebb műsorszámok előny ben ré-
szesítésével és bátorításával (s nem egy-
egy unos-untalan visszatérő fellengzős 
háttérrel).

Nem az a baj, hogy a televízió szí-
vesen foglalkoztatja a hivatásos vagy 
félhivatásos együtteseket és előadókat. 
Az viszont már inkább, hogy szerepel-
tetésük túlon-túlteng a tehetséges ere-
deti népi előadók rovására. Úgy látszik, 
hogy továbbra is szívósan tartja magát 
az a hamis nézet, mely szerint a folk-
lór csak „megtámogatva” adható elő, 
s csak a hivatásosok tolmácsolásában 
színpadképes  Ezt a felfogást máskülön-
ben a leglátványosabban éppen a má-
sodik gyimesvölgyi műsor szemléltette, 
amiről igen találó sorokat írt Selmeczi 
György (Kompromisszumok nélkül. 
Utunk 1974, 51. sz.), kit mindössze egy – 
bár nem lényegtelen – pontban egészíte-
nék ki  Selmeczi ugyanis valahogy kitér 
a hi vatásos előadók stíluskérdései elől. 
Ha azt ugyan el is fogadjuk, hogy létezik 
egy „műtermi” előadói stíluseszmény is, 
Török Erzsébet, sehogy sem hallgathat-
juk el épp a legsúlyosabb fogyatékos-
ságunkat és lemaradásunkat: azt, hogy 
a leggazdagabb folklór közvetlen köze-
lében élünk, de folklórszerű előadásu kat 
– néhány kivételtől eltekintve, gondo-
lok mindenekelőtt népdalénekesünk-
re, Tóth Erzsébetre és Széllyes Sán dorra 
– a mai napig sem tanultuk meg, hol-
ott folklórunknak nemcsak a váza mű-
vészi értékű, hanem előadói stí lusa is. 
Ez a stílustalanság a hangsze res népi 
muzsika színtelen reproduká lásában 
a legszembetűnőbb. A legkivá lóbb 
műzenei szintű feldolgozások egész so-
rával büszkélkedhetünk ugyan, de az 
előadói stílus nálunk lemaradt. (A maga 

nemében a legtisztább stílus elé résére 
egy más, de rokon műfajban jó példa 
Csortán Márton újabb sikerei, legutóbb 
épp a képernyőn, a televízió hasonlóan 
stílusos, kivételes hangulatte remtő hát-
térrel.) De nem csak a szoro sabb érte-
lemben vett stílustalansággal van a baj 
– természetesen közegében sem hagy-
juk a népdalt a népi hang szeres zenét 
és a néptáncot 

Igaz figyelemreméltó erőfeszítés 
a visszatérésre a valóban tiszta forrá-
sokhoz és a hiteles stílushoz elsősorban 
a nép táncaink színpadra vitelében tör-
tént. Lőrincz Lajos vállalkozása több volt 
mint egyszerű kísérlet. Országra szóló 
bizonyítás, mert a Marosvásárhelyt 1973 
végén megrendezett megyeközi talál-
kozó, a (kissé pontatlan kifejezéssel:) 
„öreg táncosok” seregszemléje fényesen 
igazolta a visszatérés lehetőségét és si-
kerét, úgyannyira, hogy a legnagyobb 
elismerésre késztette mind a hazai, 
mind a külföldi szakembereket, köz-
tük a leg őszintébb elragadtatásra erdé-
lyi nép táncaink legkiválóbb szakértőjét, 
a nem zetközi hírű tudóst, Martin Györ-
gyöt is  Ez a módszer csak olyan fokú 

Úgy látszik, hogy 
továbbra is szívósan tartja 

magát az a hamis nézet, 
mely szerint a folklór 

csak a hivatásosok 
tolmácsolásában 

színpadképes.

Széki „magyar négyes” az 1970-es években (forrás: Magyar Néprajzi Lexikon)
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bea vatkozást enged meg a tömörítésre és 
a legértékesebb elemek érvényesítésére, 
ami nemhogy megbontaná a hagyomá-
nyos kereteket, hanem lehetőséget biz-
tosít a leghitelesebb légkör kialakítá sára 
és a képességek igazi kibontakozására, 
mert alapja a valódi értékek fel ismerése 
és a megingathatatlan biza lom  Hogy 
mégsem hódított kellően tért, nem csak 
műkedvelő mozgalmunk rossz beidegző-
déseivel magyarázható 

Már a helybeli sajtó lelkendezése sem 
tágult országos visszhanggá, követésre 
késztető elismeréssé, de nem karolta fel 
a televízió sem  Holott épp az ilyen al-
kalmak megragadása jelezné a tele vízió 
igazi bő lehetőségeit – erejét felül nem 
múló, de – minden egyéb nél hatásosabb 
vállalkozásokra  Mert, hogy hatásával 
ma már semmi más nem vetekedhet, 
ez nyilvánvaló  A magyar adás általá-
nos színvonalával, érdekes sokoldalúsá-
gával és célkitűzéseivel mind inkább az 
érdeklődés középpontjába került, s egy-
re szélesebb tömegek kísé rik rendszeres 
figyelemmel. De felelős sége is ennek 
arányában növekedik  Igényességének 
további elmélyülése, problémakörének 
alakulása és gazdago dása közügy  En-
nek keretében nem utolsósorban a fol-
klórműsorok alaku lása is.

Tervek és föladatok felvázolására bő-
ven futná  Részletesebb kibontásuk he-
lyett azonban engedtessék meg, hogy 
most csak néhány fontosabb lehetőséget 
villantsak fel jelzésszerűen. A hivatásos 
együttesek kamatoztatása mellett (to-
vábbra is elsősorban a legszínvonalasabb 
és legértékesebb alkotásokat bemutató 
marosvásárhelyi népi együttesre támasz-
kodva) nagyobb teret kellene szentelnie 
az eredeti népi előadásoknak, rendsze res 

sorozatok keretében, sosem elégedve 
meg a véletlenekkel, hanem a szakem-
berek segítségéved mindig a legtehet-
ségesebb népi előadók és a legértéke sebb, 
legszebb, leghitelesebb és legjel lemzőbb 
népi alkotások felkutatására töreked-
ve, meg nem alkuvó kitartással  Eredeti 

népdalsorozataiban – a rá diónál jóval elő-
nyösebben – mutat hatná be élő népdala-
inkat néprajzi hátterével és valódi köz-
egében. Nem is beszélve a legfilmszerűbb 
feladatról, a néptánc- és mozgásművészet 
bemutatá sáról, amiben a rádió már telje-
sen te hetetlen 

Rendszeresebben kellene szóhoz és 
sorozatokhoz juttatnia szakembereket  
Olyan – a legjobb értelemben vett tanfo-
lyamszerű – tudományos soroza tokhoz 
is, amelyek keresztmetszetét ad hatnák 
mind a népzenének, mind a néptánc-
nak, betöltvén egyúttal az esz ményi is-
kola-televízió szerepét is 

A televíziói; pótolhatná – technikai-
lag a legmagasabb szinten – azt, amit 
a marosvásárhelyi népi együttes más-
fél évtizeden át jórészt elszalasztott: 
egy művészi-gyakorlati, de ugyanakkor 
tudo mányos igényességű néptánc-film-
archívum megteremtését  A jó példák 
kitartó felkutatásával és felmutatásával 
– a közízlés általános fejlesztése mel-
lett – végső soron annak a műkedvelő 
moz galomnak tenne nagy szolgálatot, 
amelyből újabb és újabb erőt meríthet, 
az állandó kölcsönhatás láncolatában 

(Művelődés, XXVIII. évfolyam, 1975/3., 
márciusi szám, 12–14. old)Széki csárdás (forrás: Magyar Néprajzi Lexikon)

 „Tempózás”  vagy „tempós magyar” (forrás: Magyar Néprajzi Lexikon)



LXXII. évfolyam 2019. március • 15

közösség

Interjú Simon Ferenc bécsi esperes-plébánossal, a Bécsi Magyar 
Katolikus Egyházközség lelkipásztorával.

speres úr, elsősorban megkérem szépen 
arra, hogy beszéljen magáról és arról, 
hogyan döntött ezen hivatás mellett.
Ez igazából egy elég hosszú történet, 
amit nagyon röviden is el lehet monda-
ni: immár 21 éve vagyok pap, a hivatá-
som ‒ kis túlzással ‒ viszonylag késői, 
ugyanis nem pont érettségi után, hanem 
21 évesen határoztam ezt el  Én nagyon 
sokáig, 17‒18 éves koromig nem jártam 
templomba, bár megvoltam keresztel-
ve, de az elsőáldozás és a bérmálkozás 
közvetlenül a szemináriumba való be-
lépésem előtt történt. Volt Nagyváradon 
egy fiatal káplán, aki fiataloknak tartott 
összejöveteleket, jó volt a társaság, jó fej 
volt a káplán is. Én azonban már előtte 
is kerestem, egészen szép gyermekko-
rom volt, rengetegen voltunk gyermekek 
és sokat játszottunk, és egy páran vallá-
sosak voltak  Így a barátságon (ami egy 
nagyon fontos dolog) és a barátokon ke-
resztül jutottam el a templomig, a hitig, 
és ez végig kíséri egész életemet 

Miután Gyulafehérváron felvettek 
a szemináriumba, a püspök mégis úgy 
döntött, hogy Budapestre fog küldeni  
Én ott és Pannonhalmán folytattam 
tanulmányaimat, majd Bécsbe jöttem, 
ugyancsak tanulni, majd kint ragad-
tam  23 éve vagyok itt, igazából többet 
töltöttem Bécsben, mint otthon  Bár 
nagyváradi születésű és neveltetésű, de 
most már bécsi vagyok 

Ugyanazt találom meg itt, Bécsben, 
mint amit Nagyváradon is megéltem: 
ugyanazt a sokszínűséget, bár talán 
Bécs színesebb, mint Nagyvárad 

Ha belépünk az Am Tabor plébánia 
honlapjára (http://www.amtabor.at/
ungarisch.html), olvashatjuk, hogy 
a bécsi magyar nyelvű római katoli-
kus egyházközség 1522-ig vezeti vissza 

a történetét. Tulajdonképpen szemta-
núja volt a közép-európai történelem 
utóbbi ötszáz évének. Hol tart jelen-
leg létszámban és a lelki élet szem-
pontjából ez a közel félszáz esztendős 
közösség?
A létszámot mindig nagyon nehéz meg-
mondani  Az osztrák plébániámon pon-
tosan meg tudom mondani a létszámot, 
3529, és ez évről évre változik. A magyar 
egyházközség esetében azonban nem 
tudom megmondani, ugyanis mi nem 
szerveződünk plébániába, az én jogható-
ságom az egész főegyházmegyére kiter-
jed. Ha németről lefordítom, a hivatalos 
nevünk így hangzik: a Bécsi Főegyház-
megye magyar közössége 

Kit nevezünk az egyházközség tagjá-
nak? Azokat, akik a szentmisére rend-
szeresen járnak vagy akik csak né-
ha-néha látogatnak el? Vagy azokat, 
akik magyarok? Kicsit tág a fogalom  
Azt tudom mondani, hogy vasárnap-
ról vasárnapra 80 és 200 között szokott 
mozogni a jelenlevők száma. Ez az ün-
nepektől is függ, a kis templom álta-
lában meg szokott telni, kint is állnak, 
nekik a misét kihangosítjuk  Mindig azt 
mondom, hogy jobb egy kisebb templom, 
ami tele van, mint egy nagy templom, 
ami félig üres 

Bécs mellett Badenben és Bécsújhe-
lyen levő magyar katolikus hívek is Ön 
hatáskörébe tartoznak, előbbi helyen 
talán van egy magyar segédlelkész is. 
E két helyszínen milyen létszámban 
vannak magyar katolikusok?
Mivel megbízatásom a Bécsi Főegyház-
megye egész területére kiterjed, ne-
künk vannak miséző helyeink: Bécs-
ben, Badenben, Bécsújhelyen  Utóbbi 
két helyen havonta egyszer van szent-
mise, kivéve a nyári hónapokat. Őket 

Horváth Csaba

E

„Jobb egy kis templom tele, 
mint egy nagy félüresen”

Simon Ferenc
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még egyházközségnek sem lehet mon-
dani, csak miseközösségnek, többre ott 
nincs lehetőség. Segítőim ‒ papok és 
nem egyházi személyek, önkéntesek ‒ 
mindig is voltak, most is vannak  Ön-
kéntesek nélkül semmi sem működne 
az égvilágon  Voltak segédlelkészeim, 
magyarok is voltak, most éppen nincs, 
de ez változhat 

Megint nehéz számokról beszél-
ni  Kevesebben vannak, mint Bécsben, 
olyan 30 és 50 között vannak, akik a mi-
sére járnak 

Ön szerint milyen kihívásokkal néz 
szembe jelenleg a bécsi és Bécs környé-
ki magyar katolikusság?
Több kihívás is van, attól függ, hogy 
a helyzetet milyen szemszögből nézzük. 
Ha csak egyházi szemszögből nézzük, itt 
van a Bécsi Főegyházmegye strukturális 
átalakítása: plébániákat összevonnak, 
nagyobb plébániák lesznek  Talán ott 
az idegen nyelvű egyházközségek beta-
gozódnak, ez még egy képlékeny dolog  
Ez az egyik nagy kihívás, hogy ebben 
a mi helyünk hol van 

A másik kihívást az idő kérdése ké-
pezi, amely mindig kevesebb lesz, hi-
szen a legtöbbnek van családja, vannak 
gyermekei  Az elején, amíg a gyermekek 
kicsik, még járogatnak, aztán, ahogy 
nagyobbak lesznek, egyre kevésbé, mert-
hogy a „kis gyermek kis gond, a nagy 
gyermek nagy gond”  Felgyorsult a vilá-
gunk  Ez látható, és az egyházban is érez-
hető. A digitális világban teljesen más 
kihívásoknak nézünk elé, mint előtte. 
Bár ma minden lehetőségünk megvan a 
kommunikációra, mégsem használjuk 
ki őket, és azt mondjuk, hogy nem kom-
munikálunk és nem találkozunk eleget, 
hogy nem beszélünk egymással, hogy 
félreértjük egymást  Azt látom a legna-
gyobb veszélynek, hogy nem kérdezünk 
utána, hogy mit is gondolt a másik, ho-
gyan is gondolta, jól értettem-e azt, amit 
mondott  Ez nálunk, magyaroknál egy 
nagy kihívás, mert mi „mindig azt gon-
doljuk, hogy ő azt gondolja, hogy mi azt 
gondoljuk, hogy azt gondolja ” Körülbelül 
így megy ez 

A másik nagy kihívás a magyarok 
körében itt, Ausztriában, de szerintem 
a világon mindenhol a széthúzás át-
hidalása  Mindenhol tudják, mi híre-
sek vagyunk erről: két magyar összeáll, 
három pártot alapít  Ez sajnos realitás  
Nem értek vele egyet, küzdök ellene, de 
ez nehéz  Ez egy nehéz téma 

A másik, amit még észreveszek: a fi-
atalok azzal állnak szembn, hogy ki-
jönnek Bécsbe, munkát, lakást, tár-
saságot keresnek  Ebben mi kevésbé 
tudunk segíteni, mi sem lakás-, sem 

munkaközvetítők nem vagyunk, ebben 
vannak profik, és én is inkább odairá-
nyítom őket, hogy tájékozódjanak, mert 
nagyon sokan tájékozatlanul jönnek ki, 
és itt állnak a semmi közepén  Mi azért 
vagyunk itt, hogy ők megtalálják az 
egyházi közösséget, hogy ezt próbáljuk 
egy kis részen pótolni 

Az idősebbeknél egyfajta, a rég elmúlt 
idők felé való nosztalgiát veszek észre. 
Ez soha sem volt úgy, és soha sem lesz 
úgy  Ez egy nagy kihívás  Továbbá az úgy-
nevezett magyarkodás, hogy mi, magya-
rok „sokkal jobbak, nagyobbak vagyunk, 
a mi nyelvünk a legszebb, a legjobb”  

Aki nem beszél nyelveket, annak va-
lóban az, de aki beszél nyelveket, tudja, 
hogy minden nyelvnek megvan a szép-
sége  Mi, magyarok nem nézhetünk le 
senkit sem  Milyen jogon nézek én le 
bárki mást is? Keresztényként meg plá-
ne a másikat, felebarátomat tisztelnem 
és szeretnem kell, bármilyen színű 
a bőre, bármilyen nyelvet beszél. Még ha 
románul is beszél, akkor is tisztelnem 

és szeretnem kell, mert ő is a felebará-
tom, mert olyan, mint én 

Böjte Csaba ferences szerzetes többször 
is járt Bécsben, volt arra is alkalom, 
hogy Önök koncelebráltak. Az Önök is-
meretsége hova vezethető vissza?
Az egyházközségben már előtte is járt. 
Azon és a katolikus magyar értelmiségi 
mozgalmon keresztül ismertem őt meg, 
és azóta évente egyszer jön  Mi a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány számára gyűj-
tést szervezünk, és akkor ő celebrálja 
a misét igazából és ő számol be.

Apropó kommunikáció: Önnek van 
Twitter-oldala (https://twitter.com/fe-
renc_atya) és rendszeresen használja, 
tölt is fel tartalmakat. A modern tech-
nika vívmányai ‒ az Ön meglátása sze-
rint ‒ alkalmasak a lelkipásztori szol-
gálat segítésére?
Mindenképpen, sőt szerintem sok-
kal-sokkal többet és professzionálisab-
ban kéne használni  Én nagyon keveset 
használom sajnos, időhiányból. A mai 
nyelv a digitális nyelv, a szociális média  
Ez van  Sokkal több és modernebb vide-
ókat kéne készíteni  Ehhez nem csak 
ez kell. Az új bort régi tömlőbe önteni ‒ 
a Szentírás szavai szerint ‒ nem nagyon 
tanácsolt. Ezért az új bornak új tömlő 
kell, de a kérdés csak az, hogy van-e új 
borunk, és hogy mi az az új bor?

Végezetül: Erdélyben mikor járt utoljá-
ra, esperes úr?
Ha Erdélyt Kolozsvártól keletre értjük, 
akkor legalább öt‒hat éve, ha nem több. 
Nagyváradon, szülővárosomban már 
legalább két éve nem voltam 

A másik nagy kihívás 
a magyarok körében itt, 

Ausztriában, de szerintem 
a világon mindenhol 

a széthúzás áthidalása. 
Mindenhol tudják, mi 

híresek vagyunk erről: két 
magyar összeáll, három 

pártot alapít. 

A bécsi Deutschordenskirche oltára. Horváth Csaba felvételei
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utóbbi téli ünnepeket Szegeden töl-
töttem, ahol meglátogattam egy mű-
vészházaspárt, akiknek jól felszerelt 
tűzzománc műhelye van. Arra gondol-
tam, hogy nálunk kevéssé ismerik ezt 
a technikát, ezért utánanéztem, hogy 
megoszthassam ismereteimet az ér-
deklődőkkel. A zománcművészet, vagy 
tűzzománc az ötvösművészet egyik 
nagy kategóriája  A legrégebbi tárgyak 
az ókori Egyiptomból és a Bizánci Bi-
rodalomból származnak  A zománc 
technikája elterjedt a Római Birodalom 
provinciáiban, francia, német, olasz 
területeken is 

A kereszténység kialakulásával 
az egyházak és királyi udvarok igé-
nyeltek ilyen jellegű ötvösmunkákat 
(kegy tárgyak, kupák). Ezeket először 
a kolostorokban készítették, majd ipa-
ros műhelyek vették át ezt a feladatot. 
Hozzátehetjük kiegészítésképpen, hogy 
a magyaroknak a népvándorlás korá-
ban is gazdag ötvösművészeti kultú-
rájuk volt  Ezt bizonyítják a sírokban 

talált kovácsoltvas, bronzból öntött 
tárgyak és a sok réz, ezüst vagy arany 
lemezekből készített díszek. A Bizánci 
Birodalommal való kapcsolataik ré-
vén gazdagíthatták saját ősi technoló-
giájukat 

Hozzánk, Erdélybe szász telepesek 
hozták ezt a mesterséget, a 15  század-
tól művelték Brassóban, Nagyszeben-
ben  Kolozsváron és a 17  században 
érte el virágzását  A zománc alapját 
valamilyen fém képezi, acéllemez, ön-
töttvas, vörösréz, ezüst, arany, platina, 
és más anyagok  A zománcfesték szín-
telen, őrölt üvegporból és fémoxidok 
keverékéből áll, amelyet összeőrölnek. 
Olvadási pontja 840 Celsius-fok körül 
van  Használható por vagy vízzel ke-
verve paszta formájában  Mivel az ége-
tés csak két perc, ezért rövid idő alatt 
többször is megismételhető, vagyis 
a festés több rétegben alkalmazható 

A fémlap előkészítéséhez szerszá-
mok szükségesek, satu, üllő, ötvöska-
lapács, lemezvágó olló, fogó, csipesz, 
dörzspapírok  A csiszolt fémlapot keze-
lik ecet- és sóoldattal – egy pohár ecet 
és két evőkanál só, majd öblítés –, és 15 
százalékos sósavval, majd ismét jöhet 
az öblítés  A zománcot fél milliméte-
res rétegben viszik a fémlapra  A fes-
tett fémlapokat lapátok, villák, tüskék 
segítségével helyezik a kemencébe  
A zománcfesték felvitele a fémlapra 
több módszer szerint lehetséges  Ilye-
nek például a sablonok alkalmazása 
(papír), sgraffito (bekarcolás a festék-
be). Sajátos megoldásokat jelentenek 
a rekeszzománc, sodronyzománc vagy 
a fóliaberakás  Ezek esetében az alapo-
zott fémlapra vékony 1-2 milliméteres 
rézdróthálót, csavart drótot vagy vé-
kony rézlemezt helyeznek, és beleége-
tik  Ezeket égetés után drótkefével le-
het tisztítani és ismét festeni 

A fentebbi technikákkal iparmű-
vészeti tárgyakat tudunk készíte-
ni – gyűrű, medál, övcsat, doboz, kép. 

A legrégebbi tárgyak 
az ókori Egyiptomból és 

a Bizánci Birodalomból 
származnak. A zománc 

technikája elterjedt 
a Római Birodalomban, 

francia, német, olasz 
területeken is.

Simon Miklós: Látó (rekeszzománc)

Suba László

Az

A tűzzománcról 
néhány sorban
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A modern művészet korában a művé-
szek új kifejezési formákat keresnek  
Így a tűzzománc a képzőművészetben 
is helyet kapott. Különböző anyagok 
hozzáadásával lehet gazdagítani a zo-
mánc felületét, ami például lehet fé-
nyes vagy matt is  A munkák méretei 
is nagyobbak, ehhez még társulhat fá-
ból készített ráma, vagy széles desz-
kalap  A kép tárgyát lehet dekoratívan 
vagy festőien kezelni. 

Az első művész, akit mint tűzzománc 
művész megismertem, Egri Enikő volt. 
Kisméretű munkákat készített rekesz-
zománc-technikával  Népi témával és 
népművészeti elemekkel gazdagított 
munkáit mindenki szerette, amikor 

a tordai IKE galériában bemutatkozott  
Két művészházaspárról írok néhány 
sort, akik főként nagyméretű mun-
kákkal jelentkeznek  Egri András és 
felesége, Vdovkina Anastasia az utóbbi 
években gyakran rendeztek kiállítást 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen és leg-
utóbb Kézdivásárhelyen. Ők a kecske-
méti Nemzetközi Zománcművészeti 
Alkotótáborban ismerték meg egymást 
és végül Kolozsváron telepedtek le  
Vdovkina magával hozta a kelet-orosz-
országi motívumokat, de itt megis-
merkedett az erdélyiekkel is. Ő inkább 
dekoratívan ábrázol, míg Egri munkái-
ban több a festőiség. Munkáikat a fá-
val való ötletes kombinációval teszik 

művészibbé. Színvonalas munkássá-
gukkal gazdagítják az Egri család mű-
vészeti hírnevét 

Simon Miklós festőművész és Bar-
kos Beáta tűzzománc művész Sze-
ged-Tápén lakik  Itt van jól felszerelt 
tűzzománc műhelyük. Több éven át 
szerveztek fiataloknak tűzzománc tá-
bort, ahova erdélyiek is kaptak meg-
hívást. Simon Miklós elsőként festő, 
de legalább 40 éve a tűzzománcot is 
műveli, és tanítványával, Barkos Be-
átával színvonalasan dolgoznak  Si-
mon erőteljes kompozíciókat alkotott, 
amelyekben a festőiség is fontos sze-
rephez jut, míg Barkos inkább a deko-
ratív szerkesztést kedveli  Munkái kö-
zött vannak nagyobb méretűek, de sok 
kisméretű medál is. 

Erdélyi útjaikon hatottak rájuk az 
itt felfedezett népi kultúra  Egy szé-
kelyudvarhelyi művészről elsősorban 
az internetről szereztem ismereteket. 
Ő is a nemzetközi zománcművészeti 
táborokban képezte magát és ma már 
ő szervez táborokat fiatalok számára. 
Elekes Gyuláról van szó, aki szép ered-
ményeket mutathat fel a zománcmű-
vészet terén 

Hol lehet tanulni zománcművé-
szetet? Mint az előzőekben megtud-
hattuk, főleg a művésztáborok kép-
zésein  Ismereteim szerint oktatják 
a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen 
is az ötvösművészeti szak keretében. 
A tűzzománc napjainkban jelentős 
képzőművészeti alkotásokat eredmé-
nyezett, amelyek gazdagítják korunk 
kultúráját 

Könyvészet: Komlós Andrásné: 
A tűzzománc, Móra Kiadó, 1980 

Barkos Beáta: Ballada (tűzzománc)

Barkos Beáta: Életfa (tűzzománc)
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elemen Lajos tanítványai tudták, hogy 
mesterük szinte egész életében naplót 
vezetett. Ezt és megőrzött levelezését 
más kézirataival együtt Kelemen halá-
lát követően az Unitárius Egyház levél-
tárába menekítették  Az akkori kommu-
nista hatalom azonban gyanakodott az 
iránt, hogy milyen titkos szövegek, til-
tott iratok lehetnek ebben a hagyaték-
ban  Így aztán az egyház néhány be-
szervezett tisztségviselője segítségével a 
hagyaték nagy részét 1963-ban és 1965-
ben „átvizsgálásra” elkobozták a levél-
tártól, s az Állami Levéltárba vitték  
Néhány erélytelen kísérlet történt az 
anyag visszaszerzésére, de rendre bele-
nyugodtak az értékes kéziratok elvesz-
tésébe  Az 1980-as években már senki 
sem tudta, hogy megvan-e ez a hagya-
ték, hol is őrzik. Átnézésére, leltározásá-
ra csak az 1980-as évek közepén került 
sor, s akkor is titkosnak minősítették. 
Nem kevesebb, mint 131 köteget tesz 
ki a hagyaték, ennek két tételét képe-
zi a kéziratos napló  A leltár szerint az 
egyik kötegbe az 1894 és 1925, a másikba 
az 1926 és 1938 közötti évek feljegyzése-
it gyűjtötték egybe. Kelemen Lajos em-

líti, hogy 60 éven át vezette naplóját, 
ezek legalább 20 kötetet tennének ki  
Eszerint 1954 tájáig írta feljegyzéseit, 
s a kortársak szerint az elkobzáskor 
megvolt a teljes anyag  A felleltáro-
zott hagyatékból azonban az 1938 utá-
ni évek hiányoznak  Ha ezek kötegét 
nem pusztították el, az valahol lap-
panghat. A meglévő kötegekből is egy-
két évre nincsenek meg a feljegyzések  
Itt is kérdéses, hogy mi lett velük, egy-
általán elkészültek-e 

Az 1990-es évek végén vált közis-
mertté, hogy sok más állaggal együtt 
a Kelemen Lajos személyi levéltára is 
kikerült a titkosított hagyatékok közül, 
s kutathatóvá vált  Többen is bele-bele 
olvastak, néha idéztek is belőle, de Sas 
Péteré az érdem, hogy az egész hagya-
tékot áttanulmányozta, s jó részének a 
közzétételét is tervbe vette  Így rendezte 
sajtó alá a naplót két kötetben és a le-
velezés I  kötetét*  A napló kiadását az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület vállalta fel, 

első kötete 2018 tavaszán jött ki a saj-
tó alól, a II  kötet megjelenése 2019-re 
várható  

A Napló I  kötete az 1890 és 1920 kö-
zötti három évtizedet fogja át  Ugyan-
is a szerzőnek a naplóírás kezdete előtti 
útirajzait is felöleli  Ezeket még maros-
vásárhelyi iskolás korában vetette pa-
pírra, amikor szünidőkben édesapjával 
vagy Nemes Ödön osztálytársával több-
nyire gyalog járta be a Marosvásárhely 
környéki falvakat, majd Maros-Torda és 
Kolozs vármegyékben is felfedező uta-
kat tettek. Mindenütt a műemlékeket, 
régi faragott köveket, kazettás meny-
nyezeteket, középkori harangokat, pa-
tinás feliratokat keresték  Az utóbbiak 
egy részét le is másolták, sőt a művészi 
hajlamú Nemes Ödön gyakran lerajzol-
ta őket. E kirándulások során 1894-ben 
Kolozsvárra is eljutottak  Nagy haladás 
volt, amikor elkezdtek biciklivel közle-
kedni, azzal már nagyobb távolságokra 
is el lehetett jutni 

A Napló első évfolyamai 1896-ig az is-
kolás évekre vonatkoznak  Egy részü-
ket „titkos” rovásírással jegyezte le  Né-
hol utal családjára, unitárius vallására, 
az iskolai életre, bálokra, lakodalmak-
ra, amelyeken részt vett  Haton voltak 
testvérek, s az iszákos édesapa mellett 
nyomorogtak  Naplójába jegyezte le az 
életútjára vonatkozó terveit, elképzelé-
seit  1895 októberében így fogalmaz: „Ha 
Isten megsegít, leszek tanár, s megí-
rom a Mezőség leírását, ha pedig nem 
lehetek: leszek hivatalnok, szerényen 
meghúzom magam, veszek könyveket, 
s élek egyedül”  

Az 1896-ban letett érettségin vizsga-
biztosként szereplő Szádeczky Lajos tör-
ténészprofesszor biztatására iratkozott 
be a kolozsvári egyetem bölcsészeti kará-
ra  Ugyancsak a professzor szerzett neki 
megélhetést: nevelőnek ajánlotta Gidó-
falvy István közjegyző családjába, ott la-
kást is kapott  1898-tól a Napló színtere 
főleg Kolozsvár. Diákéletéről nem sokat 
jegyzett fel  Az 1900 és 1902 közötti évfo-
lyamok hiányoznak, úgyhogy éppen Ke-
lemen diákéveinek végéről, álláskeresé-
séről nem kapunk adatokat. 

Gaal György

K
A naplóíró Kelemen Lajos
A Sas Péter által sajtó alá rendezett Kelemen-feljegyzésekről
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Gidófalvy ajánlására 1902 januárjá-
ban Kelemen Lajost felvették az Erdélyi 
Múzeum- Egyesület (EME) levéltárához 
ideiglenes napidíjas besorolásban  A le-
véltár akkoriban az Egyetemi Könyv-
tár keretében működött. Később ugyan 
előléptették napidíjas könyvtárossá, de 
ekkor is csak éhbérért kellett dolgoz-
nia  De legalább olyan munkát végez-
hetett, amit szeret  Gyakran kiküldték 
vidéki kastélyokba, hogy ott átnézze 
főúri családok levelezését. Nem egy-
szer sikerült meggyőznie a tulajdo-
nost, hogy levéltárát helyezze letétbe 
az EME-nél, mert ott szakszerűen fel-
dolgozzák. Ezek az értékes gyűjtemé-
nyek a háborús időkben könnyen el-
pusztulhattak volna. Gyűjtőmunkája 
eredményeként megsokszorozódott a 
levéltár állaga  

Tisztelt igazgatója, Erdélyi Pál egyre 
bíztatta, hogy doktoráljon, mert az meg-
könnyebbítené hivatali előrehaladását. 
Mikor 1907-ben úgy találta, hogy előlép-
tetésére nincsen remény, hosszas tépe-
lődés után elfogadta meghívását az Uni-
tárius Kollégium történelem–földrajz 
tanszékére  Miután tanárképezdei vizs-
gáit letette, rendes tanárrá nevezték ki  
Diákjait kirándulni vitte, a természet-
ben sajátították el a földrajzi ismerete-
ket, s a műemlékeket is a helyszínen ta-
nulmányozták  

A világháború kitörését követően az 
iskolaépületben hadikórházat létesítet-
tek, s az oktatás a Redut-épületben folyt  
Kelemen rendszeresen vitt levélpapírt és 
dohányt a betegeknek. Diákjaival gyűj-
tette a tábori levelezőlapokat. Állandóan 
figyelemmel követte besorozott diákjai 
és tanártársai sorsát, beszámolt hősi 
halálukról  Közben az egyházi levéltá-
rosi tisztségbe is beiktatták  Tanártár-
sai közül kevésről van jó véleménnyel: 
kinek a tudásában, kinek a magatartá-
sában talált hibát  

1908-ban megválasztották az EME 
javadalmazott titkári állásába. Ettől 
fogva az egyesület belső ügyeit jórészt 

ő intézte. 1910-re jövedelme lehetővé tet-
te, hogy megnősüljön. Mikó Erzsébetet 
vette nőül, s egy év múlva megszületett 
kislányuk, Erzsike  Sajnos az 1910 és 1913 
közötti évek megint hiányoznak a nap-
lóból. Elképzelhető, hogy a család- és 
otthonalapítás lázában nem tudott időt 
szakítani a feljegyzésekre  

Az 1910-es években javaslatot tett 
egy unitárius kislexikon megszerkesz-
tésére, a Házsongárdi temető unitárius 
sírjainak az összeírására, az unitárius 
templomok és műemlékeik lefényké-
pezésére, egy unitárius és református 
egyházi múzeum létesítésére  Minde-
zek megvalósítására csak halála után 
évtizedekkel került sor  Amikor az 
Egyetemi Könyvtár keretében megürült 
egy levéltárosi állás, erre 1918 tavaszán 
– állami alkalmazottként – Kelemen 
Lajost nevezték ki. Ettől fogva életcél-
jának megfelelő állásban csak a ku-
tatásnak és gyűjtésnek élhetett volna, 
ha nem jön közbe a világháború vége 
és a hatalomváltozás  

Kelemen hitelesen ábrázolja azt 
a sok lelki megpróbáltatást, amin Er-
dély magyar lakossága átesett a hábo-
rú utolsó évében és a román fennható-
ság kezdetekor  A szinte napról napra 
terjedő rémhírek és reménysugarak 
közt éltek  Gyakoriak az ilyen felsóhaj-
tások: „Isten őrizzen. Borzasztó most 
élni”. Aztán jöttek az új – egyelőre 
megszálló – hatalom túlkapásai  1919  
március 19-én vetette papírra: „Napo-
kig nem írtam semmit  Lehetetlen is 
volt  Lelkiállapotom, s a helyzet egy-
mást lehetetlenné tették  Az a vadálla-
ti mód, ahogy velünk bántak, kifáraszt, 
agyongyötör és gyűlölettel tölt el min-
denikünket hóhéraink iránt”  Jöttek 
a szobordöntögetések, a házkutatások, 
a kiutasítások  

A lakásokba az új hatalom katona-
tisztjeit, tisztségviselőit költöztették 
be  Ha nem volt elég lakás, akkor fog-
laltak, s a régi lakos bérelhette a vasúti 
kocsikat a kitelepedéshez  Egyre-más-
ra jelentek meg a hírek a távozó csa-
ládokról  Kelemen jól látta, hogy az új 
hatalom a balkanizálódást hozza ma-
gával  S akkor jött az eskütétel dilem-
mája. Ő nem tétovázott, a gondjára bí-
zott gyűjtemény megőrzéséért itt akart 
maradni  Igazgatója, Gyalui Farkas is 
ezt a lehetőséget választotta. Megnyi-
tották a Református Tanárképző Inté-
zetet, s Kelemen Lajos órákat kapott: 
diplomatikát és erdélyi történelmet 
adott elő. Az EME munkába lendítésére 
is kísérlet történt 

1920 nyarán kettős tragédia érte, ezek-
ről nem tud beszámolni. Pár hónapig 
hallgat a naplója  Tízévi együttlét után 

elvesztette szeretett feleségét  És megtör-
tént a trianoni békediktátum aláírása  
Szeptembertől kezdett újra jegyezgetni. Az 
új „román világban” való első magyar ter-
vezgetések és szervezések indultak be  

Kelemen Lajos naplóját eleinte ma-
gának írhatta, itt rögzítette vallomása-
it, megállapításait. Később egyre inkább 
rájött, hogy amit ír, az kordokumentum 
lesz  1947-ben át is nézte-javította a szö-
veget, végrendeletében a naplóról is 
gondoskodott  

A naplóban közismert és kevés-
bé jelentős személyiségek százait em-
líti  Többnyire kritikus hangnemben  
Nagyapján, édesanyján, feleségén, Gi-
dófalvy Istvánon és Erdélyi Pál igazga-
tón kívül alig találunk olyan személyt, 
akit valamiért ne bírálna  Ugyanakkor 
sokakról megemlékezett halálukkor, 
s lehetőleg a pozitív vonásokat emelte 
ki  Még Erzsébet királyné és Ferenc Jó-
zsef király is kapott néhány együtt érző 
sort  A személyesen ismert kortársak 
között ott szerepelnek gróf Kuun Géza 
tudós-mecénás, Koncz József és Barabás 
Ábel tanárok, Persián Kálmán könyvtá-
ros, gróf Esterházy Kálmán EME-elnök, 
Fekete Gábor főgondnok, Kenessey Béla 
püspök, Szabó Dénes és Purjesz Zsig-
mond orvosprofesszorok, Wass Ottilia 
grófnő, Pósta Béla és Bochkor Mihály 
egyetemi tanárok 

A 871 lapos kötetet Sas Péter jól meg-
írt bevezető tanulmánya indítja. Ebben 
az átfogó életrajz után kitér a levéltári 
kéziratok sorsára és különösen a Napló-
val kapcsolatos tudnivalókra  A könyvet 
a rövidítések jegyzéke, utcanévmutató, 
helységnévtár és névmutató zárja, vala-
mint 25 fényképfelvétel Kelemen életé-
vel és élettereivel kapcsolatban  A lapalji 
magyarázó, kiegészítő, személyt azono-
sító jegyzetek száma 4086-ra rúg  Ezt a 
rengeteg jegyzetet nem sikerült mindig 
kellően összehangolni, néhol túlzottnak 
tűnik a jegyzetelés. 

A kötet olyan nagy terjedelmű és 
olyan súlyos, hogy csak asztalnál lehet 
olvasni, s így is a szakadás veszélyétől 
kell tartani  A kiadó bizonyára arra szá-
mított, hogy majd csak egy-egy kutató 
fogja valamelyik esemény tükröződé-
sét, kommentárját keresni a szövegben, 
vagy Kelemen véleményére lesz kíván-
csi valakivel kapcsolatban  Pedig fo-
lyamatosan olvasva is tanulságos: egy 
korszak, egy nemzedék kálváriáját is-
merhetjük meg oldalain  

*Kelemen Lajos: Napló. I. (1890–1920). 
Sajtó alá rendezte, szerkesztette, a be-
vezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: 
Sas Péter  (Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Kolozsvár, 2017.) 871 p. 

Többen is bele-bele 
olvastak, néha idéztek 
is belőle, de Sas Péteré 

az érdem, hogy 
az egész hagyatékot 

áttanulmányozta. 
Így rendezte sajtó alá 

a naplót két kötetben és 
a levelezés első kötetét. 
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könyvesház

Honterus már 
röviddel a reformáció 
1542. októberi brassói 

bevezetése után, 
1543 márciusában a 

könyvecske nyomtatásán 
dolgozott, hiszen a 

kötetre minden bizonnyal 
nagy igény mutatkozott. 

ohannes Honterus munkássága ki-
emelkedően fontos a reformáció és az 
erdélyi szász közösség szempontjából, 
így ezeknek műveknek már számos ki-
adása látott napvilágot, ahogyan már 
ennek az írásának is több, köztük kri-
tikai kiadása is ismert lehet az értő 
olvasó közönség számára  Az erdélyi 
reformáció kulcsírásának, mely gya-
korlatilag az első erdélyi protestáns 
egyházi szabályzatként kezelhető, Ber-
nard Heigl és Thomas Șindilariu szer-
kesztésében közreadott legfrissebb ha-
sonmáskiadását* az eredeti latin szöveg 
háromnyelvű (német, román, magyar) 
fordítása kíséri, hasonlóan a 2015-ben 
megjelent, Honterus főművének tartott 
Rudimenta Cosmographicához 1 Az így 
közreadott fordítások közül a német 
nyelvű Ludwig Binder fordítása,2 össze-
vetve a korábbi, Julius Gross-féle fordí-
tással,3 míg Anne Türk-König román, 
valamint Raduch Zsolt magyar szöveg-
átültetése valójában a szerkesztők tu-

domása szerint első ízben teszi elér-
hetővé a szöveget ezeken a nyelveken. 
A fordításokat német nyelven három, 
Thomas Șindilariu által jegyzett, és 
lábjegyzetekkel alaposan ellátott fel-
vezető szövegegység kíséri, a soroza-
tot és a kiadás célját ismertető előszó, 
a magát a Honterus-szöveget kontext-
usba helyező bevezető rész, illetve egy 
brassói reformáció kezdeteit kimerítő-
en elemző tanulmány.

A Quellen zur Geschichte de Stadt 
Kronstadt (Brassó város történelmi 
forrásai) sorozatnak, melynek VIII. kö-
tetének 2  pótfüzeteként lett kiadva a 
Honterus-féle úgynevezett Reformáció-
könyv, az első kötete még 1886-ban je-
lent meg  A Brassó városára és környé-
kére vonatkozó források közreadását 
célzó nagy lélegzetvételű munka a má-
sodik világháború, majd a kommunis-
ta hatalom ténykedése nyomán hosszú 
szünetre kényszerült, a fonalat csupán 
az ezredfordulóra vehette újra fel az 

Arbeitskreis für Siebenbürgische Landes-
kunde (Erdélyi Honismereti Egyesület), 
amikor első körben két új kötetet jelen-
tettek meg, melyeket 2016-ban további 
két rész követhetett  Az Erdély történe-
te szempontjából is jelentős források 
összegzése mellett, a későbbiekben a 
sorozat eredetileg latin nyelvű forrá-
sok népszerűsítésére is törekedni igye-
kezett, ebben a szellemben jelent meg 
a Julius Gross-féle 1927–1929-es Johan-
nes Honterus, Valentin Wagner és Mar-
kus Fronius műveinek kiadása is.4

A Reformációkönyv jelen hasonmás-
kiadására a szerkesztők szavaival is 
élve a bibliofil élvezeteken és a munka 
nagy népszerűségén túl is indokoltan 
került most sor  Az eredeti latin szöveg 
már 1845-ben megjelent Josef Dück jó-
voltából,5 s a latin szöveg jelenlegi leg-
frissebb és legalaposabb kritikai kiadá-
sa 2012-ben jelent meg 6 Így az eredeti 
latin szöveg új közreadásától a szerkesz-
tők eltekintettek. Ezzel szemben a szö-
veg német, román és magyar nyelvre 
való átültetése a Julius Gross-féle nép-
szerűsítő szellemben is, valamint a tu-
dományos igényű felvezetőkkel és a for-
dítás kritikai apparátussal való ellátása 
révén valóban indokolttá tette a szöveg 
újbóli kiadását  A hasonmáskiadáshoz 
a kötet mindhárom fennmaradt példá-
nyát összehasonlították, bár ezek kö-
zött nem találtak különbségeket 

Honterus már röviddel a reformá-
ció 1542  októberi brassói bevezetése 
után, 1543 márciusában a könyvecske 
nyomtatásán dolgozott, hiszen a kö-
tetre minden bizonnyal nagy igény 
mutatkozott  1543-ban és az ezt köve-
tő években is még megfigyelhető ma-
rad egyfajta kettőség vallási tekintet-
ben, az elszakadás mellett továbbra is 
jelen van egy sajátos kötődés a katoli-
kus egyház felé is (például 1555-ig fi-
zetik az adót az esztergomi érseknek). 
Ugyanakkor a könyvecske címlapján 
két címerpajzsban egyaránt megjelenik 

J

Boér Ilka

Az erdélyi reformáció egy 
korai dokumentuma
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a szász univerzitás és Brassó címere is, 
mintegy sugallva, hogy az írással már 
a kezdetektől nem csupán Brassót szán-
dékozik megcélozni  Összehasonlítva az 
1543-as munkát az 1547-ben megjelen-
tetett Kirchenordung aller Deutschen in 
Sybembürgennel, egy hasonlóság és két 
különbség figyelhető meg. Tulajdon-
képpen ez utóbbi munka szó szerint ve-
szi át a Honterus-féle 1543-as sorokat  
A különbség a egyházból való kitagadás 
és a szöveg strukturális szervezésében 
mutatkozik meg. Az exkommunikáció 
kapcsán Honterusnál egyértelműen 
érződik a délnémet (Nürnberg és Bá-
zel) hatás, miszerint ezt a közösségre 
ruházza ezt a döntést, míg az 1547-es 
szöveg részben visszaadja ezt a jogot az 
egyházi emberek hatókörébe 

Thomas Șindilariu tanulmánya ki-
emelten foglalkozik a fentebb felvillan-
tott szempontokkal a reformáció kezde-
ti, brassói térhódítása kapcsán, egyúttal 
politikatörténeti megvilágításba is he-
lyezve azt. Részletekbe menő elemzést 
olvashatunk azokról a külső és belső fo-
lyamatokról, amelyek a Honterus köte-
tének megszületéséhez vezettek  Ennek 
kapcsán tér ki a szerző részletesebben 
Honterus életére is, azonban csupán 
azokra a momentumokra koncentrál-
va, amelyek elsődlegesen befolyásolták 
üzenetének történeti és dogmatikus 
kifejlődését. Itt elsősorban Honterus 
külföldi tartózkodására kell gondolni, 
illetve hazatérte után az őt váró aktu-
álpolitikai helyzetre is  A Reformáció-
könyvre fókuszálva értekezik továbbá a 
munkára elsődleges befolyást gyakorló 
forrásokról, majd továbbfejlődéséről el-
sősorban éppen az erdélyi szászok 1547-
es egyházi szabályzata kapcsán  A né-
met tanulmányt olvasva hiányérzete 
azoknak lehet, akik németül gyengéb-
ben tudnak – főleg a rezümé hiányá-
ban –, a kötet többnyelvűsége ugyanis 
kizárólag a Reformációkönyv szövegé-
re vonatkozik, ezt azonban kárpótolják 
maguk a fordítások, amelyek nyelveze-
tükben jól társíthatóak a szöveg eredeti 
keletkezési idejével, ugyanakkor mégis 
olvasmányosak  Az egyetlen fájó pont a 
fordítások esetében a lábjegyzetek hi-
ánya, melyek csupán a német nyelvű 
szövegben lelhetőek fel, s azok is csupán 
a szöveg első fordításával való összeve-
téseket jelzik 

* Johannes Honterus  Reformatio ecc-
lesiase Coronensis ac totius Barcensis 
provinciae. Corona 1543  Johannes Hont-
erus: Reformation der Kirche in Krons-
tadt und der gesamten Burzenländer 
Provinz, Kronstadt 1543  Ins Deutsche, 
Rumänische und Ungarische übersetze 
Faksimile-Ausgabe  (szerk  Bernard 
 Heigl – Thomas Șindilariu) Quellen zur 
Geschichte de Stadt Kronstadt  Band 
VIII, Beiheft 2  Aldus Verglag Kronstadt, 
2017. XII+142 old.

Jegyzetek
1  Johannes Honterus: Rudimenta Cos-
mographica. Grundzüge der Weltbeschrei-
bung (Corona/Kronstadt 1542) Ins Deutsche, 
Rumänische und Ungarische übersetzte 
und kommentierte. Faksimile-Ausgabe  

Schiller Verlag, Herrmannstadt–Bonn 
[2015] 366 old 
2  Binder, Ludwig: Johannes Honterus. 
Schriften, Briefe, Zeugnisse. Durchgesehen 
und ergänzt von Gernot Nussbächer  Buka-
rest, 1996  169–186 
3  Gross, Julius: Schriften des Johannes 
Honterus, Valentin Wagner und Markus 
Fronius in deutscher Übersetzung. (=Qu-
ellen zur Geschichte de Stadt Kronstadt  
Band VIII, Beiheft 1. 1927–1929) Kronstadt, 
1927  11–29 
4  Gross, Julius: i.m.
5  Dück, Josef: Geschichte des Kronstädter 
Gymnasiums. Eine Festgabe zur dritten Sä-
cularfeier desselben  Kronstadt, 1845  1–22 
6  Wolgast, Eike (szerk.): Die evangelischen 
Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts. 24. 
Band. Siebenbürgen. Das Fürstentum Sie-
benbürgen. Das Rechtsgebeit und die Kirche 
der Siebenbürger Sachsen, bearb. v. Arm-
gart, Martin unter Mitwirkung von Messe, 
Karin  Tübingen, 2012  177–190 

 Johannes Honterus szobra Brassóban (Marcin Szala felvétele, forrás: Wikipédia)  

Az exkommunikáció 
kapcsán Honterusnál 

egyértelműen érződik 
a délnémet hatás...
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hogyan a Mediterrán-térség egy sajátos, 
külön világ, úgy Marokkóról is elmond-
hatjuk, hogy egy teljesen más világ, 
amelyet az iszlám bölcsőjeként tartanak 
számon  Történelme rendkívül mozgal-
mas, dinasztia dinasztiát, háború hábo-
rút követett az idők folyamán. Az ország 
történelmét mindenek előtt földrajzi 
helyzete határozta meg: mindig is híd 
volt Afrika és Európa között, az isz-
lám és az Egyiptomtól nyugatra fekvő 
arab területek lakosságának vallása és 
a maghrebi vallás között (Marokkó, Al-
géria, Tunézia, Líbia). Marokkó Afrika 
egyik legmodernebb és legliberálisabb 
országa  II  Hasszán 1961-ben lépett trón-
ra és nevéhez fűződik az ország moder-
nizálása  Fia, az ország jelenlegi királya 
VI  Mohamed, méltó utódja, aki 1999-ben 
lépett trónra, és nyitott minden újra – 
számos intézkedést tett és tesz a moder-
nizáció irányába  Sikerült elkerülnie az 

arab tavasznak nevezett súlyos zavar-
gásokat, és így Marokkót ma Afrika leg-
sikeresebb országai egyikeként tartják 
számon  Ezen sekélyes ismeretek birto-
kában indultunk el nyolcnapos marok-
kói körutunkra Budapestről, a ferihegyi 
repülőtérről. Agadirba érkezvén kényel-
mes, modern autóbusszal folytattuk 
utunkat, amely a királyi városok látoga-
tását tűzte ki célul (Marrákes, Fez, Rabat 
és Meknesz).

Marokkói körutunk első napját, Bu-
dapestről Afrika észak-nyugati kikötő-
városa, Agadir jelentette  A 180 személyt 
befogadó repülőgép délután 5 óra körül 
landolt az agadiri repülőtéren, ahol ide-
genvezetőnk, egy idősebb, energikus és 
életrevaló hölgy már várt ránk  Utazá-
sunk első pillanatától kezdve azon volt, 
hogy minél többet láttasson velünk eb-
ből a csodálatos országból. Mellesleg 
a hölgy Marokkó szerelmese, 40 éve 

A

Takács Gábor

Marokkó, 
Észak-Afrika gyöngye

Ahogyan a Mediterrán-
térség egy sajátos, külön 

világ, úgy Marokkóról 
is elmondhatjuk, hogy 
egy teljesen más világ, 

amelyet az iszlám 
bölcsőjeként tartanak 

számon.

A fezi egyetem udvara
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kísér csoportokat az ország minden ré-
szébe, mindent ismer, nagyon sok ba-
rátja van, még az eldugott falvakban is  
Miután a csoport mind a 48 tagja elhe-
lyezkedett a modern autóbuszban, rövid 
városnézés következett, majd megér-
kezés a szállodába  Itt nem ért csaló-
dás, előre tudtuk, hogy Marokkóban a 
négycsillagos szálló megfelel a nálunk 
három csillagos szállodának  Valójá-
ban a szoba nem hagyott hátra semmi 
kívánnivalót, de minden bizonnyal fá-
radtságunk is hozzájárult, hogy kifogás-
talannak találtuk. A vacsora kitűnő volt, 
a felszolgálás hibátlan, udvarias, mo-
solygós, berber stílusban  Megjegyzem, 
a lakosok, a berberek rendkívül udvari-
asak, a mosoly egy beszélgetésben szinte 
kötelező, de a legcsekélyebb szívességért 
is nyújtják a kezüket  Másnap reggeli 
után rövid sétát tettünk a víztározók-
hoz. A város kikötőváros, nem igazán 
látványos, nem bővelkedik műemlé-
kekben, mindössze a várhegyen álló régi 
várral (Khasab) büszkélkedhet. Megtud-
tuk, hogy 1960-ban Agadirt erős földren-
gés rázta meg, melynek következtében 
mintegy 15 ezer ember vesztette életét, 
és az egész város elpusztult  Hasszán ki-
rály, az akkori uralkodó megígérte, hogy 
az elpusztult várost újjáépíti  Az újjáépí-
tés a régi várostól néhány kilométerre 
történt  A város ma már mintegy 600 
ezer főnyi lakossal rendelkezik. A víztá-
rozókhoz széles sétány vezet, jobb és bal 
oldalán olajfaligettel szegélyezve  Autós 
forgalom ezen az úton nincs. Ezekből 
a víztározókból látják el a környező ül-
tetvényeket  Megtudtuk, hogy a hegyek-
ben, az Atlasz-hegységben több mint 140 
nagyobb víztárolóban gyűjtik össze a téli 
csapadékot. Vezetőnk minden alkalom-
mal valami érdekességgel töltötte ki az 
amúgy holt időt. Séta közben mesélte, 
hogy az olajfák egyik érdekessége, hogy 
van közöttük fiú és leány olajfa. Minden 
fiú olajfához 50 leány olajfa tartózik. 
A fiú olajfák levelei kissé felfele fordul-
nak, míg a leány olajfa levelei vízszinte-
sek, vagy lefele irányulnak 

Marokkó növényzetének listáján ki-
magasló helyet foglal el az olajfa, va-
lamint a tövises argánfa  Az argánfa 

gyümölcse a dióhoz hasonló, csonthéjas 
termés, melyet a kecskék a fáról legel-
nek le a fiatal hajtásokkal egyetemben. 
Nem mindennapi látvány, valamennyi-
en sietünk lencsevégre kapni az ínyenc 
állatokat. Nem félénkek, meglehetősen 
közelről lehet őket fényképezi, olykor 
három-négy kecske is látható egy fán  
Agadir és Essaouria (vagy Szavíra) vidé-
kének egy másik fontos növénye a tüs-
kés vasfa. A terméséből nyert olaj na-
gyon értékes  Majd délceg paratölgyek 
következnek, borókák és cédrusok  Ma-
rokkó valóságos természeti szemléltető 
eszköz, cédruserdők, pálmaligetek, hó-
födte hegycsúcsok, homokos tengerpar-
tok, a sivatag látványos dűnéi váltják 
egymást  Utunkat a történelmi Marrá-
kes felé vettük  A mintegy 400 kilomé-
ternyi út aránylag hamar eltelt, részben 
a meglehetősen érdekes tájat csodálva, 
részben vezetőnk érdekes információin 

meditálva  A délután folyamán megér-
keztünk Marrákesbe, két éjszakát töl-
töttünk itt, civilizált körülmények kö-
zött  Marrákes (ahogyan még nevezik: 
A sivatag kapuja) talán Marokkó legaf-
rikaibb városa, itt érezhetünk rá igazán 
Marokkó lelkére  A várost a 11  század-
ban alapították az Almoravidák  Ez a di-
nasztia szép palotákat és kerteket ha-
gyott az utókorra  A város központjában 
volt a szálláshelyünk, és már az első 
este vacsora után elindultunk felfedezni 
a szálloda környékét  Szerencsés módon 
a Jemen El Fna térre jutottunk baran-
golásaink során, Marrákes leghíresebb 
és leglátványosabb terére  A téren reg-
geltől estig, de főleg estétől hajnalig hi-
hetetlenül élénk élet folyik  Megtalálni 
itt mindent, amit egy gazdag fantázia el 
tud képzelni: a mesemondótól a kígyó-
bűvölőig, a majommal koldulótól a va-
rázslóig, a zsebtolvajtól az akrobatáig, 

Hasszán király, az akkori 
uralkodó megígérte, 

hogy az elpusztult várost 
újjáépíti. Az újjáépítés 
a régi várostól néhány 

kilométerre történt.

A marrákesi minaret
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az utcai pecsenyesütőtől a tűznyelőig, 
a zenészektől a gyógyítókig stb. Ebben 
az őrült forgalomban úgy érezzük, egy-
fajta időutazásban van részünk. A tér 
olyan, mint Az Ezeregyéjszaka meséi-
ből kivágott film kocka. Nyüzsgés, moz-
gás, jó hangulat – talán így jellemez-
ném ezt az állandó zsongásban lévő 
hangyabolyt  A hatalmas tér nemcsak 
piac, hanem egyben szórakozóhely is, 
a lakósság kedvenc ismerkedő- és szó-
rakozóhelye  Marrákes, a város számos 
régi műemlékének megőrzésével mél-
tán érdemelte ki az UNESCO világörök-
ségi címét 

Másnap reggeli után a közeli Ouri-
ka-völgyet látogattuk meg autóbusszal  
Ez a szép völgy a Magas-Atlasz lábánál 
terül el, Marrákestől nem messze. Kelle-
mes éghajlatú, termékeny völgy, mely-
ben egyre több üdülőfalu épül. Buszunk 
biztonságosan halad az éles szerpenti-
neken a völgyben  Kezdetben olajfalige-
tek helyezkednek el az út mindkét ol-
dalán, majd pálmafák között haladunk 
el, végül cédruserdők lenyűgöző látvá-
nyában van részünk. Vezetőnk meg-
említi, hogy az Ourika folyó soha nem 
szárad ki, melynek eredményeképpen 
a völgy egész évben zöld színben pom-
pázik, a hófödte hegycsúcs ellenpontja-
ként  Az út menti falvak egyikében meg-
látogatunk egy helyi berber vízi malmot  
A látogatás be van jelentve, a tulajdonos 
szeretettel vár bennünket  Érdekes lát-
vány, a malom minden kis alkatrésze 
fából készült  Az egész épület, malom 
és környéke rusztikus, archaikus lég-
kört áraszt  A molnár meghívja cso-
portunk tagjait egy mentateára, me-
lyet a malom mögötti tisztáson, körben 
állva fogyasztunk el, apró kis poharak-
ból  A teázás voltaképpen egy szertartás, 
melynek mindannyian érezzük sajátos, 
ünnepi hangulatát  Ezekben a kis berber 
falvakban nem könnyű az élet. A folyó, 
mely a mezőgazdaság számára oly fon-
tos, már márciusban is kis patakként 
folyik, olyannyira, hogy a helyi lako-
sok gyalog átmehetnek rajta, különben 
csak teve-, vagy öszvérháton kelhetnek 
át a magasabb vízállású folyón  Ezt a kis 
pihenőt a berber malomnál maradandó 
élményként raktározzuk el, mind egy 
varázslatos, felfedezésre váró világ egy 
kis szeletét 

A délután folyamán a Menara-kert 
látogatására került sor  A kert építését 
egy francia festőművész kezdte el 1923-
ban, aki a franciák uralta Marokkóban 
telepedett le  A kert valójában egy bo-
tanikai remekmű, ahol öt kontinens 
növényvilága kapott helyet, ugyanak-
kor pihenőhely is. A kert mesterséges 
tavát még a 12  században létesítették  

Egy álomvilág, csörgedező patakokkal, 
kanyargó ösvényekkel, hatalmas kak-
tuszokkal, dús bambuszokkal, padok-
kal  A százhektárnyi kert egy gondosan 
ápolt oázis a történelmi város peremén, 
az újonnan épült villanegyedben  Kö-
vetkező látogatásunk színhelye a Berber 
patika  A patika inkább hölgyek számá-
ra érdekes hely, ahol minden fajta szépí-
tőszert, kenőcsöt, argánterméket meg 
lehet találni  Ezek után visszatértünk a 
szállodába  Vacsora után szobánkba vo-
nultunk, hogy a reggel 5 órai felkeléshez 
erőt gyűjtsünk. A reggeli 6 órakor van, 
7 órakor már indulunk Fezbe 

Körutunk negyedik napján, a mint-
egy 300 kilométerre lévő Fez városába 
utazunk, a négy királyváros egyikébe (a 
négy királyi város: Marrákes, Fez, Mek-
nesz, Rabat). A város a legrégibb királyi 
város, vallási, kulturális és kézműipa-
ri központ  A királyi palota homlokzata 
csodálatos látvány: elefántcsont kapui 
aranyozottak, tetőcserepei halványzöld 
színűek. A palota kapui zárva vannak, 
csak a királyi család, vagy annak kísé-
rői számára nyílnak meg. Utunk kopár, 
vöröses vidéken haladt keresztül, me-
lyet olykor pálmaligetek tettek változa-
tossá  Mellesleg itt mondanám el, hogy 
utazásunk nyolc napja alatt mintegy 
2500 kilométert tettünk meg Marokkó 
területén  Fez felé menet áthaladunk 
Beni Mellalon, majd szép tájak követ-
keznek, a Közép-Atlasz hegység cédrus 
erdejében elterülő síparadicsom, Ifrane 
és környékén  A város 1650 méterre fek-
szik a tengerszínt fölött  Alpesi házai 

utána kapta megérdemelten a „Marok-
kói Svájc” nevet  A francia gyarmati hi-
vatalnokoknak köszönhetően, rövid idő 
alatt üdülőhellyé és síparadicsommá 
fejlődött ki a környék. A fent említett 
hivatalnokok nagy előszeretettel hasz-
nálták a várost üdülésre, valamint a téli 
sportok űzésére.

A következő nap programja rendkí-
vül gazdag volt  Reggeli után a Medinát 
(Óváros) látogatjuk meg, amely a 9–14. 
században épült  Fez városának Medi-
nája egy feltérképezhetetlen, 45 kilomé-
ter hosszúságban kacskaringózó szűk 
labirintus, mintegy 300 ezer lakossal  
A városrészt berberek lakják  Ez a város 
legszebb és legidősebb része. A nap min-
den órájában zsúfolt, varázslatos hely, 
melyet fal vesz körül, utcái hihetetlenül 
szövevényes hálózatot képeznek  A Me-
dina az UNESCO világörökség része  Csak 
gyalogosan járható, utcáin a tájékozó-
dás valósággal lehetetlen  Térkép nem 
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létezik, a GPS sem segít  Az utcák mind-
két oldalán üzletek, kirakatok, műhe-
lyek vannak, melyekben zavartalanul 
tevékenykedik a tulajdonos  Itt minden-
ki elad, vesz, alkudozik  Egy hangya-
bolyszerű, nyüzsgő piac, ahol megérez-
hetjük mi is a kereskedés és alkudozás 
művészetét. Az egész térségben színek, 
illatok, hangok árasztanak el bennün-
ket  Elképzelhetetlen, milyen sok kin-
cset rejt ez a városrész. A szűk utcákban 
folyamatosan árad a tömeg, árut cipelő 
szamarak, öszvérek vegyülnek el a tö-
megben, motoretták furakodnak elő-
re fülsüketítő zajjal. Megismerkedtünk 
a fazekasnegyed mestereinek munká-
ival, és megtekinthettük őket munka 
közben, ahogyan formálják a különbö-
ző vázákat, meglátogatjuk az ötvös- és 
szőnyegszövők negyedét. A legérdeke-
sebb látvány a tímárok negyedében fo-
gad. Figyelemmel kísérhetjük a bőrcser-
zés egész munkafolyamatát  Hatalmas 
hordók véget nem érő sora, különböző 
színű festőanyagokkal. Ezekbe merítik 
az előzetesen kikészített bőröket. Ez az 
érdekes látvány társul a bőrök iszonya-
tos bűzével. Ezért kap belépéskor min-
den látogató egy mentaágacskát, hogy 
elviselhetővé tegye a kellemetlen sza-
got. A tímár mesterség apáról fiúra 
száll  Az itt dolgozók átlagéletkora meg-
lehetősen alacsony, 45-50 év. Ez a mes-
terség gazdag hagyományokra tekint 
vissza. A lenyúzott bőröket különböző 
folyadékokba áztatják, napjainkban is 

ugyanúgy készítik ki, ahogyan évszá-
zadok óta teszik. A műhelyhez tartozó 
üzletben a bőráruk hihetetlen bőségét 
találjuk: táskák, övek, hosszú és rövid 
kabátok stb  sokasága  Az ötvös meste-
rek műhelyeinek sora betekintést nyújt 
a sokoldalú mesterség titkaiba  Rend-
kívül igényesen megmunkált tányérok, 
tálak, használati cikkek sokasága csábít 
vásárlásra. A gyönyörűen cizellált réz-
tányér, réztál megmunkálásánál díszítő 
elemként használják a tevecsontot  Ál-
talában egy dísztárgy felületének meg-
munkálása hideg állapotban, kézi szer-
számmal, aprólékos gonddal a cizelláló 
művész dolga. Idős mesterek görnyed-
nek a tányérok, tálak fölé, de fiatalabb 
cizellőröket is látni a műhelyben. Nem 
érdektelen említést tenni a fűszere-
sek standjáról sem  A menta, a tárkony, 
a kömény, a rozmaring, a fahéj, kelet 
minden fűszerének bódító illata tölti 
be a környéket  A selyemsálak részlegé-
nek gazdag kínálata próbára teszi a szép 
nem minden képviselőjét. Az agavé le-
vélből készült szebbnél szebb selyemsál-
laknak nem könnyű ellenállni. Végül a 
szőnyegszövőknél is nagy a kínálat. 
Az udvarias berber kiszolgálók készsé-
gesen mutatják a szőnyegeket, kibont-
ják, kiterítik őket. Amit megvesznek, 
összehajtogatják, becsomagolják oly-
annyira, hogy a vevő akár a hóna alatt 
is elviheti 

A következő nap a régi Marok-
kót tekinthetünk meg  Meglátogatjuk 

Volubilis tipikus római kori város ma-
radványait, mely a berberek egyik fon-
tos városa volt  Virágkorát a 2–3  szá-
zadban élte, ma még romjaiban is 
lenyűgöző látvány. A várost egykoron 
széles sugárút választotta ketté, az út 
mindkét oldalán nagyméretű lakóhá-
zak maradványait láthatjuk  Néhány la-
kóhelyiség padozatát máig épen maradt 
szép, míves mozaik borítja  Volubilisben 
Marokkó sok, jó állapotban fent maradt 
régészeti emlékét őrzik. Nagyon sok ki-
sebb, színes mozaikot tártak fel a város 
területén, melyek többnyire mitológiai 
témát jelenítenek meg  Oszlopokat, ut-
cákat, boltíveket láthatunk, melyekből 
gondolatban felépíthetjük az egykori vi-
rágzó várost  Mindezt egy rövid, de na-
gyon kellemes séta alatt láthattuk va-
kító napfényben, 40 fokos melegben 

Nem sokat időzünk a római alapítású 
városban, buszunk tovább halad Mek-
nesz felé  A várost a 17  században alapí-
totta Iszmáil marokkói szultán, XIV. La-
jos kortársa. A Középső-Atlasz hegység 
lábánál helyezkedik el, az ország egyik 
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legszebb városa  A város határán szép 
kapuk állanak: a Bab el-Bardayn, a Bab 
el-Khémis, valamint a Bab el-Mansour  
Ez utóbbi Marokkó legszebb kapuja  
Mekneszt városfal veszi körül, óváro-
sa patinás, a modern városrész is lát-
ványos, rendezett  Itt sajnos csak a ki-
rályi város romjait láthatjuk  Az egykor 
impozáns épületek romjaikban is sejte-
tik Iszmáil szultán elképzeléseit  A kró-
nikák szerint a Királyi Városban mint-
egy 50 nagyobb épület állott, számos 
mecset és 20 ezer ló elhelyezésére al-
kalmas istálló tartózott hozzá  Utunk 
tovább visz Rabatba, a királyság fővá-
rosába  Iparával, kereskedelmével, fon-
tos politikai és nemzetközi kapcsola-
taival a második legfontosabb városa 
Marokkónak  A város tulajdonképpen 
két részből áll: a Bou Regreg folyó egyik 
oldalán áll Rabat, a másik oldalon Salé  
Rabatot a berberek alapították a 11  szá-
zadban, Salé, a folyó túloldalán lévő vá-
rosrész már régebbi, Kr  e  3  századból 
származik, a karthágóiak és a római-
ak nyomait őrzi. A város fejlődése a 17. 
században kezdődött. Sok huzavona és 
belső harcok után az Osztrák–Magyar 
Monarchia kiűzte a kalózokat a ten-
gerparti városokból, a későbbiekben a 
franciák és a spanyolok vették át a ki-
kötővárosok ellenőrzését, és az azt kö-
vető francia protektorátusnak Rabat lett 
a székhelye  A király hivatalos lakhelye 
Rabatban van, de több városban talá-
lunk még királyi palotát  Itt kell elmon-
danom, hogy a lakosság nagyon szere-
ti és tiszteli a királyt, VI  Mohamedet  

A városban teljes szépségében fent ma-
radt a 12  században épített várfal  Ezen 
belül találjuk az Óvárost (Medinát) és a 
folyóparton épült zsidónegyedet  A vá-
ros egy másik érdekes látnivalója a be-
fejezetlen mecset szép oszlopsora, va-
lamint a Hasszán-mecset, V  Mohamed 
mauzóleuma  Utóbbit 1961 és 1967 között 
építették. A marokkói művészet egyik 
legszebb alkotása. Külső falait carrarai 
márvány borítja  A királyi palota impo-
záns, szép látvány, sajnos nem látogat-
ható  Utunk tovább visz Casablancába, 
ahova az esti órákban érkezünk meg  
Az egykori Anfa nevű várost a 8. szá-
zadtól a berberek fejlesztették  Az Ingrid 
Bergman és Humphrey Bogart szereplé-
sével forgatott Casablanca című filmben 
már az új, modern várost ismerjük meg  
A film három Oscar-díjat nyert, nálunk 
is jól ismert, kedvelt alkotás  Casablan-
ca gyorsan fejlődött a berber törzsek 
uralma alatt, amíg egy nagy földren-
gés 1755-ben földig rombolta  Muham-
mad ibn Abdullah szultán újjáépíttette, 
majd a 19  században spanyol kereske-
dők telepedtek le a városban. A roha-
mos fejlődés akkor állt be, amikor a 20. 
század első éveiben a franciák a kikötő-
höz vezető vasútvonal építéséhez kezd-
tek. Ekkor komoly zavargások kezdődtek 
országszerte, leverésük francia protek-
torátushoz vezetett 1912-ben  Nem kí-
vánok a történelemben kutakodni, 
maradnék Casablanca (Fehér Ház) vá-
rosának jelenlegi arculatánál  A város 
tökéletes példája annak, hogyan lehet a 
múltat és a jelent összehangolni  A Place 

Zallara a modern város központja  Fel-
hőkarcolóival Észak-Afrika legjelen-
tősebb pénzügyi és kereskedelmi köz-
pontja  A város régi és modern negyedét 
a Mohamed V  tér köti össze, ami az 50-
es években épült  Casablanca a király-
ság legnagyobb és legmodernebb vá-
rosa. A Mohamed V. térről jutunk el a 
város szívébe, a Medinához  A tenger-
parton látható a Hasszán-mecset  Óriá-
si mérete lenyűgöző: az imaterembe 20 
ezer ember fér be, az épület előtti téren 
8000 ember számára van hely. A belső 
tér elegáns, díszítése bámulatos  A me-
csetről csak szuperlatívuszokban lehet 
beszélni, környéke is nagyon szép: ká-
véházak, éttermek, strandok szegélye-
zik a tengerparti utat, mely a világító 
toronnyal köti össze  Egyedüli mecset 
Marokkóban, amely látogatható a nem 
muzulmánok által is  A rálátás a tenger-
re lélegzetelállító 

Utunk tovább visz El Jadida kisváros-
ba, melyet a portugálok építettek  Rövid 
ideig időzünk a városban, következő 
állomásunk Essaouira, avagy Szavíra  
Az Óváros (Medina) kis házait fehér és 
kék színűre festették, hogy védelmez-
zen a szúnyogok ellen  Essaouira min-
dig jelentős kereskedelmi központ volt, 
ezt bizonyítják a kikötőben horgonyzó 
hajók is  Zegzugos óvárosa mellett szép 
látvány az óceánra néző bástyaerőd is. 
Ennek tövében, a falak mellett kaptak 
helyet Marokkó legjobb fafaragó mes-
tereinek műhelyei, melyekben ébenfá-
val és cédrussal dolgoznak  A környéken 
sok a kisvendéglő, ahol a nap minden 
órájában frissen fogott halat lehet fo-
gyasztani  A település nem nagy, mind-
össze egy 80 ezer lakosú kikötőváros az 
óceán partján  Óvárosa a várfalakkal és 
a tenger felé irányuló hatalmas ágyuk-
kal impozáns látvány  A várost 2001-ben 
felvették a világörökség listájára 

Marokkói körutunk utolsó napján 
Szavírából autóbusszal Agadirba utaz-
tunk, majd repülőgéppel Budapest-
re, ahonnan mikrobusszal Kolozsvár-
ra  Ezzel csodálatos körutunk véget ért, 
Az Ezeregyéjszaka meséiből visszatér-
tünk a valóságba  A hosszú téli estéken 
lesz majd alkalmunk feldolgozni a lá-
tottakat, és kiegészíteni történelmi is-
mereteinket Marokkóról és városairól 

Teafőzés a berbereknél az Ourika-völgyben (a szerző felvételei)
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a, amikor a digitális forradalom vilá-
gát éljük, sok szülőben és oktatóban 
felmerül a kérdés: vajon milyen mér-
tékben használjuk az IKT-eszközöket? 
Vajon mikor ismertessük meg gyer-
mekeinkkel ezeket az innovatív infor-
mációs technológiákat, amelyek mára 
már szinte minden munkafolyamat 
elvégzéséhez szükségesek? Mitől foszt-
juk meg gyermekeinket, ha már zsen-
ge életkorban bevezetjük őket az oly sok 
titkot rejtő virtuális világba, vagy ellen-
kezőleg, milyen lehetőségeket nyitunk 
meg számukra? Vajon hogyan hatnak 
ezek az idősebb nemzedékek számára 
innovatívnak mondható IKT-eszközök 
az emberközi kapcsolatainkra, miként 
befolyásolják a kommunikációt?

Kétségtelen, hogy mára az okostele-
fonok, a számítógépek kulcsfontossá-
gú kommunikációs eszközökké váltak  

Egyre több intelligens eszköz vesz kö-
rül bennünket, és életünk szinte min-
den pillanata a virtuális világhoz köt-
hető, a nap 24 órájában, az év 365 napján 
online vagyunk  Ennek következtében 
2006-ban 1,6 exabyte (161 milliárd gi-
gabyte) digitális adatot termeltünk egy 
évben, ami nagyjából megfelel az azt 
megelőző ötezer év alatt összegyűjtött 
összes információ mennyiségének  Eh-
hez képest tavaly, vagyis 10 év eltelté-
vel 2,5 exabyte (250 milliárd gigabyte) 
mennyiségű adat keletkezett egyetlen 
nap, vagyis 24 óra alatt – sorolta előa-
dása során a megdöbbentő számokat 
Gombás László, a QUADRON műszaki 
igazgatója 

Ezek a megdöbbentő adatok arra vi-
lágítanak rá, hogy egy korábbi időpont-
ban elsajátított digitális kompetencia 
néhány év múlva a hatalmas informá-
ciórobbanás következtében elavulttá vál-
hat. Ebből kifolyólag az oktatási rendsze-
rek állandó nyomás alatt állnak, hogy 
„biztosítsák a 21  században kulcsfontos-
ságúnak tartott IKT-kompetencia elsa-
játításához szükséges infrastrukturális 
hátteret, az információkhoz, tudáshoz 
való gyorsabb és hatékonyabb hozzáfé-
rést, továbbá a különféle technológiai 
eszközök módszertani integrációjával 
megvalósítsák a tudás innovatív módon 
történő elsajátítását, valamint a tudás-
gazdag tanulási környezet kialakítását” 
(Tóth, Molnár & Csapó, 2011, p. 124).

A kérdés csupán az, hogy milyen 
mértékben és milyen irányba befolyá-
solja a gyermekek személyiségének az 
alakulását a digitális eszközök túlzott 
használata? Hogyan hat a személyközi 
kapcsolatokra, a kommunikációra egy-
egy IKT-eszköz?

Szülőként és oktatóként is tud-
nunk kell, hogy az internet hatalmas 

M

Balbinát Rencsik Emőke

A számítógép hatása 
a családon belüli 
kommunikációra

Bár sok mindenben segítenek, tévhit, hogy segítenék a gyermekek fejlődését
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lehetőségeket nyit meg a gyermekek 
számára a tanulásban, az információ-
szerzésben, a kapcsolatteremtésben és 
nem csupán a szórakoztatásban  Nem 
ellenség, de tudatosítanunk kell, hogy 
gyermekeink internetes bennszülöttek, 
mi felnőttek pedig csupán bevándorlók 
vagyunk 

Gyermekeink egy digitális világba 
születtek bele, szinte játszi egyszerű-
séggel jutnak olyan technológiai tudás 
birtokába, amely elsajátítása mi, be-
vándorlók esetében lényegesen több időt 
vett igénybe  Napi szinten több órát töl-
tenek egy digitális eszköz társaságában 
miközben elfelejtenek beszélgetni, szó-
ban kommunikálni családtagjaikkal, 
barátaikkal  Sokuk esetében a barátok-
kal történő kommunikáció is digitális 
eszköz szintjén valósul meg 

A továbbiakban a 14 éves Peti esetét 
szeretném bemutatni, akit sok más ka-
maszhoz hasonlóan megfertőzött az in-
ternet világa 

Peti egy átlagos családból szárma-
zik, egy Kolozsvár melletti kis faluban 
él szüleivel hét évvel kisebb fiútestvéré-
vel és a számítógépzseni nagybácsival 
együtt  Ránézésre egy átlagos gyermek-
nek tűnik, aki öltözködési stílusában, 
frizuraviselésben megpróbálja követni 
a divatot, mégis van benne valami, ami 
elkülöníti kortársaitól…

Petit három éves korától ismerem, vi-
dám, a világot felfedezni vágyó kisgyer-
mek volt, aki csupán arra vágyott, hogy 
a világot megismerje, és ebből kifolyólag 
kérdések özönével árasztotta el a környe-
zetében élőket. Kíváncsiságát azonban 
lassan visszafojtották, szülei a fáradtság-
ra hivatkozva próbáltak olyan elfoglalt-
ságot találni neki, amely hosszabb ideig 
lekötötte a figyelmét, és nem igényelt fel-
nőtt jelenlétet. Főleg hang- és fényeffek-
tusokkal működő játékokat szereztek be 
neki, és rászoktatták a mesenézésre 

A neki járó figyelem hiányában gyak-
ran átszökött a nagybácsihoz, akinek 
számítógépe szinte folyamatosan mű-
ködött, kívülállóként szemlélte a tevé-
kenykedő nagybácsiját, mígnem bele 
nem kóstolt a virtuális világba  Egy al-
kalommal a nagybácsi távollétében le-
ült a gép elé és megnyitva az egyik ott 
lévő játékablakot belemerült a játékba 
olyannyira, hogy észre sem vette, hogy 
a haza érkezett nagybácsi már jó ideje 
figyeli, milyen mesteri szinten kezeli a 
számítógépet 

Peti hét éves volt, amikor megszü-
letett kistestvére, így még kevesebb 
figyelmet kapott a szüleitől. Az is-
kolakezdés és a kistestvér születése tu-
dattalanul arra késztette a fiút, hogy vi-
selkedésével magára vonja a figyelmet. 

Csintalanságai nem csupán otthoni 
környezetben váltak zavaróvá, hanem 
az iskolában is  Agresszívvé vált, zavar-
ta az órát és sokszor illetlen szavakat 
használt, ennek következtében társai 
kirekesztették, ő meg egyre inkább int-
rovertált lett, egyre kevesebbet kommu-
nikált, mind ritkábban számolt be az is-
kolai történésekről szüleinek.

A helyzet súlyossága egyre fokozó-
dott, szülei mind türelmetlenebbek vol-
tak vele, Peti egyre gyakrabban ment 
át a nagybácsihoz, hogy számítógépkö-
zelben lehessen, egyre többször ült le a 
gép elé és merült bele a virtuális világ-
ba  Az új médiakörnyezet egyre jobban 
elvarázsolta 

A szófogadatlansága egyre fokozódott, 
a kistestvérével ellenszenvesen viselke-
dett, ezért a szülők ahhoz, hogy elfog-
laltságot keressenek neki, lecsendesít-
sék, olyan döntést hoztak, amely teljes 
mértékben megváltoztatta Peti életstí-
lusát, szemléletmódját, negatívan ha-
tott társas kapcsolataira: saját tábla-
gépet vettek neki  A helyzet kezdetben 
megoldódni látszott, Peti csendes lett, 
nem zavart senkit, lekötötte idejét a sok 
számítógépes játék, így kevésbé érezte 
magát elhanyagoltnak 

Az írás-, olvasástanulás tágabb le-
hetőségeket nyitott meg számára a 

virtuális világban, olyan tartalmakhoz 
is hozzáfért, amelyek eddig elérhetetle-
nek voltak számára. Az idő múlásával 
mind otthonosabban mozgott ebben, 
a szülők számára idegennek tűnő világ-
ban. Könnyedén használta a különböző 
számítógépes programokat, melyek ke-
zelését autodidakta módon sajátította 
el  Az információszerzésre nagyon kis 
időt fordított, legfőképp iskolai projek-
tek készítésekor vette igénybe az inter-
net nyújtotta információs lehetőségeket. 
Az internetezés új lehetőséget nyitott 
számára is a kortárskapcsolatok terén 
azzal, hogy lehetővé vált szülői kontroll 
nélkül, az otthoni felügyelettől távol 
kapcsolatot kezdeni, kapcsolatban len-
ni a társakkal, ismerős vagy akár isme-
retlen másokkal 

Szabad ideje nagy részét online mul-
tiplayeres játékok játszásával töltötte, 
legfőképp stratégiai játékokat szeretett 
játszani. Lassan képernyőfüggővé vált, 
képernyő előtt ülve fogyasztotta el az 
ebédjét, vacsoráját és nagyon keveset 
kommunikált a családjával  Annak elle-
nére, hogy négyen osztoztak az egy szo-
bán, nem hallotta vagy figyelmen kívül 
hagyta, ha valaki megszólította  Egy 
saját kis világot alakított ki magának, 
melyben főszerepet játszott az internet. 
Kommunikációja legfőképp a képernyős 
barátaival való kommunikációra redu-
kálódott, amely természetesen csetelés-
ben végződött. Kommunikációs igényét 
kielégítette az interneten 

Peti kognitív képességei kiemelkedő-
nek mondhatóak, ennek ellenére iskolai 
teljesítménye rohamosan romlani kez-
dett  Mivel szabadidejében a virtuális 
világot járta, az iskolában szerzett bará-
tai lassan lemorzsolódtak, egyetlenegy 

Peti hét éves volt, amikor 
megszületett kistestvére, 

így még kevesebb 
figyelmet kapott 

a szüleitől. 

A mobiltelefonok megjelenése alapjaiban változtatta meg az emberek közötti kommunikációt
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hozzá hasonló életstílust folytató barát-
ja maradt, akivel amikor csak tehette, 
online játékokat játszott 

Szüleivel való kapcsolata is nega-
tív irányba fordult, a velük folytatott 
kommunikáció minimálisra csökkent, 
legtöbbször veszekedésbe torkollt  En-
nek következtében a szókincse is szű-
kült, nehézkessé vált a szóbeli kifeje-
zés  Peti teljesen magába zárkózott, ezt 
az állapotot táplálta a szinte napi szin-
ten lezajló családi konfliktus, édesanyja 
munkahely nélkül maradt, és ez a hely-
zet nyugtalanná, idegessé tette, bosz-
szúságát pedig a család tagjain vezet-
te le  Ilyen körülmények között Peti úgy 
érezte, menekülnie kell, és még inkább 
introvertálttá vált  Ha kérdezték, na-
gyon szűkszavúan válaszolt, az ottho-
ni feladatait mellőzte, illetlen szavakat 
használt, testvérét amikor csak lehetett 
bosszantotta  Ha tehette, saját szoba 
hiányában, bezárkózott a mosdóba és 
ott internetezett a laptopján  Ez a fajta 
elszigetelődés jele annak, hogy jelen-
tősen megváltozik a felnőttek és a gyer-
mekek viszonya  Jelzése annak, hogy a 
generációk között megváltozott a hang-
nem, hogy az ifjabbak részéről új jogok 

és szükségletek jelentek meg  Peti nem 
érezte szükségét annak, hogy családjá-
val kommunikáljon, hisz ezt a fajta igé-
nyét internetezés közben kielégítette 

A Peti tanulmányi eredményeiről, is-
kolai magatartásbeli változásairól ka-
pott értesítést követően a szülők úgy 
döntöttek, határt szabnak a számítógép 
használatában  Napi másfél órára csök-
kentették a számítógép előtt eltöltött 
időkeretet, ennek feltétele pedig az volt, 
hogy Peti elvégzi előtte házi teendőit és 
megtanulja, leírja a leckéjét 

A fiú nehezen fogadta el ezt a dön-
tést, elvonási tünetek jelentkeztek nála, 
a csendes gyermek hirtelen agresszív-
vé, feszültté vált, kiabált, nem találta a 
helyét, még nehezebbé vált vele a kom-
munikálás. A szüleihez fűződő érzelmi 
szálak gyengülni kezdtek, a köztük ki-
alakuló kommunikációs szakadék egy-
re mélyült 

Az elmérgesedett helyzet korrigálá-
sára a szülők úgy döntöttek, több kö-
zös szabadidős programot szerveznek, 
társasjátékoznak, kirándulnak  Annak 
ellenére, hogy Peti sokszor tiltakozott a 
családi kiránduláson való részvétel el-
len, szülei magukkal vitték  Ezekben 

a közös, élménydús szituációkban Peti 
lassan kezdett feloldódni, mind keve-
sebbet gondolt a számítógépre, kezdett 
kommunikálni családtagjaival 

A digitális eszközök elterjedésével a 
szülőkben is felébredt a kíváncsiság az 
IKT-eszközök iránt, egyszerű mobiltele-
fonjaikat okostelefonra cserélték, több-
ször folyamodtak tanácsért, segítségért 
elsőszülött gyermekükhöz. Ha a kis-
testvér számítógépen végzendő felada-
tot kapott az iskolából, Petit bízták meg 
a segítségadással, tanácsadással  Ebben 
a helyzetben megváltozott a szülő-gyer-
mek hierarchia, felső szintre Peti került, 
hisz tudásszintje az IKT-eszközök hasz-
nálatát illetően jóval magasabb volt, 

A Peti iskolai 
magatartásbeli 

változásairól kapott 
értesítést követően 

a szülők úgy döntöttek, 
határt szabnak.

A gyermekeknek a számítógépes játékok egyszerű és gyors sikerélményt nyújtanak, ezt akarják újra és újra átélni
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mint szüleié  Peti szívesen válaszolt a 
kérdéseikre, hiszen ebben a témában 
fölülmúlta szülei ismeretszintjét, úgy 
érezte, hogy a tanácsért hozzá fordu-
ló szülők megbíznak tudásában és ez 
pozitívan hatott a köztük végbemenő 
kommunikációra, kapcsolatuk javulni 
kezdett, Peti egyre gyakrabban számolt 
be az iskolai történésekről, megosztotta 
velük élményeit 

A fiú jelenleg napi 2 órát számító-
gépezik, olykor nemcsak testvérével, 
nagybácsijával, hanem édesapjával is 
belemerül a virtuális világ rejtelmeibe  

A közös élmények, a közös érdeklődés 
ugyanazon téma iránt feloldotta a ki-
alakult gátakat a szülő-gyermek kap-
csolatban, a köztük lévő kommuniká-
ció gördülékenyebbé, nyitottabbá vált  
A szülők felismerték, hogy haladni kell 
a kor vívmányaival, megtanulták kezel-
ni a kütyüket, és ha a helyzet megkí-
vánja, akkor ezeken keresztül kommu-
nikálnak írásban, szóban Petivel 

„Bezzeg az én időmben!”– hallatszik 
sok esetben általában idősebb nemze-
dékek szájából, ha valami általuk elfo-
gadhatatlan dolgot vélnek felfedezni a 

fiatalabb korosztály körében. Úgy gon-
dolom, hogy manapság még mindig na-
gyon sokan vannak, akik nem tudják 
elfogadni az eltelt idő alatt végbement 
társadalmi és kulturális változásokat, 
vagy nem tudnak megbékélni azokkal 
az eszközökkel, amelyek gyökeresen át-
alakították az emberek életének addig 
megszokott menetét 

A generációk közötti szakadékok ki-
alakulásáért mi is felelősek vagyunk. 
E szakadék áthidalásában úgy gondo-
lom, hogy elsődleges szempont a kom-
munikáció, beszéljünk gyermekeink-
hez, legyünk nyitottak, hagyjuk, hogy 
tanítsanak minket, töltsünk velük több 
időt s ha szükséges, legyünk társa-
ik a digitális világban való kalandozá-
saikban 
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A probléma ott kezdődik, amikor az ember egy személyes társalgás közben nyomogatja a telefonját

Felhívás a Kárpát-medence magyar kórusaihoz
A tordaszentlászlói Thamó Gyula Közművelődési Egye-

sület ebben az évben is megszervezi a hagyományos, im-
már XXX. Szent László-napi kórustalálkozót.

Az esemény 2019  június 29-én, szombaton lesz a torda-
szentlászlói Művelődési Házban. Az írásos jelentkezést 2019. 
május 25-ig várjuk a következő címre: 

Szőke Zoltán programvezető, RO 407505 Savadisla – Tor-
daszentlászló, Szőlő utca 144. sz., jud. Cluj – Kolozs megye, 
telefon: +4 0264 374 120, e-mail szoke.erzsok@gmail.com. 

A külhoniakat és akik egy vagy több napot szeretnének itt 
tölteni, a faluturizmus keretében fizetővendégként tudjuk 
fogadni a következő e-mail címen: boldizsarzeyk@yahoo.
com vagy a +4 0264 374 001-es telefonon. 

A jelentkezési lapon kérjük pontosan közölni a kórus 
teljes nevét, nemét, címét, létszámát, a kórusművek címét 
és szerzőjét, a karvezető nevét, s akik először vesznek részt 
a találkozón, jelentkezési lapjukhoz csatolják kórusuk össze-
foglaló, rövid történetét is archívumunk számára  

A közös éneklésre kijelölt kórusművek:
Kodály Zoltán: A Magyarokhoz
Bárdos Lajos: Erkel szózata 

A kórusműveket a Templomkertben, Szent László szobra kö-
rül éneklik közösen a kórusok 

Felkérjük a találkozóra benevező kórusokat, hogy műsoruk 
ne haladja meg a 10–12 percet!

Lehetőség szerint minden kórus műsora tartalmazzon leg-
alább egy Kodály Zoltán művet.

A hangverseny után közös ebédre hívjuk vendégeinket, a 
karvezetőkkel megbeszélést tattunk.

Kedves Dalostestvérek! Jeligénk továbbra is: nyelvében és 
szokásaiban él, dalaiban és művészetében érez a nemzet.
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Boldizsár Zeyk Zoltán, a Thamó Gyula Közművelődési 
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Szőke Zoltán, az EMKE tordaszentlászlói fiókszerveze-
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Tóth Guttman Emese, a Romániai Magyar Dalosszövet-
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Laczi Enikő, a tordaszentlászlói Művelődési Ház 
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