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Közel egy hónap telt el az avatás óta, pedig úgy tűnik, mintha Dávid Ferenc szobra 
mindig ott állt volna. Kinyújtott jobb keze beszélgetésre, okos vitára, mély fohászra 
hív. Ha képzeletben folytatom a kar lendületét, a templom felé mutat. Ott bent 
valami más van, amire a zsúfolt utcán sietősen áthaladó embernek talán ma inkább 
szüksége van, mint bármikor. Arra a hűs és gazdag csendre, ahol a lét apró rezdülései 

felkavarják a tudat rétegeit, de csak azért, hogy felemeljenek, nemesítsenek, csillapítsanak. 
Másik kezében könyvet tart. Talán Bibliát, talán valami egyebet. Ha követjük e kar 
mozdulásának irányát, látjuk, odakínálja a könyvet a járókelőnek. Mintha a bal oldalán levő 
iskola alapszerepére, az oktatásra és nevelésre buzdítana. S középen ott áll a szobor. Komoly, 
higgadt tekintettel néz. Nem királyként, mint Mátyás, hanem bölcsként és látnokként.

Az avatás óta nem telt el olyan nap, hogy ne álljak meg, akár csak pár másodpercre előtte. 
Szememmel kóstolgatom az új terecskét, a templom és iskola szárnyú püspökszobrot. „Szárnyad 
van, lelkem, meg ne tagadd magad!” – jut eszembe a Dávid Ferencnek tulajdonított idézet. 
Templom és iskola szárnyad, ami most mintha széttárulna, hogy valami mitikus főnixként a 
magasba emelkedjen, és ragadjon magával engem is egy igazabb, emberibb létállapotba.

Valahányszor ránézek, mindig a megadott kölcsön nyugalma tölt el. Mert tartoztunk annak 
az 1800-as évek végén megfogalmazott halk sóhajnak, miszerint ideje lenne szobrot állítani 
a püspöknek szülővárosában. Közben pedig nyugalommal tölt el, hogy mindezidáig milyen 
nyugodt, békés kort érhettünk meg. Mert ez a szobor nem mulasztásból vagy hanyagságból 
készült el ilyen évszázados lassúsággal, hanem azért, mert több mint egy évszázadon keresztül 
még álmodni is csak alig lehetett róla. A két világháború, majd a kommunista vész nevetségessé 
tette az avatásnak puszta gondolatát is. Akkor a száj elé tett ujj ideje volt, a lehajtott fővel való 
mormolása azoknak az alapigazságoknak, amiket nem volt szabad elfelejteni, amelyeket addig 
kellett mondani, amíg az új nemzedékek sejtjébe is beleivódik. Hogy az nem a normalitás, hogy 
az emberhez méltó élet másképp néz ki, hogy az a lét karikatúrája, hogy eljön majd egy jobb 
idő, amikor újra elő lehet venni egy, a szekuritáté előtt is rejtett szekrényből, fiókból néhány 
régi, de kopni nem akaró álmot. És lásd, az Úr megsegített! Az évszázados suttogás erősebbnek 
bizonyult, mint az őrült diktatúra ordítása, hiszen áll a szobor. Mintha létével is hirdetné: 
lejártnak látszik egy éra, a félelem érája, a huszadik század befelé fordulásának ficamodott 
kora, és eljött egy új időszak, a felemelkedés ideje.

Dávid Ferenc a végletekig vitt puritán protestantizmus jelképévé vált. Olyannyira, hogy 
még arcát is elfedte az idő, hogy személyes vonásai ne árnyékolják be mondanivalóját. 
Sola Scriptura! – hirdeti. Egyedül az Írás, egyedül az igazság, egyedül Krisztus. Az emberi, 
az esendő, az anyagi eltűnik, az arcot elfedi az idő, még a sírhely is ismeretlenné válik, 
de megmarad a szellem, a létlenyomat, a pőre gondolat és tanítás. A protestantizmus 
a kereszténység vélt rehabilitációja, remélt újraalakítása – re-formációja – egy hajdan 
volt tisztaságnak. E tekintetben Dávid Ferenc a par excellence reformátor! Egész életét 
ennek a visszatalálásnak szentelte. Mindig mélyebbre, vissza a forráshoz, mint korának 
humanistái, ásta, vágta magát végig a teológia, hagyomány és politika dzsungelén, ahhoz 
az alapigazsághoz, ami közvetlenül a Názáretitől származik. Sokan „vallásváltásait” – 
helytelenül – felszínességként, álhatatlanságként értelmezik, és nem veszik észre azt, ami 
ritka erénye kiváltságos embereknek: szellemi horizontját nem zárta le a fényes püspöki cím 
és nem korlátozta a beteljesült karrier andalító szunyókálása. Az ő szemei előtt a tiszta jézusi 
kereszténység, a Názáreti mester szavainak egyszerű és sallangmentes megélése lebegett. Élete 
úton levés az igazság felé, amit az értetlenül álmélkodó kortársak gyűrűje koszorúz. És ha ez a 
keresés az életét követelte, akkor az sem számított túl nagy árnak. Az igazság mindenek felett! – 
ez lehetne egyféle életmottója. A hagyomány, a tekintély, a rang, a cím, a politika az emberi és 
gyarló fölé tornyosuló vágyódás az embert felszabadító és boldogító igazság felé.

Áll a szobor! Egy metafora metaforája. Egy közösség életrevalóságának példájaként, egy 
szellemiség megtestesítőjeként, egy új korszak jelképeként. Miközben nézem, Sámuel próféta 
szavai visszhangoznak bennem: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr!” (1Sám 7,12), majd 
kicsit nyugodtabban, kicsit derűlátóbban lépek tovább apró-cseprő dolgaim felé. Köszönet 
érte Gergely Zoltán szobrászművésznek, hogy bronzba álmodta azt, amit oly nehéz anyaggá 
formálni, köszönet azoknak, akik hittek az álom megvalósulásában, de mindenekfelett és 
mindenkor köszönet Istennek, aki megsegít! 

Gondolatok Dávid Ferenc szobrának árnyékában
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jabb magyar szoborral gazdagodott Ko-
lozsvár belvárosa: az unitárius templom 
és kollégium között kialakított kis téren 
augusztus 17-én avatták fel Dávid Ferenc 
püspök szobrát  Ez egyben az unitárius 
vallás alapítójának első egész alakos 
szobra, Gergely Zoltán szobrászművész-
nek ráadásul úgy kellett bronzba önte-
nie Dávid Ferencet, hogy nem maradt fel 
róla hiteles ábrázolás 

Megtörténhet, hogy „a Dávid Fe-
renc-szobor”-ként fog bevonulni a törté-
nelembe az az egész alakos műalkotás, 
amelyet augusztus 17-én ünnepélyes 
keretek között avattak fel Kolozsvár 
belvárosában. Az unitárius templom 
és a János Zsigmond Unitárius Kollégi-
um, a püspöki hivatal között létrehozott 
kis téren álló bronzszobor különleges-
sége, hogy az első egész alakos Dá-
vid Ferenc-szobor, ami valaha készült. 
És mivel az unitáriusok vallásalapító 
püspökéről (1520 körül–1579) nem ma-
radt fenn hiteles képi ábrázolás, nem ki-
zárt, hogy sokaknak ez a kép ragad meg 
róla a retináján. 

A szobrot a Kolozsvári Magyar Napok 
keretében avatták fel, a rendezvényso-
rozat egyik ünnepi pillanataként  Ger-
gely Zoltán szobrászművész az avatás 
alkalmából tartott hálaadó istentiszte-
let után a templomban elmondta: a szo-
bor nem Dávid Ferencet ábrázolja, ha-
nem azt, amit 2019-ben szellemiségéről, 
életútjáról és a ránk hagyott eszmei 
örökségéről gondolunk. Az ünnepség 
szónokai közül többen is megemlítet-
ték, hogy az egyházalapítóról, akinek a 
tordai országgyűlés 1568-as vallásbékét 
hirdető határozata is köszönhető, nem 
maradt fenn korabeli ábrázolás  

Kitartott hite mellett 

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök 
a szobor mellett elmondott ünnepi be-
szédében felidézte: Dávid Ferenc szász 

apától született Kolozsváron. Magyarul, 
németül és latinul is prédikált. Az ő ne-
véhez kötődik a vallásszabadság szelle-
mi vívmánya, amelyet a világon először 
az 1568-as tordai országgyűlés fogalma-
zott meg úgy, hogy „hitéért senkit üldöz-
ni nem lehet”  

Az unitárius püspök hangsúlyozta, 
hogy Dávid Ferenc a reformáció iga-
zi mintaembere volt, akinek életében 
a reneszánsz igazságeszménye ötvö-
ződik a protestantizmus lelkiisme-
ret-központúságával. „Nincs nagyobb 
esztelenség, sőt lehetetlenség, mint 
külső erővel kényszeríteni a lelkiis-
meretet, a lelket, aki felett hatalom-
mal csak a teremtője bír” – idézte az 
egyházalapítót Bálint Benczédi Ferenc. 
A püspök azt is megemlítette, hogy 
Dávid Ferenc akkor is kitartott hite és 
meggyőződése mellett, amikor ezért 
Déva várának börtönébe zárták, ahol 
meg is halt  Úgy vélte: az egyházalapí-
tó ebben is a jézusi példát mutatta fel, 
és a mártíromságot is vállalta, ha az 
volt az igazság melletti megmaradás 
egyedül igaz járható útja. „Nézzünk 
az iskolára és a templomra, és kérjük 
a gondviselő Istent, hogy adjon erőt 
megközelítőleg úgy követni a krisztu-
si tanítást, ahogy Dávid Ferenc tette” 
– fogalmazott beszédében az unitári-
us püspök  

Tőkés László volt református püs-
pök a templomban mondott beszédé-
ben úgy fogalmazott, hogy Dávid Ferenc 
előkészítője volt a modern kori vallási 
és lelkiismereti szabadságnak, amely-
nek tényleges és teljes megvalósulása 
a posztkommunista Romániában és a 
keresztényüldözések sújtotta nagyvi-
lágban, mindmáig várat magára. Tő-
kés reményét fejezte ki, hogy a magyar 
Országgyűlés példáját követve Románia 
parlamentje és az Európai Parlament is 
a vallásszabadság napjának nyilvánít-
ja január 13-át, a vallásszabadság tordai 
kihirdetésének napját. 

Az unitárius templom 
és a János Zsigmond 
Unitárius Kollégium, 

a püspöki hivatal 
között álló bronzszobor 
különlegessége, hogy az 

első egész alakos Dávid 
Ferenc-szobor,  

ami valaha készült.

Ú

Pap Melinda

Szobrot állítottak  
„a reformáció  mintaemberének” 
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közösség

Másfél évszázados terv

A hálaadó istentiszteleten prédikáló 
Rácz Norbert Zsolt kolozsvári belvárosi 
lelkész megemlítette: az unitárius egy-
házban 150 évvel ezelőtt fogalmazódott 
meg a kolozsvári szoborállítás szándé-
ka, és e másfél évszázad alatt ez sok-
szor tűnhetett „kacagnivaló viccnek”; de 
mindig voltak, akik hittek benne, és ez 
meghozta az eredményt  

Emlékeztetett, hogy az unitári-
us egyház elöljáróiban már a 19. szá-
zadban megfogalmazódott a gondo-
lat: állítsanak szobrot Dávid Ferencnek 
a szülővárosában, és egyben az unita-
rianizmus szülővárosában, Kolozsvá-
ron. A 20. század tragédiái miatt erre 
nem volt lehetőség, így az adósságot 
most, 30 évvel a rendszerváltás után si-
kerül törleszteni. Különböző unitárius 

egyházközségekben vannak ugyan ki-
sebb méretű szobrok, amelyek a val-
lásalapító püspököt ábrázolják, de a 
kolozsvári Dávid Ferenc-szobor kiemel-
kedő jelentőségű. „Felállítása lényegé-
ben az unitáriusok több mint 150 éves 
álmának a beteljesülését jelenti” – fo-
galmazott a lelkész  

A kiemelkedő alkotás ennek megfele-
lő helyszínt is érdemel, és mivel Kolozs-
vár belvárosában nem egyszerű magyar 
vonatkozású szobrot állítani, az unitá-
rius egyház saját területén hozott létre 
egy kis teret a műalkotás számára. Dá-
vid Ferenc szobra lényegében kiteljesíti 
az itteni kis unitárius világot, egyik ol-
dalán a templommal, másikon az isko-
lával, szemközt az egykori püspöki ház-
zal, a tavaly felavatott Vallásszabadság 
Házával. Rácz Norbert Zsolt azt mondta, 
nem akarták az udvaron elrejteni, kerí-
tések közé zárni a nagy püspököt, inkább 
kis teret alakítottak ki számára, mégpe-
dig úgy, hogy az utcafrontról pár méter-
rel beljebb költöztették a Kolozsvár neves 
építésze, Pákey Lajos által tervezett kaput, 
és az előtt kapott helyett Gergely Zoltán 
szobrászművész alkotása. „Úgy gondoljuk, 
ez méltó helye Dávid Ferenc teljes alakos 

szobrának. Kifejező is, hogy az unitárius 
templom és iskola között találja meg a he-
lyét” – magyarázta a lelkész. 

Hogy nézett ki Dávid Ferenc? 

A műalkotás elkészítésére még az elmúlt 
év elején írt ki meghívásos pályázatot az 
egyház, és a szakmai zsűri Gergely Zol-
tán csíki származású, Kolozsváron élő 
szobrászművész pályamunkáját találta 
a legmegfelelőbbnek. Aki nem kis fela-
dat előtt találta magát, hiszen Dávid Fe-
rencről nem maradt fenn hiteles képi áb-
rázolás. A legtöbbeknek Körösfői- Kriesch 
Aladár A tordai országgyűlés című fest-
ménye jut eszébe, a kép közepén ott talál-
ható vallásalapító püspökkel. Azt azon-
ban már kevesebben tudják, hogy a festő 
valójában Liszt Ferencről mintázta az 
egyházalapító püspököt. „Ő is ugyanaz-
zal a problémával szembesült, hogy a 
történelmi figuráról nem maradt fenn 
hiteles ábrázolás  Így korának nagy ze-
nészét, az idősödő Liszt Ferencet válasz-
totta modellként, és az ő vonásai alapján 
teremtette meg azt a Dávid Ferenc-arcot, 
-ábrázolást, amely utána széles körben 

A legtöbbeknek Körösfői-
Kriesch Aladár A tordai 

országgyűlés című 
festménye jut eszébe.

 Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke és Farkas Emőd főgondnok leleplezi Dávid Ferenc egyházalapító egész alakos szobrát 
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elterjedt” – emlékeztetett Rácz Norbert 
Zsolt. Mint mondta, amikor az unitárius 
egyház meghirdette a pályázatot, nem 
ragaszkodott ahhoz, hogy a Körösfői- 
Kriesch Aladár által megteremtett áb-
rázolást kövessék, hanem az alkotókra 
bízza, milyen arcot álmodnak meg az 
unitárius püspöknek  „Így megvan an-
nak a lehetősége és esélye, hogy ennek 
a szobornak a felavatásával átértelme-
ződik az, hogy kit tartunk igazából Dá-
vid Ferencnek. Alakja kiegészül azokkal 
a vonásokkal, amelyeket Gergely Zoltán 
álmodott meg ebben a szoborban” – ma-
gyarázta a lelkész  

Hálás és nagy kihívás 

A pályázat nyerteseként Gergely Zoltán 
érdekes, rendhagyó helyzetben találta 
magát. Ilyenkor senki sem mondhatja, 
hogy a szobor hasonlít vagy nem hason-
lít az eredetihez, igazából az arc kifejezé-
sére, expresszivitására kell hagyatkozni, 
magyarázta lapunknak a művész. „Ezért 
persze ez nem Dávid Ferenc, hanem amit 
mi gondolunk róla. Aki ismeri, hogy ki 
volt, milyen pályát futott be, hogyan élt 
és dolgozott, az tudja, hogy egy örökös 
kereső volt. Egy tiszta, meg nem alkuvó, 
az örök igazságot kereső ember” – vázolta 
az unitáriusok vallásalapító püspökéről 
benne kialakult képet a szobrász 

Dávid Ferencet nagy reformátorként, 
szónokként írják le a korabeli források, 
és sok más nemes tulajdonságáról is be-
számolnak  S bár képi anyag nincs hoz-
zá, a művészek ilyenkor megpróbálják 
elhelyezni az adott korban. „Ilyenkor, 
amikor nincs konkrét fogódzó, a szob-
rászat nyelvén, a formák, az arányok, a 
kifejezőerő, a dinamizmus nyelvezetén 
lehet beszélni. A szobrász szempontjá-
ból ez bizonyos mértékben hálás feladat, 
mert nagy a kihívás. Úgy érzem, hogy 
pusztán szobrászati, plasztikai eszkö-
zökkel is lehet valamilyen szinten nem 
pótolni, de másféleképpen beszélni az 
egészről. Nem az számít, hogy hason-
lít-e, hiszen nem is tudjuk, hogy mihez 
kell hasonlítania, hanem az, hogy ki-
fejező-e. Hogy milyen kisugárzása van, 
arányaiban, mozgásában, attitűdjé-
ben mit üzen, milyen kifejezéssel bír” – 
mondta Gergely Zoltán  

A kérdés megközelítése 

Gergely Zoltán fejben a pályázat meghir-
detése óta, ténylegesen 15 hónapja foglal-
kozott a szobor elkészítésével. A pályáza-
ti maketten kívül második makettet is 
készített, majd ennek alapján készült 

el a fémvázra felrakott agyagminta, 
a gipszmásolat, utána pedig az öntődé-
ben a kerámiabevonatok és a bronzön-
tés. A 2,65 méter magas bronzszobor egy 
90 centiméteres andezit talapzaton áll. 
Kérdésünkre, hogy csíki katolikusként 
mennyire okozott problémát számára 
egy másik felekezet szellemiségébe be-
lehelyezkedni, a szobrászművész így vá-
laszolt: „Számomra ez egyáltalán nem 
probléma. Nem hitbeszédet kellett írjak”. 
Gergely Zoltán korábban Szász Domokos 
református püspök, illetve Márton Áron 
római katolikus püspök gyulafehérvári 
szobrát, szarkofágját is elkészítette, és 
bevallása szerint ilyenkor a szakmaiság 
a legfontosabb szempont  „Számomra a 
felekezeti kérdés Erdélyben nem annyi-
ra számottevő tényező, sokkal fontosabb 
a magyar kultúra, a hagyomány őrzése. 
Tisztelek és becsülök minden magyar 
és más felekezetet, nem próbálok senkit 
meggyőzni, de professzionális szinten kö-
zelítettem meg a kérdést” – magyarázta. 

A meg nem alkuvó ember 

Kérdésünkre, hogy szerinte mi foghatja 
meg alkotásában az arra járót, a szob-
rászművész azt mondta: a dinamizmu-
sa. „Számomra Dávid Ferenc dinamikus, 
szellemiségében az igazságot kereső, 
meg nem alkuvó ember. Ezt a fajta dina-
mizmust mindenképp szerettem volna 
kifejezésre juttatni, ezért ez nem statikus 
szobor, hanem egy megmozduló, lépő 
ember” – magyarázta az alkotó. A püspök 
kezei is mozgásban vannak, a bal kezé-
vel a könyvet tartja, a jobb pedig ki van 
nyújtva prédikáció, szónoklat közben. 

De nem mutat valamerre, inkább befoga-
dó és kinyilatkoztató kéztartás ez. A jobb 
keze a templom felé esik, a bal az iskola 
felé, ami szintén egyfajta kapcsolódás 
– magyarázta a művész. Gergely Zoltán 
szerint az is nagy kihívás volt, hogy a 
helyszín miatt vizuálisan nagyon erős 
nyomás helyezkedik bármilyen szobor-
ra, hiszen kétfelől, egyenlő távolságban 
több mint 15 méter magas falak állnak 
az alkotás mellett  „Ez vizuálisan össze-
nyomja kicsit. Ezért a szobrot szerettem 
volna könnyeden, elegánsan megolda-
ni, és a talapzat is tagolt. Nem akartam 
engedni ennek a vizuális nyomásnak, 
hanem ennek ellenében könnyed, meg-
mozduló, dinamikus szobrot szerettem 
volna készíteni” – fogalmazott a művész. 

A belvárosi helyszín egyetlen szép-
séghibája a közeli buszmegálló, amelyet 
a szobor jobb érvényesülése érdekében 
a jövőben szeretnének odébb költöztetni. 
Rácz Norbert Zsolt szerint ennek érde-
kében már történt pár kezdeti lépés, és 
bíznak abban, hogy sikerül meggyőzni 
a városvezetést ennek szükségességé-
ről. Terveik szerint a megállót és a vá-
rakozásra alkalmas vas- és üvegszer-
kezetet az iskola irányába mozdítanák 
el. „Mindenki számára világos, hogy 
ez hátrányos helyzetet teremt a szobor 
szempontjából” – ért egyet a tervvel Ger-
gely Zoltán is, aki szerint a megálló va-
lójában az unitáriusok által kialakított 
belső tér egyetlen szépséghibája, lénye-
gében szinte teljesen eltakarja a szob-
rot. Mint mondta, az lenne a cél, hogy 
az amúgy is kis, szűk tér kicsit felsza-
baduljon, lélegzetet kapjon, és a másik 
oldalról, a szemközti járdáról is lessen 
látni az egyedülálló alkotást 

 „... ez nem Dávid Ferenc, hanem amit mi gondolunk róla.” Vakarcs Lóránd felvételei
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awaii hallatán a legtöbb emberben fel 
sem merül, hogy néhány száz magyar 
ajkú honfitársunk éli ott mindennapjait, 
valamint háromezerre tehető azoknak 
a személyeknek a száma, akik magyar 
származásúnak vallják magukat.

A kivándorló emberek egy része el-
zárkózik a többi magyartól, de szeren-
csére akadnak olyan elszánt személyek, 
akik igyekeznek identitásukat megőriz-
ni. Ezek a Hawaiin élő magyarok, több 
ezer kilométernyire az anyaországtól, 
a tőlük telhető módon ápolják hagyo-
mányainkat, ünneplik nemzeti ünne-
peinket 

Hawaii az Amerikai Egyesült Álla-
mok 50. tagállama, így a kiköltözés ön-
magában sem egyszerű feladat. Mégis, 
több száz magyarnak sikerült, s ottho-
naként említheti ezt az elzárt sziget-
csoportot. Hawaii az Amerikai Egyesült 
Államok legizoláltabb állama. Ez az 

egzotikus szigetvilág egy elzárt oázis a 
Csendes-óceán közepén, burjánzó nö-
vényvilággal, különleges állatokkal és 
aktív vulkánokkal 

Hawaii

Az Amerikai Egyesült Államok dél-
nyugati partja mentén egy tűzhányó-
lánc húzódik a Csendes-óceánban, 
melynek vízfeletti részei alkotják a 
Hawaii-szigeteket.

Hawaii a legizoláltabb szigetcsoport 
és a leghosszabb szigetlánc a világon  
A szigetek a tenger alatti vulkanikus 
tevékenységek által keletkeztek. A szá-
mos szigetecske és atollok mellett a hat 
fő sziget a következő: Oahu, Molokai, La-
nai, Maui, Hawaii Island és Kauai.

Napjainkban Hawaiin több mint 
egymillió ember él, s ennek 80 száza-
léka Oahu szigetén, ahol Honolulu is ta-
lálható 1

Hawaii történelme kevesebb mint 
2000 évet foglal magába, mely így az 
egyik legrövidebb a világon, jelentős 
része pedig legendákkal átszőtt. A po-
linézek, kiknek kultúrája Krisztus előtt 
1 500 és 2 000 között alakult ki Szamoa 
és Tonga szigetvilágában, figyelemre 
méltó tengerészeti technológiával ren-
delkeztek, s kéttörzsű tengerjáró kenuk-
kal utazták át az óceánt. Ezek a jármű-
vek több mint száz ember szállítására 
voltak alkalmasak, az ültetésre szánt 
magvak és háziasított állatok mellett  
Időszámításunk szerint 300 körül in-
dultak el, hogy 5 ezer kilométeren ke-
resztül átszeljék az óceánt, és felfedez-
zék Hawaiit 2

Bár a brit tengerészkapitány és fel-
fedező, James Cook 1778-ban fedezte fel 
hivatalosan Hawaiit, meggyőző bizonyí-
tékok utalnak arra, hogy a spanyol ha-
jók megelőzték a briteket mintegy 200 
évvel. Cook kapitány időzítése egyike 
a legfurcsább történeteknek. Hajói egy 

H

Szombathy Zsuzsa

Egzotikus közösség: 
a hawaii magyarok

 A torockói találkozón részt vevő, hulát táncolók egy része



8 • www.muvelodes.net

hawaii ünnepségkor érkeztek a partok 
közelébe. A brit hajók hasonlítottak az 
ősi hawaii próféciához, mely megjósol-
ta Lono isten visszatérését egy úszó szi-
geten. A hawaiiak tisztelettel fogadták 
Cook kapitányt. 1779-ben útnak indul-
tak, azonban Cook hajóit megrongálta a 
vihar, így vissza kellett térniük az öböl-
be. A hawaiiak ekkor jöttek rá, hogy a 
kapitány és emberei nem lehetnek iste-
nek. Harcok törtek ki, mely során meg-
ölték Cook kapitányt 3

Hawaii 1809-ben vált királyság-
gá. 1820-ban pedig megérkeztek az első 
misszionáriusok Amerikából. 1825-ben 
Oahun kávé- és cukorültetvényeket hoz-
tak létre, ezután 1840-ben kihirdették 
Hawaii első alkotmányát, majd 1842-
ben az Amerikai Egyesült Államok elis-
merte a hawaii királyság függetlenségét  
Hawaii 1898-ban vált amerikai területté, 
mely döntés kedvezett az ültetvényesek-
nek és a kereskedőknek. Végül 1959-ben 
Hawaii az Amerikai Egyesült Államok 50. 
tagállama lett, mellyel megnyíltak a szi-
getek a turisták tömegeinek is 4

Ha a demográfiai adatokat vizs-
gáljuk meg, megállapíthatjuk, hogy 
Hawaii népessége nagyon vegyes. A kü-
lönböző etnikumok közül az ázsiaiak 
vannak jelen a legnagyobb számban, 
a 2010-es népszámlálási adatok alapján 
több mint ötszázezren 5 Hawaii egy ol-
vasztótégely, ahol különböző kultúrájú 
emberek élik mindennapjaikat. Itt ta-
lálta meg otthonát néhány szerencsés 
honfitársunk is, akik bebizonyították, 
hogy a világban bárhol megmaradha-
tunk magyarnak 

Hawaii összeköt bennünket

László Judit Erdélyben született és élte 
le életének jelentős részét. Mintegy 14 
évvel ezelőtt költözött Oahu szigetére. 
Azóta mindennapjait ezen az egzotikus 
szigeten tölti, és igyekszik összetartó és 
aktív tagja lenni a kint élő magyarok-
nak. A közösségi média felületein tart-
ja a kapcsolatot a kint élőkkel, és segíti 
válaszaival azokat, akik elutaznának 
a szigetekre. Mindemellett szervezője 
azoknak a találkozóknak, melyeket az 
anyaországban vagy az elcsatolt terüle-
teken tartanak 

Ezek a hawaii–magyar baráti talál-
kozók összefogják azokat a magyaro-
kat, akik valamilyen módon kötődnek 
Hawaiihoz, kint éltek vagy él gyerme-
kük, nyaraltak már ott, érdekli őket 
Hawaii vagy egy ilyen távoli magyar 
közösség. A közös ezekben a tagokban, 
hogy mindannyian fontosnak tartják 
magyarságuk megőrzését és identitá-
suk erősítését.

Idén júniusban e találkozó Torockó-
ra költözött. A három csodálatos nap 

lehetőséget nyújtott arra, hogy megis-
merjük Erdély egyik gyöngyszemét, il-
letve ő is megismerje Hawaiit.

A valamikori Nagy-Magyarország tel-
jes területéről érkeztek magyarok, hogy 
ezt a három napot együtt tölthessék el: 
tanulhassanak Hawaiiról, megismerjék 
a kint élő magyarokat és történetüket, 
valamint megízleljék a hawaii kultúrát. 
Anyaországiak, Erdélyből elszármazot-
tak, felvidékiek, délvidékiek és hawai-
iak azért utaztak a Székelykő lábához, 
hogy közelebb kerüljenek egymáshoz és 
Hawaiihoz  S miközben elfogyott a so-
modi kalács, a Torockóra pedig lassan 
leereszkedett az éjszaka, megismerked-
tünk a Hawaiin élő magyarok történe-
tével és mindennapjaival.

Magyarok Hawaiin

A magyarok nagyobb számú bevándor-
lása Hawaiira az 1900-as években kezdő-
dött. 1950-ig mintegy 42 magyar érkezett 
a szigetekre, a következő tíz évben pedig 
további 35. 1980-ig összesen 121 magyar 
költözött Hawaiira. Bár a népszámlálási 
adatok nem mérték a migrációt kiváltó 
okokat, valószínűsíthető, hogy a 1960-
as évekig érkező magyarok elsősorban 
a második világháború, majd a szovjet 
megszállás és az 1956-os forradalom elől 
menekültek. A magyarok a békés élet re-
ményével érkeztek a szigetekre 6

A napjainkban kint élő magyar kö-
zösségről nincsenek pontos adataink. 
Önbevallásuk szerint 200 és 300 közé 
tehető azoknak a személyeknek a szá-
ma, akiknek a magyar az anyanyelvük. 
Mint mindenhol, itt is vannak olyan 
személyek, akik elzárkóznak a közös-
ségtől és csendben szeretnék élni az éle-
tüket  Szerencsére azonban a magyarok 
egy összetartó csoportja rendszeresen 
találkozik, hogy az anyanyelvükön be-
szélgethessenek 7

Az évek során számos törekvés bizo-
nyította be, hogy a kint élő magyarok 
igényt tartanak identitásuk ápolásá-
ra és megőrzésére. Az 1970-es években 
hivatalos klubbot alapítottak, rendez-
vényeket szerveznek, majd 2005-ben 
elindult saját református gyülekeze-
tük. Sajnos napjainkban a gyülekeze-
ti tagoknak nincs lehetőségük isten-
tiszteletre járni, de az ezt az időszakot 
megelőző találkozók emléke megerősíti 
bennünk, hogy aktív és magyarságu-
kért tenni akaró közösség alakult ki a 
Csendes-óceán e távoli szigetén.8

A Hawaiin élő magyarok egy elzárt 
közösség tagjai, ahol a fehérek számí-
tanak kisebbségnek, és ahol a minden-
napok az „aloha spirit” szellemiségében Sokszoros olimpiai- és világbajnok magyar kajak-kenusok és hawaii magyarok néhány évvel ezelőtt

A magyarok nagyobb 
számú bevándorlása 
Hawaiira az 1900-as 

években kezdődött. 
A békés élet reményével 

érkeztek a szigetekre.
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telnek  De mi is ez az „aloha spirit”? Ma-
gyarul talán „aloha életérzésnek” fordít-
hatnánk, s nem jelent mást, mint a má-
sok felé való nyitottságot, a kedvességet 
és a kiegyensúlyozottságot  Hawaiin 
az emberek köszönnek egymásnak, és 
mindig van egy-két jó szavuk a má-
sikhoz. Tisztelik embertársaikat és fi-
gyelnek a másikra  Nem komorak és 
zárkózottak, hanem kedvesek és moso-
lyognak. Az egymásra való figyelés, és a 
környezet tisztelete felerősödik.9

Ez a szellemiség átszövi a kint élő 
magyarok életét is  Egy részük pedig 
igyekszik aktívan ápolni magyarságát  
Honolulu egyik közkedvelt parkjában 
minden szombaton találkoznak, ahol 
magyarul beszélgethetnek. A március 
15-i megemlékezést is igyekeznek ápol-
ni. Kokárdát viselnek, kitűzik a magyar 
zászlót, közben magyar ételek mellett 
beszélgetnek, szavalnak és éneklik a 
Himnuszt 10

Bár a találkozók a mai napig rendsze-
resek a Kapiolani-parkban, az érdeklő-
dők száma évről évre fogy. Elképzelhető, 
hogy néhány év múlva a nemzeti ünne-
peinkről már csak online tudnak meg-
emlékezni  Szerencsére azonban sokan 
tesznek azért, hogy a hawaii magyarság 
összetartó maradjon. Ilyen személy Fe-
kete Pista is, aki harminchat éve rend-
szeresen főz a szombati találkozókra.11

A Honolului Magyar 
Református Egyház
A Honolului Magyar Református Egyhá-
zat 2005-ben alapították Szabó Sándor 
püspök kezdeményezésére. Az egyház 
egyoldalas bemutatkozásából kiderül, 
hogy a hívek nagyon boldogok voltak az 
anyanyelvű istentisztelet miatt. A kö-
zösség alacsony lélekszáma azonban 
nem indokolta a rendszeres istentisz-
teleteket, azok időpontját mindig előre 
közölték. Ebből a dokumentumból ki-
derül, hogy a lelkipásztoruk maga az 
Amerikai Magyar Református Egyház 
püspöke volt, aki nem a szigeteken élt. 
Az egyház csupán néhány évig műkö-
dött. Ez idő alatt történt keresztelő is, 
melyen nagyjából húsz magyar sze-
mély vett részt 12

Az egyház 2005. október 23-án kezd-
te meg működését Honoluluban, Hawaii 
fővárosában. Hosszú hónapok sikertelen 
szervezése után alakult meg az a kis 
közösség, mely a gyülekezetet alkotta. 
Előtte utoljára a 70-es években hallha-
tott az itt élő közösség magyar nyelvű 
misét, amikor Mindszenty József bí-
boros Hawaiira látogatott. Az Amerikai 
Magyar Református Egyház Hivatalos 

Lapja szerint az egyház alapításakor kö-
zel 300 magyar élt a fővárosban és Oahu 
szigetén  Szabó Sándor püspök úr a Ma-
gyar Clubot és annak vezetőjét keres-
te meg kezdeményezésével. A Clubnak 
nem volt saját helyisége, így a rendsze-
res találkozóikat az óceánparton ejtet-
ték meg 13

Az ekkor megalakult egyházban az 
istentiszteleteket negyedévente tartot-
ták. A főgondnoki tisztséget László Judit, 
a presbiteri jegyzői tisztséget Dr. Szabó 
Matild, a pénztárosi tisztséget Dr. Sipos 
Ferenc töltötte be. Ők vállalták a ma-
gyarsággal való kapcsolattartást és az 
istentiszteletekre való hívogatást, érte-
sítést. Az első istentisztelet alkalmával 
László Judit és Dr  Sípos Ferenc Isten ál-
dását kérték házasságukra 14

Ahogy a fenti rövid történeti átte-
kintésben is megfigyelhető, az egyház-
közösségnek nem volt állandó lelkésze  
Az istentiszteletek megtartására Szabó 
Sándor püspök úr Kalifornia államból 
repült Honoluluba. Az egyháznak nem 
volt saját temploma, így egy imatermet 
béreltek15  Miután Szabó Sándor megbí-
zatása lejárt, az egyház életében nem 
szerveztek újabb istentiszteleteket. En-
nek oka nem az új püspök volt, a kint 
élő magyarok szerint csökkent az érdek-
lődés a magyar nyelvű istentiszteletek 
iránt, valamint az anyagiak hiánya is 
megnehezítette azok megtartását. A Ho-
nolului Magyar Református Egyház mű-
ködése során tartottak esküvőt és ke-
resztelőket is. Az egyik legmeghatóbb 
pillanat az úrvacsoravétel volt, melyre 
egyetlen alkalommal került sor az évek 
során 16 Bár a gyülekezet napjainkban 
nem aktív, hivatalosan nem szűnt meg, 
így amennyiben alkalom nyílik rá és 
jelentkezik lelkész a szolgálatra, meg-
tarthatók az istentiszteletek. A Hono-
lului Magyar Református Egyház egy 
missziói gyülekezet. A gyülekezet inak-
tivitásának oka az anyagiak hiányában 

keresendő, mely megakadályozza, hogy 
kifinanszírozzák a szolgálatra érkező 
lelkészek utazási költségét 17

Szabó Sándor rengeteget tett a ha-
waii magyarokért. Foglalkozott velük, 
s mindezt magyarul tette. Az istentisz-
teletek alkalmával felekezettől függet-
lenül gyűltek össze a kint élő magyarok, 
hogy az anyanyelvükön beszélgethesse-
nek, megismerjék a többi kint élő honfi-
társukat, továbbá magyarul hallgassák 
Isten Igéjét.18

Hungarian Freedom Fight Day 
és Hungarian Spring Festival
László Judit számtalan kép és irat bir-
tokosa, melyek egy cipős dobozban ke-
rültek hozzá. Általa hallottam először 
a Hungarian Freedom Fight Dayről – 
szabad fordításban: a magyar szabad-
ságharc napja –, mely hivatalos ün-
nepnapként lett bejegyezve a hawaii 
önkormányzatnál. E bejegyzést 1981 ok-
tóberében írta alá Eileen R. Anderson, 
Honolulu város és megye akkori pol-
gármesterasszonya, valamint George 
R. Ariyoshi, Hawaii állam kormányzója. 
Ebben a dokumentumban Hungarian 
Freedom Fighters’ Day in Hawaii néven 
illetik. A kormányzó hivatalosan is ün-
nepnappá nyilvánította 1981. október 
25-ét, mint a magyar szabadságharco-
sok napja.19

Az ünnepnapot a Hungarian Ameri-
cans of Hawaii szponzorálta, és külön-
leges programokkal emlékeztek meg 
a szabadságharc 25. évfordulójáról. 
Ez egyfajta tiszteletadás volt azoknak a 
bátor ifjaknak, akik életüket adták Ma-
gyarországért 20

A magyar tavaszi fesztivált (Hunga-
rian Spring Festival) 1983. március 13-
án tartották Honoluluban. A fesztivált a 
The Honolulu Academy of Arts és a Hun-
garian Americans of Hawaii rendezte, 
mely 14 és 17 óra között zajlott. A résztve-
vők olyan magyar ételeket kóstolhattak, 
mint a magyar palacsinta, rétes vagy 
bejgli, de kipróbálhatták a tojásfestést 
és a magyar táncokat is, valamint ma-
gyar filmet is nézhettek.21

Magyar Club

A Magyar Clubot Oahu szigetén, Honolu-
luban alapították meg 1972-ben, amikor 
Mindszenty József bíboros meglátogatta 
Hawaiit és összefogásra bíztatta a szige-
ten élő 1956-os menekülteket.22

A klub hivatalosan bejegyzett csoport 
volt, melyben kulturális tevékenységet 
folytattak és tagsági díjat fizettek. Az így 

Az egyházközösségnek 
nem volt állandó lelkésze. 

Az istentiszteletek 
megtartására Szabó 

Sándor püspök úr 
Kalifornia államból repült 

Honoluluba. Az egyháznak 
nem volt saját temploma, 

így egy imatermet 
béreltek. 
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összegyűlt pénzből szervezték az össze-
jöveteleket. Ezek az alkalmak lehetőséget 
adtak az ismerkedésre is  Minden ösz-
szejövetelen készült egy csoportkép, így 
nyomon követhető volt, hogyan alakult 
a csoport létszáma. Ám a vezető tagok 
kiöregedése után a klub működése ilyen 
formában megszűnt. A csoport fiatal tag-
jai azonban nem hanyagolták el a közös 
tevékenységeket, így minden szomba-
ton a Kapiolani parkban találkoznak. 
Ezek a szombati találkozók napjainkban 
is élnek, köszönhetően a klub egyik ak-
tív tagjának, aki harminchat éve várja 
a magyarokat főtt étellel. A csoport töb-
bi tagja is kiveszi részét a találkozókból: 
van, aki házi kenyeret, van, aki süte-
ményt visz a parkba  Ezeken a találko-
zókon gyakran megjelennek a magyar 
turisták is. A magyarokat, bárhol is élnek 
a világban, szívesen várják.23

2019. március 15-én legkevesebb öt-
ven személy gyűlt össze a Kapiolani 
parkban, hogy megünnepeljék a nem-
zeti ünnepet  Elénekelték a Himnuszt és 
elszavalták a Nemzeti dalt, amelynek 
refrénjét megtanították a gyerekek-
nek is 24

A történet most kezdődik

A múlt feltárásával látjuk igazán, hogy 
milyen összetartó közösség alakult 
ki Hawaiin az elmúlt évtizedek alatt  
Az emberek cserélődnek, az idősek ki-
öregednek és teret adnak a fiatalabb 
nemzedéknek, a magyarság és az anya-
ország iránti szeretet azonban megma-
radt. Az 1900-as évek közepén érkezett 
magyarok bebizonyították hűségüket 
nemzetükhöz és anyanyelvükhöz  Hi-
vatalos klubba tömörültek, elérték, 

hogy 1981. október 25-ét a magyar sza-
badságharcosok napjává nyilvánítsák, 
valamint megrendezték a magyar ta-
vaszi fesztivált Honoluluban. A 2000-es 
években újabb esemény történt a kint 
élők életében: 2005-ben megalapították 
a Honolului Magyar Református Egyhá-
zat. Bár az egyház csupán néhány évig 
fogadta a híveket, büszkeséggel tölt el, 
hogy a kint élőknek sikerült elindítani-
uk ezt a kezdeményezést, s bízom benne, 
hogy idővel újra magyarul szólhat Isten 
Igéje a szigeteken.

A hawaii magyar közösség hálás le-
het László Juditért, aki energiát nem 
sajnálva tesz törekvéseket a kint élők 
megismeréséért és összetartásáért  
Neki köszönhetjük a hawaii magyar ta-
lálkozókat, a közösségi média felületein 
való segítségnyújtást, valamint azokat 
az információkat, melyeket ebben az 
írásban részleteztem. Rátermettségéről, 
tenni akarásáról és megbízhatóságá-
ról tanúskodik az is, hogy a régi hawaii 
magyarok rábízták „kincseiket”, a kö-
zösség fotóit és értékes iratait 

A hawaii magyarok kutatása egy ed-
dig feltáratlan terület volt. A kutatói 
munka azonban csak ezután kezdődik. 
Céljaim között szerepel, hogy felmérjem 
a Hawaiin élő magyar közösség lélek-
számát, valamint az identitás megőrzé-
sére vonatkozó igényeit és törekvéseit 

Felhasznált irodalom
Census of population 1980 – Detailed Po-
pulation Characteristics – Table 195 htt-
ps://www census gov/prod/www/decen-
nial.html#y1980
Letöltés dátuma: 2018.01.12.
Hamilton, Freddy (szerk.) et al: DK Eyewit-
ness Travel Guide: Hawaii  2015

Honolului Magyar Református Egyház  In: 
Az Amerikai Magyar Református Egyház Hi-
vatalos Lapja, 85. évfolyam, 2. szám, 2006. 
április–május–június, 19. oldal http://hun-
garianrca org/www/images/pdf/Magya-
rEgyhaz/MagyarEgyhaz_2006_2.pdfLetöl-
tés dátuma: 2017.10.26.
Honolului Magyar Református Egyház  
In: Az Amerikai Magyar Református Egy-
ház Hivatalos Lapja, 84. évfolyam, 4. szám, 
2005. október–november–december, 21–
22  oldal http://hungarianrca org/www/
images/pdf/MagyarEgyhaz/MagyarEgy-
haz_2005_4 pdfLetöltés dátuma: 2017  10  
26.
Kolozsvári Rádió: interjú László Judittal
http://kolozsvariradio.ro/2017/08/25/
az-oda-visszavagyodas-anatomiaja/
Letöltés dátuma: 2018.06.05
Saját interjú László Judittal

Jegyzetek
1 Hamilton, Freddy (szerk.) et al: DK 
Eyewitness Travel Guide: Hawaii. 2015, 19. 
oldal
2 Uo  43  oldal
3 Uo. 44–45. oldal
4 Uo. 46-49. oldal
5 Uo  21  oldal
6 Census of population 1980 – Detailed Po-
pulation Characteristics – Table 195 htt-
ps://www census gov/prod/www/decen-
nial.html#y1980
Letöltés dátuma: 2018.01.12.
7 Uo 
8 László Judit-interjú alapján
9 Uo.
10 Kolozsvári Rádió: interjú László Judittal
11 László Judit-interjú alapján
12 Honolului Magyar Református Egyház  
In: Az Amerikai Magyar Református Egy-
ház Hivatalos Lapja, 85. évfolyam, 2. szám, 
2006. április–május–június, 19. oldal
http://hungarianrca org/w w w/ima-
ges/pdf/MagyarEgyhaz/MagyarEgy-
haz_2006_2.pdf
Letöltés dátuma: 2017.10.26.
13 Honolului Magyar Református Egyház  
In: Az Amerikai Magyar Református Egy-
ház Hivatalos Lapja, 84. évfolyam, 4. szám, 
2005. október–november–december, 21–
22  oldal http://hungarianrca org/www/
images/pdf/MagyarEgyhaz/MagyarEgy-
haz_2005_4 pdf
Letöltés dátuma: 2017.10.26.
14 Uo 
15 László Judit-interjú alapján
16 Uo.
17 Szabó Sándor Tiszteletbeli Püspök elbe-
szélése alapján
18 Uo.
19 László Judittól kapott hivatalos doku-
mentumok alapján
20 Uo 
21 László Judittól kapott eredeti szórólap 
alapján
22 László Judit-interjú alapján
23 Uo 
24 A közösségi médiába feltöltött március 
15-i ünnepségről készült fotók és videók 
alapján
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Milyen legyen egy barát?
Nagylelkű. megértő, odafigyelő, segí-
tőkész, bölcs, jó humorú, legyen tudá-
sa, munkabírása, a viták elsimításá-
hoz diplomáciai készsége, rendelkezzen 
– legyen megáldva – a „meghallgatás 
művészetével“.

Talán nekünk, csemadokosoknak 
volt ilyen barátunk. Aki természetesen 
barátja volt elsősorban földijeinek, har-
costársainak, az erdélyieknek, de a kár-
pátaljaiaknak, a délvidékieknek és az 
ausztriai meg a csehországi magyarok-
nak is  Meg az Európa boldogabb felé-
ben és a nagy vizeken túl szórványban 
élőknek is.

Ő volt Kötő József.
Sokunknak, csemadokosoknak 

a Magyarok Világszövetsége, a Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága 
– Anyanyelvi Konferencia, az Illyés Köz-
alapítvány, a magyar oktatási és kul-
turális tárca testületeiben volt szeren-
csénk együtt dolgozni vele 

Minden kisebbség helyzetébe képes 
volt beleképzelni, beleélni magát. Nem 
tudom hogyan, de nála mindig érez-
tük: az övéiért harcolt foggal-köröm-
mel, ám sosem a mindent nekünk elv 
alapján, sosem a mások kárára csele-
kedett  Ezért hívtuk mindig szeretettel 
beszélgetésre, előadásra, tanácskozni, 
zsűrizni. S jött örömmel együttműkö-
dési szerződést kötni, előadást tartani, 
beülni a színjátszó fesztivál zsűrijébe. 
Megértő társ volt még az alapítványi 
bizottságok késhegyre menő vitáiban 
is. Egyik otthoni reá emlékező így fo-
galmazott:

„Gyakran a legközelebbi barátait is 
zavarba hozó szerénysége, szikrázó vi-
tákban is megőrzött bölcs nyugalma, 
kompromisszumkészsége, önzetlen, és 
erőt sugárzó optimizmusa sok hívet 
szerzett neki, de az erdélyi és az össz-
magyar ügynek egyaránt. Az ő közelé-
ben azt is tapasztaltam, mennyire fon-
tos a saját mindentudásunkba vetett 
csalárd hit helyett odafigyelni mások 
véleményére, türelemmel meghallgat-
ni a tőlünk ellentétest is.”

Ezért hívtuk előadónak a Csemadok 
megalakulásának 65. évfordulója al-
kalmából rendezett tanácskozásunkra, 
Diószegre is 

Borozgatás, csendes beszélgetés köz-
ben, vagy a pulpitusról szólva min-
dig ott kötött ki, hogy a legfontosabb 
a közös gondolkodás, az értelmes vita, 
amely során közös válaszokat találha-
tunk közös gondjainkra. Lehet, ezt nem 
mondta ki, de tapasztalt, jó tanárként 
mindig ebbe az irányba igazította, te-
relgette a gondolatok, a beszéd fonalát, 
menetét  Felállva az asztaltól úgy érez-
te az ember: ez értelmesen eltöltött idő 
volt  Megnyilatkozásaiban sosem feled-
te megemlíteni, hogy mennyire becsü-
li azt, hogy a Csemadok minden időben 
talpon maradt, tette a dolgát. A vájt fül-
űek azonban kénytelenek voltak kihal-
lani a figyelmeztetést is: a párbeszéd 
során az önvizsgálódásnak, a hogyan 
tovább megfogalmazásának is teret 
kell kapnia  Rámutatott szövetségünk 
legfőbb erejére: a Csemadoknak min-
den településen van bázisa, alapszerve-
zete. Akkor ennek a mindennapokban, 
az önrendelkezés felé vezető úton vívott 
küzdelmekben is meg kell mutatkoznia, 
hiszen ez óriási erő az önvédelem terü-
letén. Az önkormányzatokra gyakorolt 
hatás a helyi kulturális autonómiához, 
az önrendelkezéshez vezethet, vagy in-
kább segítheti elő. Az önkormányza-
tok helyben a kulturális infrastruktúra 
megteremtői. Ha ezek a sejtek jól mű-
ködnek, együttműködnek, összehan-
goltak, úgy megvalósulhat az önren-
delkezés, de a ránk nehezedő nyomás 
megállítására elképzelhető és megvaló-
sulhat a szellemi ellenállás is. „Attól a 
kortól kezdve, amikor önvédelmi harcot 
folytattunk identitásunk megőrzéséért, 
világossá vált: a kultúraművelés egyen-
lő a szellemi honvédelemmel” – juttatta 
eszünkbe a nagyon fontos gondolatot 

Gyakran panaszkodunk, anyagi, 
szellemi értelemben szűkül magyarsá-
gunk életlehetőségeit magába záró köre, 
mondta. Az önmaga által tett kijelentés-
re Venczel Józseffel válaszolt:

M
Barátunk, Kötő József

Görföl Jenő

Kötő József dramaturg, színháztörténész 
(1939–2015)
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„A borúlátóknak azonban e vitatha-
tatlan jelenségek ellenére sincs igaza, 
mert a kör csak addig szűkülhet, amíg 
a körbe zárt kisebbségi népközösség bel-
ső ellenállása a nyomásnak enged. Ha 
ez az engedékenység megszűnik, úgy az 
önvédelem cselekvő korszakába lépünk: 
minden területen, a gazdasági és szelle-
mi élet térségein egyaránt megindul az 
ellenállás kiépítése, s ha nem is sikerül 
az elvesztett birtokokat, anyagi és szel-
lemi kincseket visszaszerezni, bizonyá-
ra sikerül a további veszteségeket meg-
akadályozni ”

S biztatásul még Kós Károlyt idéz-
te: „Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi 
nem az egységes magyarságból elsza-
kasztott, egyszerű lélekszám vagyunk, 
de külön históriai egység ezer eszten-
dő óta, saját külön erdélyi öntudattal, 
önálló kultúrával, önérzettel. Tudtunk 
számolni minden helyzettel, tudtunk 
kormányozni és talpra tudtunk állni 
nehéz vereségek után is ”

S itt azért álljunk meg egy szóra. 
Mert igaz ugyan, hogy Csemadok a Kár-
pát-medence legnépesebb tagsággal bíró 
kulturális, közművelődési-társadalmi 
szervezete, igaz, hogy évente több mint 
ötezer rendezvényt valósít meg, igaz az 

is, hogy a Felvidéki Magyar Közművelő-
dési Egyesület (FEMKE) két évvel koráb-
ban alakult (1883), mint az Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesület (EMKE, 
1885), de a mindig is a magyar közigaz-
gatási központhoz kötődő, azzal kap-
csolatot kereső felvidéki, felföldi régiók, 
még Pozsony koronázó városi idejében 
sem tettek szert (mert nem is akartak?) 
históriai egységre 

Vajon a Trianon után többször szelle-
mi iránytűit és gazdasági erejét veszí-
tett népesség az erdélyihez hasonló ön-
tudat és önérzet hiányban képes lesz-e 
a mai nagyon bonyolult, a magyarságot 
lassan a családban is megosztó korban 
fennmaradni?

Nos ilyen, s ehhez hasonló gondok-
ról beszélgettünk legutóbbi diósze-
gi találkozásunkkor Kötő Józseffel mi, 
csemadokosok. Akkor megígérte, jön 
még. Most már fentről figyeli a mi na-
gyon bonyolult helyzetünket  Nem csak 
a Csemadokét, a közegét, a közösségét is, 
amelyben s amelyért dolgozni akarunk  
Tudjuk ugyanis, hogy a Csemadok nem 
cél, csak eszköz.

Kötő József halálakor ezt a távira-
tot küldtük Kolozsvárra: „Megrendített 
ben nünket Kötő Józsefnek, az EMKE volt 

el nökének, a Csemadok barátjának ha-
lála. Eszünkbe jutott, hogy a jeles közéle-
ti személyiség 2014. március 5-én nálunk 
járt, együtt emlékeztünk a Csemadok 
megalakulásának 65. évfordulójára, s az 
ebből az alkalomból szervezett konferen-
cián közösen kerestük  kultúránk meg-
maradásának lehetőségeit, latolgattuk 
megmaradásunk esélyeit 

Kötő József temetése napján ismét 
Diószegen ülésezik a Csemadok Orszá-
gos Tanácsa  Itt emlékezünk meg el-
távozott Barátunkról, aki nemcsak az 
EMKE és a romániai, de a Kárpát-me-
dencei magyarság kiemelkedő szemé-
lyisége is volt 

Most, öt év múltán mint barátot kér-
jük: bonyolult korban élünk itt lenn, 
a Felvidéken. Hasson oda ott fenn, hogy 
akinek hatalmában áll, világosítsa fel 
az elméjét azoknak, akik még nem is-
merték fel nálunk, hogy közös akarat és 
összefogás nélkül az az öntudat és önér-
zet nem alakulhat ki nálunk, amely az 
ő (szűkebb) pátriáját és népét jellemzi.”

(Elhangzott 2019. augusztus 16-án az 
EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház-
ban szervezett Kötő József 80 emlékkon-
ferencián)

Balról jobbra: Kötő József, Dávid Gyula, Muzsnay Árpád, Tófalvi Zoltán és Dáné Tibor Kálmán, előtérben Farkas Izabella az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület 2003. szeptemberében tartott közgyűlése elnökségében. Forrás: az EMKE archívuma
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17  századi Magyarország fennmaradt 
zenei forrásai különleges értéket kép-
viselnek. Ennek oka egyrészt az, hogy 
kevés van belőlük1, másrészt pedig rend-
kívül sokrétű a tartalmuk, amely bősé-
ges kutatási anyagot kínál úgy a tánc-, 
egyházi és világi zene nyugat-európai 
kapcsolatainak vizsgálatához, valamint 
mint a helyi zenei emlékek felderítésé-
hez és feldolgozásához. Vajon megtör-
tént-e már ezeknek a felbecsülhetetlen 
értékű anyagoknak a rendszerezése, 
méltó helyük kijelölése az európai ze-
netörténetben? Azt kell mondanunk, 
hogy nem. Kétségkívül sok eredményt 
tudhatunk már magunk mögött, ame-
lyek közül kiemelkedően fontosak a 
modern, kritikai kiadások2, valamint a 
különböző zenei előadói formációk által 
játszott hangzó anyagok. Előbbiek több 
évtizeddel ezelőtt készültek, és megér-
demelnének egy alapos újragondolást, 
utóbbiak pedig többnyire a népszerű, 
a teljes anyaghoz képest meglehetősen 
kevésnek mondható dallamokat játsz-
szák – igaz, végtelen variációjú és egyre 
fantáziadúsabb, izgalmasabb feldolgo-
zások formájában.

Cantus Catholic, csíkcsobotfalvi kéz-
irat (1651–1675)
Organo Missale (1667)
Sacri Concentus (1669)
Kájoni-hymnarium (1659–1677)
Kájoni-kódex (1634–1671)
Cantionale Catholicum (1676)

A fent említett források talán leg-
fontosabb tagja a Kájoni-kódexként is-
mert hatalmas gyűjtemény. Fontossá-
gát nem csupán létezése és terjedelme 
igazolja, hanem mindenekelőtt az a 
tény, hogy a késői, 16–17. századi Európa 
jelentős zenei keresztmetszetét megta-
láljuk benne, amelynek gazdagsága pél-
da nélkül áll a magyar zenei források 
között. Az alábbiakban megkísérlem 
ezt a gazdag anyagot rendszerezni, és 

egynéhány különlegességére felhívni a 
figyelmet.

A kézirat – nagyon kevés kivétel-
lel – úgynevezett Ammerbach-féle bil-
lentyűs tabulatúrával íródott, mégpedig 
legalább két kéz által. Kájoni János mel-
lett Seregély Mátyás neve bizonyítható  
Ez az írásmód a kor közkedvelt lejegyzé-
si módja volt, gyorsasága, helytakaré-
kossága és pontossága miatt 

Nem tudható, hogy a szerzők hol és 
miként tehettek szert erre a rengeteg té-
telre. A kódexben szereplő zenei anyag 
európai párhuzamai, forrásai sok eset-
ben visszakereshetők – elsősorban an-
nak a 33 zeneszerzőnek3 az életművé-
ben, akiket név szerint említ a kézirat –, 
de pontos információval nem szolgál-
nak. Felvidéki kapcsolatokat sejtetnek 
olyan tények, mint a Lőcsei tabulatú-
rás könyvvel4 és az ún. Bártfai Gyűjte-
ménnyel5 való összevetések. A 17. század 
többi magyarországi forrásához hason-
lóan a Kájoni-kódex zenei anyaga az 
összeállítás dátumához képest néhány 
évtizeddel korábbi, tehát leginkább 

Kovács Gábor

A

A Kájoni-kódex nyugat-
európai kapcsolatairól

Fontosságát nem 
csupán létezése és 

terjedelme igazolja, 
hanem mindenekelőtt 
az, hogy a késői, 16–17. 

századi Európa jelentős 
zenei keresztmetszetét 

megtaláljuk benne.
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a korai 1600-as évek nyugat-európai zenei gyakorlatát rep-
rezentálja.

A gyűjteményt az a tény osztja két nagy csoportra, hogy 
a darabok egy részénél megtaláljuk a szerző nevét, más ré-
szüknél pedig nem. Szükségszerűen felmerül a kérdés, hogy 
ezeket a jórészt európai színvonalú műveket esetleg maguk 
a gyűjtemény összeállítói szerezték, ez azonban jelenleg még 
nem megválaszolható. Mindössze egy (európai párhuzamokat 
mutató) tétel mellett találjuk Kájoni nevét6 

A Kájoni-kódex zenei anyaga alapvetően négy csoportra 
osztható:

I  Hangszeres zene
II. Kíséret nélküli énekes zene
III. Sacri concerti: „basso continuo” kíséretes, 1–4 szólamú 
énekes kamarazene, szóló hangokra
IV. Kórusművek

I. Hangszeres zene

1. Billentyűs hangszerre írt kompozíciók
Nem csoda, hogy Kájoni orgonistaként jelentős számú bil-

lentyűs anyagot közöl. Ezeknek egy része bizonyosan „impor-
tált”, más darabok viszont saját kompozíciókat sejtetnek, 
mégpedig a kor népszerű kompozíciós formáit repre-
zentálva 

A gyűjteményben közölt tánctételek egy része is billentyűs 
hangszerre jellemző lejegyzésben maradt fenn, ezekről azon-
ban alább bővebben szólunk.

2. Hangszeres kamarazene

Olyan kompozíciókról beszélünk itt, amelyek elsősorban a 
késő reneszánsz többszólamú hangszeres kamarazenéjét kép-
viselik: intradák, fantasiák, symphoniák. Ezek a 3–4 szólamú, 
többnyire polifon szerkesztésmódú és basso continuo nélkül 
lejegyzett tételek az 1600-as évek első évtizedeinek kedvelt 
hangszeres műfajai voltak, szerzőik koruk neves, közismert 
mesterei. A szerző nélkül szereplő tételekről is elmondható, 
hogy igényesen megírt darabok 

A kor szokása szerint a hangszerek nincsenek jelezve, tehát 
az előadói apparátus rendkívül sokféle lehet. Itt kell megem-
lítenünk egy különös jelenséget, amely a Kájoni-kódex szá-
mos tételére jellemző. Ezek a tételek ugyanis csökkentett szó-
lamszámú kivonatai az eredetieknek. Alább még találkozunk 
példákkal, most Melchior Franck, a kódexben 3 szólamban 
lejegyzett intradájának eredeti, hatszólamú részletét kö-
zöljük.

3. Tánczene
A gyűjtemény különlegessége a nagyszámú tánctétel, amely 
igen vegyes helyi tánckultúrát mutat. Zenéjükben jelen van-
nak a század eleji Európában népszerű táncok és tánctípusok 

... ezeket a jórészt európai színvonalú 
műveket esetleg maguk a gyűjtemény 

összeállítói szerezték, ez azonban 
jelenleg még nem megválaszolható. 
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ugyanúgy, mint a vélhetően helyi zenei anyagra támaszkodó 
tételek. Több forrás is megerősíti a magyar udvaroknak azt a 
szokását, hogy a táncos alkalmak elején „nemzetközi” tánco-
kat táncolnak, majd ezután a helyi népszerű táncokra válta-
nak. A Kájoni-kódex évtizedek óta legnépszerűbb tételei ezek, 
a helyi anyagot feltételező dallamok, amelyeknek feltérképe-
zése sajnálatos módon még váratnak magára. Néhány tétel 
feltűnő rokonságot mutat bizonyos felcsíki dallamokkal, de 
nagyon ideje volna a folklórban jártas kutatóknak alaposab-
ban szemügyre venni ezt az anyagot. A nyugat-európai pár-
huzamok bővebb aratást kínálnak. Elmondható, hogy gya-
korlatilag a korai barokk összes tánctípusa képviselteti magát 
a gyűjteményben. Egyes tételek csak jelzésszerűen, mások 
teljes terjedelmükben. Az alábbi példa az Európa-szerte nép-
szerű, és a Kájoni-kódexben két változatban is szereplő Ko-
vács-nóta (Schmidt Courante) legkorábbi, Michael Praetorius 
Terpsichore című táncgyűjteményében található verziójának 
összevetését példázza a Kájoni-kódex, illetve a felvidéki Lőcsei 
Tabulatúra rokon tételeivel (a párhuzamok sora nem teljes!). 
A felvidéki kapcsolatok fontosságáról már fent szóltunk, 
az alábbi összevetés7 csak egy a számtalan példa közül 

Következő példánk egy Itáliában nagyon népszerű zenei 
anyag, egy ún. ostinato vagy angol nevén Ground megjelenése 
a Kájoni-kódexben. Ennek lényege, hogy egy adott basszus-
menet és a hozzá tartozó harmóniák képezik a kompozíció 
alapját, amit a zeneszerzők változatos módon egészítenek ki 
dallammal, esetleg imitációval. Jelen példánk eredetije az 
1589-ben Firenzében bemutatott La Pellegrina címet viselő ún. 
Intermedio8 (zenés, táncos több tételből álló színpadi játék) 
kezdő tétele, amelyre Fabrizio Caroso (1600)9 és Livio Lupi 
(1607)10, a kor jelentős tánckönyveinek szerzői koreográfiákat 
is komponáltak11. A zene több ízben szerepel a Kájoni-kódex-
ben is (természetesen koreográfiák nélkül).

Hasonlóan népszerű ostinato volt a Passomezzo Ongaro, 
a Magyar Passomezzo is, amelynek egy változatát Meines 
Herzen Trost címmel a kódex is tartalmazza. A zenei anyag 
népszerűségét bizonyítja, hogy Prágától (Jacobides-kézirat, 16. 
sz. vége) Nürnbergen át Itáliáig (Giovanni Picchi: Intavolatura 
di balli d’arpicordo Milano, 1619) kedvelt és ismert volt a „ma-
gyar passomezzo” akár Ballo Ongaro, akár Batori Tantz (!) 
néven12 

II. Egy (ritkábban két) szólamú énekes tételek

Ezek jó része egyházi témájú és helyi anyagot sejtet. Az egy-
házi énekek párhuzamai leginkább a katolikus énekesköny-
vekben, illetve Kájoni Organo Missaléjában lelhetők fel, ahol 
basso continuo kíséretet is kapnak 

A világi témájú dallamok túlnyomó része szintén helyi ere-
detű, az időben és térben túlmutató példákat részletesen tár-
gyalja Szabolcsi Bence13  Példánk A nyúl éneke, amelynek latin 
nyelvű verziója (Lepus intra sata quiescit) a Kájoni-kódexben 
található, 1664-es évszámmal, majd ugyanitt magyar nyel-
ven is olvashatjuk a teljes szöveget, valamint a Kánai me-
nyegzőről szóló történetet is (Messias iam venit), amely szin-
tén ehhez a dallamhoz kapcsolódik 

Az egyházi énekek párhuzamai 
leginkább a katolikus 

énekeskönyvekben, illetve Kájoni 
Organo Missaléjában lelhetők fel. 
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III. Sacri concerti

Olyan kompozíciók tartoznak ebbe a csoportba, amelyek 1–4 
szólamú, vallásos szövegű, basso continuóval kísért, 
az előadóktól szólisztikus feladatot követelő énekes kama-
razenék. Meglehetősen nagyszámú ilyen tétel található a Ká-
joni-kódexben, amelyek nagyobbik része a kora barokk nagy-
nevű szerzőitől (Alessandro Grandi, Giacomo Finetti, Heinrich 
Schütz, Claudio Monteverdi) származik, részben szerző nél-
küli, szerkesztésmódját és az előadóval szemben támasztott 
technikai követelményeket tekintve egyaránt igényesen meg-
komponált darabok, amelyek Európa bármely területén meg-
állnák a helyüket 

Következő példánk érdekessége, hogy szerzőjeként maga 
Kájoni van megjelölve. A darab önmagában is teljes értékű 
kompozíció, dallamanyaga azonban roppant érdekes párhu-
zamokat mutat legalább két nyugat-európai zeneszerző azo-
nos szövegű kompozíciójával. Az O anima mea suspira című 
darab két zeneszerzőnél fordul elő szinte azonos módon. Isa-
bella Leonarda (1620–1704) és a magyar zenetörténet szem-
pontjából is jelentős Daniel Speer (1636–1707) kompozíciói 
szemmel láthatóan azonos mintára készültek azzal a különb-
séggel, hogy Speer négytagú vonós együttest is előír.
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Kájoni kompozíciójának érdekessége, hogy a fő szövegré-
szeket ugyanazzal a zenei anyaggal kezdi, mint a fenti két 
szerző, a folytatást azonban teljesen másként vezeti tovább. 
A kérdést még izgalmasabbá teszi az a tény, hogy a három 
közül nagy valószínűséggel Kájoni darabja (vagy az ő mintá-
ja) a legkorábbi. Mivel a kódexben Kájoni nem közöl szöveget, 
az alábbi példákban azt a Sacri Concentusban található szöveg 
alapján rekonstruáltuk.

Speer Kájoni

Hogy még érdekesebb legyen a jelenség, Sacri Concentus 
(1669) című művében, amelyről alább még említést teszünk, 
Kájoni ugyanennek a kompozíciónak – valamint az O qua-
les flores című szólómotettájának – egy olyan verzióját közli, 
amely a kódexben találhatóhoz képest apróbb-nagyobb elté-
réseket tartalmaz. Ezek az eltérések olykor csak ritmikaiak, 
máskor azonban egész sorokat hagy ki. Az alábbi példában 
Papp Ágnes összevetését14 közöljük.

A kódex íróinak már említett felvidéki kapcsolatait tá-
masztja alá az a tény, hogy az e fejezetbe tartozó tételek között 
feltűnően nagy a száma azoknak, amelyek a Bártfai Gyűjte-
ményben15 is megtalálhatóak 

IV. Kórusművek

A megnevezés a régizene világában természetesen némi pon-
tosítást igényel, hiszen a ma általánosan elterjedt „kórus” 

kifejezés nem teljesen fedi a 17. századi tényeket, hiszen ekkor 
a kórus létszámában jelenthette ugyanazt az apparátust is, 
mint a Sacri concertiben – vagyis szólamonként egy énekest. 
Jelen esetben kórusműként azokat a tételeket jelöljük, ame-
lyek több (jórészt 4, vagy 8) szólamúak, döntő többségükben 
homofon szerkesztésmódúak, vagy legalábbis nem adnak az 
énekesnek kifejezetten szólisztikus szerepet – ez alatt a szó-
lóban énekelt szakaszokat, valamint a gazdag ornamentációt 
értjük.

Ahogy már megszokhattuk, a tételek csak egy kisebb ré-
szének ismerjük a szerzőjét. A tételek mindegyike vallásos 
szövegű, egy részük kifejezetten liturgikus használatra szánt, 
más részük az egyházi év különböző jeles ünnepköreihez kö-
tődő kompozíció.

1. Négyszólamú tételek
A liturgikus tételek között miséket, magnificatókat, Te Deu-
mokat találunk, homofon szerkesztésmódban, gondosan vé-
gigkomponálva. Feltűnő jellegzetessége ezeknek a darabok-
nak, hogy a szöveg szinte minden esetben hiányzik alóluk. 
Feltehető, hogy azért, mert az író célja a gyors lejegyzés volt, 
ezért nem bíbelődött azzal, hogy a köztudott szöveget is leírja, 
tudván, hogy alkalmasint ezt minden probléma nélkül hozzá 
tudja illeszteni a zenei anyaghoz.

A következő példa szerkesztésmódja polifon, ezért a szöveg 
aláillesztése fontos volt. Témáját tekintve a liturgikus hasz-
nálatra írt zenék közé tartozik (formájára nézve határeset a 
Sacri Concerti és a kórusművek között), különlegessége a szer-
ző, Ján (Kájoninál Joannes) Šimbracký, aki a Felvidék ismert 
komponistája, egyházzenésze volt.
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Az európai párhuzamokat tekintve az adventi szövegre ké-
szült Angelus ad pastores ait az egyik legkülönlegesebb kó-
rustétele a kódexnek. Zenei anyaga ugyanis teljes egészében 
parafrázisa egy, a 16. században egész Európában elterjedt 
tánctételnek, amelyet Pavane la Battaglia címmel több tánc-
gyűjtemény is tartalmaz. Az alábbi példa (egy hanggal lejjebb 
transzponálva) Tielman Susato: Danserye (1551)16 című gyűjte-
ményéből való. Kájoninál a zenei anyag helyenként alaposan 
megváltozik, gyakran olyan helyeken is, ahol a hangszersze-
rűség énekké való átalakítása nem indokolná.

Susato Kájoni

A kódexbeli szöveges tétel további érdekessége, hogy ezen 
a gyűjteményen kívül ebben a formában csak egy lelőhelye 
ismert: a Bártfai Gyűjtemény 

2. Nyolcszólamú tételek
A 16–17. század fordulójának jellegzetes itáliai találmánya, 
a kétkórusos technika sem hiányzik a Kájoni-kódexből. En-
nek legjellemzőbb példája Heinrich Schütz Lobe den Herren 
meine Seele című műve, amely két darab négyszólamú kó-
rusra íródott, a kor szokása szerint szólisztikus szakaszokkal. 
Az eredeti, 1619-ben megjelent Dávid-zsoltárokban17 található 

A kódexben található tétel – bár a basso continuo szólamot 
elhagyja – legnagyobbrészt követi az eredetit, de megfordítja 
a két kórust, valamint több helyen (elsősorban a zárlatokban) 
a szólamvezetésben meglehetősen eltér tőle, ahogy alábbi pél-
dánk is mutatja.

Schütz

Kájoni

További érdekessége a két darabnak, hogy a 126. ütemben 
kezdődő szólisztikus szakaszt Schütz négy szólistára és bas-
so contiuóra írta. Kájoni ezzel szemben (miközben a szakaszt 
Chorus III-ként jelzi) kihagyja a teljes énekes basszus szóla-
mot, helyette a Schütz-féle basso continuót írja, ami termé-
szetesen megegyezik a basszus szólamhangjaival, ellenben 
eddig kimaradt a lejegyzésből. Mivel az előző, (Schütznél) 
négyszólamú, szólisztikus szakaszt a Chorus I-nek szánja, 
elképzelhető, hogy a szólistákból álló Chorus III-ban nem állt 
rendelkezésére megfelelő basszusénekes? Feltételezhető, hogy 
a kórusokat velencei mintára a templomban egymástól távol 
állította fel, így megmagyarázható, hogy a kérdéses részhez 
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miért nem jutott basszusszólista. Mindez persze csak feltevés, 
egyike az ezernyi kérdésnek, amelyeket a kódex indukál. 

Schütz darabjának hatütemes záró Codáját Kájoni kihagyja.

3. Redukciók
A Kájoni-kódex egyik legfigyelemreméltóbb és legkülönlege-
sebb jelensége eredetileg többszólamú darabok kevesebb szó-
lamra redukálása. A szerző életművében ez nem egyedi je-
lenség, hiszen a Sacri Concentus (1669)18 teljes egészében erre a 
gyakorlatra épül. A benne szereplő 193, eredetileg többszólamú 
motettát (amelyből 142 Lodovico Viadana műve) mindössze 
egy szólamra és basso continuo kíséretre redukálta 

A redukciót (8 szólamról kettőre!) mindössze egy esetben 
jelzi, máshol a kutató/előadó feladata a feloldás.

Kájoni

Viadana

A redukciók ilyen intenzív jelenléte kérdések sorát veti fel a 
kódex tulajdonképpeni céljával kapcsolatosan. Ha csak a dara-
bok összegyűjtésével, lejegyzésével járó időt és fáradságot te-
kintjük, akkor is több mint tiszteletreméltó teljesítményt lát-
hatunk, hiszen ehhez többek között utazni kellett, feltehetőleg 
nem is keveset. A praktikum kérdése egy újabb nagy rejtély, 
vagyis, hogy milyen körülmények között és milyen mennyi-
ségben kerülhettek ezek a művek előadásra. Az Ammerbach-ta-
bulatúra nem igazán alkalmas például kórusművek lapról való 
éneklésére, a többszólamú hangszeres kamaraművekről nem 
is beszélve. Meggondolandó Csörsz Rumen István vélekedése, 
aki felvetette azt a lehetőséget, hogy a kódex a szerzők – talán 
részben éppen e célból való – utazásai során egyfajta „gyorsírás-
sal” lejegyzett és kódolt gyűjteménye, amelyből az adott mű 
szükség esetén előadható formába átírható. Ez a feltevés rész-
ben megmagyarázza a redukciók kérdését, amelyeket homofon 
voltuk miatt némi zeneszerzői tudással, ha szükséges, „házilag” 
is ki lehet egészíteni, de választ ad arra is, hogy a liturgikus té-
telek alatt miért nem találunk szöveget 

A fentiekből talán kiderül, hogy milyen egyedülálló gazdag-
ságú gyűjteménnyel van dolgunk. Mert dolgunk, az volna elég. 
A kódex tüzetesebb vizsgálata rávilágít arra, hogy mennyi fel-
adata van még a kutatóknak, előadóknak. Egyelőre a tények 
feltárása a legfontosabb, a feltevések jó része valószínűleg fel-
oldatlan marad. Mindenesetre nagyon reménykedünk abban, 
hogy a népszerű tételek mellett olyan remekművek, mint a kó-
rusművek vagy a szólómotetták is egyre inkább a muzsikusok 
szeme elé kerülnek, és előadásukkal méltóképpen bizonyíthat-
ják a zenében is Erdély nemzetköziségét – nem utolsósorban 
pedig gyönyörködtethetik hallgatóikat 
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desanyja, Weinberger Sarolta balerina, 
édesapja, Sajdik Sándor pedig zsoké 
volt, nevét Dunakeszin utca őrzi. Né-
metországban született, gyermekko-
rát itt és Görögországban töltötte, egy 
ideig oda járt iskolába is. A második 
világháború alatt kénytelenek voltak 
visszatérni Magyarországra. Ebből 
az időszakból melyek a legelevenebb 
emlékei?
Meg kell, hogy mondjam, az egész gyer-
mekkor. Az ember egyre jobban becsüli 
a gyermekkort, mert rájön, hogy min-
den ott dől el. Tulajdonképpen a későbbi 
sors majdhogynem gyermekkorban dől 
el, nekem legalább is így volt, mert a 
nagynéném látta, hogy szeretek rajzolni. 
Lexikonokból másoltam főleg halakat, 
mert azokat könnyű rajzolni. Egyszer 
a konyhában tárgyalták a szüleimmel, 
hogy mi legyek  Unokatestvérem már 
rajziskolába járt, azt mondta, menjek 
oda. Így lettem rajzoló tulajdonképpen, 
úgyhogy többek között ez is meghatáro-
zó volt gyermekkoromban, hogy jó hely-
re irányítottak. A másik, amiért nagyon 
hálás vagyok a szüleimnek, hogy soha 
nem veszekedtek. Olyan jó hangulat volt 
mindig nálunk. Néha volt ugyan, hogy 
németül beszéltek, hogy a bátyámmal 
ne értsük. Titkos dolgok lehettek, amik 
izgatták az ember fantáziáját: mit tud-
nak beszélni, amit nekünk nem szabad 
hallani. Már akkorról emlékszem, hogy 
az osztálytársaknál sok veszekedés volt, 
sötét otthon meg hasonlók, már akkor 
hálás voltam szüleimnek, ami ritkaság 
egy gyerekben, hogy rájöjjön: jó helyre, 
jó családba született.

Nyomdásznak tanult, 1949 és 1955 kö-
zött nyomdában dolgozott. Hogyan tel-
tek ezek az évek?
Eredetileg rajzolónak tanultam. Azért 
lettem nyomdász, mert iparrajziskolába 

jártunk, amely szenzációs iskola volt. 
Mária Terézia alapította a 18. században. 
Az ipar számára képeztek szakembere-
ket: voltak ott kovácsművességtől kezd-
ve fában dolgozó szobrászok, műbúto-
rasztalosok. Én a grafikára jártam, de 
volt díszletfestés, ruhatervezés is. Na-
gyon jó iskola volt. Ezt egyszerűen átvál-
toztatták művészeti gimnáziummá, de 
elvettek sok rajztárgyat. Erre mi daco-
sak voltunk, az osztályunkból sokan fel-
álltunk, és mivel valamiből meg kellett 
élni, mert akkoriban, az 1940-es évek 
végén nem volt ez olyan vidám világ, 
mondták, hogy menjek el cinkográfus-
nak. Ez azt jelenti, hogy mi készítettük 
el azokat a képeket, amiket az újságok 
felhasználtak. A betűszedő szedi a betű-
ket. Mondták, hogy összefügg az ecset-
tel, kell hozzá egy kis rajzkészség. Így 
lettem nyomdász, de nagyon szerettem. 
Nagyon szép szakma volt  Jó pár évet 
dolgoztam, aztán két évet katonáskod-
tam, s közben elkezdtem rajzolni újsá-
goknak, mert azért az emberből kitör a 
mániája.

Horváth Csaba

É

„Mindig azt szeretném: 
egy újabb rajzot készíteni”
Interjú Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturistával, grafikusművésszel

Egyszer a konyhában 
tárgyalták a szüleimmel, 

hogy mi legyek. 
Unokatestvérem 

már rajziskolába járt. 
Így lettem rajzoló.

 Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturista, 
A nagy ho-ho-horgász és Pom Pom 
„szülőatyja”

 Sajdik-vonalak
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1955-től a Rádió- és Televízió Újságnál 
dolgozott, közben karikatúráit közölni 
kezdték a Ludas Matyi vicclap hasáb-
jain. Fel tudná idézni, mikor találko-
zott először ezzel a lappal, és hogyan 
indult el az együttműködés?

Miután leszereltem a katonaságból, tíz 
évig voltam tördelő-szerkesztő a Rádió 
Újságnál. Akkor ment nyugdíjba egy 
régi, elég híres rajzoló, Byssz Róbert, 
és a főszerkesztő, Lévai Béla megkért 
arra, hogy nem-e mennék oda. Per-
sze, örömmel mentem. Otthagytam a 
nyomdát, és attól fogva tördeltem és 
rajzoltam. Utóbbi nem volt munkaköri 
kötelesség, úgyhogy ‒ érdekes módon 
‒ nem nagyon tudtam kitalálni vicce-
ket  Szerettem a Rádió Újságot, négyen 
voltunk ott, és az életem másik nagy 
szerencséje, hogy olyan munkahelyem 
volt, ahol semmilyen konfliktus nem 
volt  Olyan emberekkel kerültem ösz-
sze, akiktől akár modort, akár jóindu-
latot lehetett tanulni, ami nem árt, ha 
van az embernek. A Ludas Matyit 1945 
óta ismertük, mert az a legrégebbi új-
ság volt. Voltak még hasonló újságok 

‒ Szabad Száj ‒, de ezeket betiltották, 
így maradt a Ludas Matyi. Rajzoltam 
nekik, mint külső munkatárs, jár-
tam hozzájuk, a hónom alatt rajzok-
kal  Egyébként Csukás Istvánt onnan 
ismerem, hogy ő meg a költeményeivel 
járt szerkesztőségről szerkesztőségre, 
és a Művelt Nép folyosóján ismerked-
tünk meg 

Egyszer pedig a Ludas Matyi főszer-
kesztője (Tabi László – szerk. megj.) 
kérdezte, hogy nem volna-e kedvem 
átmenni. Így 1965-ben átmentem, és hu-
szonkilenc évig ott voltam 

A következő másfél‒két évtizedben jött 
az Ön által megrajzolt és Csukás István 
által megírt történetek (Pom Pom me-
séi, A nagy ho-ho-ho-horgász) meg-
filmesítése, valamint több könyv il-
lusztrálása is. Országos népszerűségre 
is ekkor tett szert. Mondhatjuk-e, hogy 
ez az időszak volt az Ön pályájának 
aranykora?
Fogjuk rá, igen. Most már nincs arany-
kor, mert nyolcvankilenc éves leszek au-
gusztusban. Egyébként most is rajzolok, 
állandó feladataim vannak, de tényleg 
így volt: nem azt mondom, hogy jobban, 
de könnyedébben rajzoltam, sokkal több 
munkát el tudtam végezni  Most lassab-
ban megy az egész ügy, érdekes módon. 
Mindent csináltam: a múltkor össze-
számoltam, hogy óriásplakáttól kezdve 
rajzfilmig mindent készítettem. A szín-
házzal nem volt kapcsolatom, erre ki-
derült, hogy Csukás írt egy színdarabot, 
Gombóc Artúr a világban címmel, ami-
hez terveztem háttereket meg kosztü-
möt. Ez az utolsó fehér folt is eltűnt az 
életemből. Nem volt nehéz, mert a Lu-
das Matyi egyedül volt a piacon. Kevés 
újság lévén nem volt nagy konkuren-
cia. A Ludas Matyi 680 ezer példányban 

jelent meg, ahhoz képest, hogy ma egy 
könyv legjobb esetben is négyezer pél-
dányban jelenik meg, és drukkolnak, 
hogy elfogyjon.

Milyen Csukás Istvánnal együtt 
dol gozni?
Csukással nagyon jóban vagyunk, egy 
húron pendülünk, másképp nem tud-
nánk együtt dolgozni  Ugyanazokon 
nevet, amiken én, ugyanazokat szereti 
kitalálni. A Pom Pom is úgy alakult ki, 
hogy a Ludas Matyiban megjelent egy 
olyan sorozat, hogy a Jövő század álla-
tai, amely hónapokon keresztül ment. 
A Corvina Kiadótól felhívott egy hölgy, 
Silyó Mari, hogyan lehetne ebből egy 
mesét életre hívni. Én azt mondtam, 
hogy szívesen rajzolok, de mesét nem 
tudok írni  Mind a ketten Csukás Ist-
vánra gondoltunk, mert neki humora 
is van, könnyedén és gyorsan ír, ab-
ban a pillanatban kedve is volt hoz-
zá  Pom Pom úgy született meg, hogy 

Gombóc Artúr úgy 
„született”, hogy 

lerajzoltam egy dagadt 
madarat, amely nem tud 

elrepülni, mert annyit 
eszik. Még szerencse, 

hogy nem kolbászt eszik, 
mert akkor járhatnánk 

Békéscsabára.

Híres emberek

Kós Károly
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lerajzoltam egy leányfigurát, akinek a 
fején van valami, de nem tudtam, hogy 
mi  Gombóc Artúr pedig úgy „született”, 
hogy lerajzoltam egy dagadt madarat, 
amely nem tud elrepülni, mert any-
nyit eszik. Erre Csukás kitalálta, hogy 
csokoládét eszik. Még szerencse, hogy 
nem kolbászt eszik, mert akkor jár-
hatnánk Békéscsabára, a kolbászfesz-
tiválra. A történeteket Csukás István 
írta, ebből a sorozatból egy-két rajzo-
mat felhasználta, de a témára rögtön 
ráharapott 

Egy korábbi riportban így nyilatkozott: 
„Olyat szeretnék rajzolni, ahol élni sze-
retnék. (…) Jobb szeretek olyat rajzolni, 
ami nem a valóság. (…) Kicsit megza-
var, amikor a valóságot kell rajzolni. 
Nem tudom igazán karikatúrává tenni, 
de muszáj, mert karikaturista vagyok.” 
Ezen idézet tükrében értelmezhetjük 
úgy az Ön által rajzolt‒megálmodott 
világot, mint egyfajta valóságból való 
elvágyódást?

A családomban nagyon jól érzem 
magam, úgyhogy lehet dacolás, de le-
het, hogy csak egy grafikusi könnyebb-
ség. Lerajzolni egy várost, mert ide ra-
kok egy utcát vagy egy házat  Ha a budai 
várat rajzolom, szigorúnak kell lenni. 
Oda nem merek az ablakba egy beszélő 

papagájt rajzolni, mert ki tudja, ki lakik 
ott. Ez a hibája megvan, nem az én vi-
lágom  Ezenkívül rossz a tárgyi memó-
riám. Azért rajzolok inkábbi ilyen villa-
most, mert lehet, hogy le sem tudnék 
rajzolni egy igazit. Ezért szeretek inkább 
kitalált dolgokat rajzolni.

Milyen érzéssel fogadta a hírt, hogy 
Kossuth-díjat kap? Egyedüli karikatu-
ristaként, aki ezidáig ebben a megtisz-
teltetésben részesült.
Először fura érzés volt, mert úgy érez-
tem, nem nekem kéne adni, hanem 
Kaján Tibor nagyra becsült karikatu-
rista kollégámnak, aki akkor még élt. 
Szerintem ő volt a legjobb a magya-
rok közül. Nagyon jó érzés volt. Egy-
szer Bodrogi Gyula színész, szintén 
egy díj átadón mondta, hogy „legjobb 
érzés adni, de kapni sem rossz”, és 
igazat kell neki adni  Szakmai elisme-
rés. Nem ért meglepetésként, ugyanis 
a Kossuth-díj úgy működik, hogy va-
lakit felterjesztenek, felírják a listára, 
és így kerültem oda 

Volt-e olyan alkotás, amelynek meg-
rajzolása kihívást, nehézséget jelentett 
az Ön számára?
Majdnem minden rajz. Ezt onnan tu-
dom, hogy a feleségem egyszer azt, 
mondta: „Vegyél már lélegzetet”. Ak-
kor jöttem rá, hogy nem veszek leve-
gőt, pedig nem volt különösebb rajz, 
egy a sok ezer közül. Nem is tudom, 
hányat rajzoltam, mert a Ludas Matyi-
nál minden héten megjelent három‒öt 
rajz. Ez harminc éven keresztül jelen-
tős mennyiséggé vált. Nem is beszélve 
arról, hogy ötöt‒hetet kellett rajzolni, 
hogy abból elfogadjanak ennyit. Jó, 
hogy aztán az ember újra beadta, hát-
ha elfelejtették. Voltak ilyen trükkök. 
Nagyon sokat rajzoltam, és úgy látszik, 
minden rajz valami belső feszültséggel 
jár. Volt, ami nem sikerült, kidobtam a 
szemétbe, újrakezdtem. Én úgy szere-
tek rajzolni, hogy egy halom papír van 
előttem, akkor elmúlnak a gátlásaim. 
Gyűjtöttem azelőtt papírokat, és volt 
rengeteg kézi merítésű. Ezekre soha 
nem mertem rajzolni, félreraktam, 
majd ha jobban tudok rajzolni, akkor 
fogom felhasználni. Végül penészesek 
lettek, ki kellett dobni. Valamilyen ti-
tokzatos módon, nálam mindig az első 
rajz a legjobb.

Melyik művére‒alkotására tekint visz-
sza a legelégedettebben?
Nincs bennem ilyen. Némelyik rajzot be-
csülöm, amivel díjat nyertem. Arról sem 
tudtam biztosan, hogy jó, csak onnan, 
hogy kapott díjat. Ha valaki elismerte, 

hogy jó, elhittem neki, de én nem vol-
tam benne olyan biztos 

Milyen tervei vannak jelenleg?
Mindig azt szeretném tenni, amit most 
teszek: egy újabb rajzot készíteni. A meg-
rendelés mindig áthúzza az ember ter-
veit. A Holnap Kiadó, amelynek rend-
szeresen rajzolok, megjelentetett egy 
gyereksorozatot, az Operameséket, amit 
nagyon okosnak tartok. Az operát az író 
mese formában megírja, én kifogtam a 
Hunyadi Lászlót, akit lefejeznek. Nem is 
tudom, hogy rajzolom le a végét. Talán 
megszerettetik az operát a gyerekekkel, 
és annyira meseivé teszik a történetet, 
hogy Hunyadi Lászlót holló segíti állan-
dóan, meg van egy medve barátja. Idáig 
elmennek a mesével, hogy elfogadható 
legyen a gyerekeknek. A másik a budai 
lakónegyed, amely egy régi álmom volt, 
talán húsz‒harminc éve terveztem: leraj-
zolni a várban az összes házat  Mi a tör-
ténete, kik laktak benne. Ez olyan nagy 
munkának tűnt, hogy bele sem fogtam. 
Most azonban megkerestek a polgármes-
teri hivataltól, hogy ők ezt szívesen ki-
adnák. Neki is fogtam. Az épületet úgy 
rajzolom le, ahogy most van. Viszont volt 
egy régi újság, Budapest címmel, amely-
nek számait gyűjtöttem a hetvenes évek 
óta. Volt egy régész, Szolnay László, aki 
olyan szerencsés volt, hogy régi szobro-
kat talált, és minden számban írt a budai 
várról. Ennek köszönhetőn nagyon sok 
történetet tudok a várról, ezeket pedig 
vagy odaírom, vagy nem.

Ezen interjúval kívánunk Sajdik Ferenc 
Kossuth-díjas karikaturistának nagyon 
boldog születésnapot, sok áldást, erőt, 
egészséget és munkakedvet! Továbbá kö-
szönetet mondunk a Sajdik Ferenc Fanklub 
Facebook-csoport moderátorának a ked-
ves segítségéért!

Kaján Tibor grafikus és karikaturista

Ha a budai várat rajzolom, 
szigorúnak kell lenni. Oda 

nem merek az ablakba egy 
beszélő papagájt rajzolni, 
mert ki tudja, ki lakik ott.   
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gyermekek esztétikai nevelése már az 
ókori Athénban elkezdődött, Spártával 
ellentétben, ahol a katonai nevelés volt 
a meghatározó. Athénban a „kaloka-
gathia” elve érvényesült, vagyis „a szép 
és jó”, harmonikus egysége. Itt az ifjak 
nevelése magába foglalta a költészetet, 
zenét, táncot, rajzot is. Arisztotelész 
megfogalmazta, hogy az esztétikai ne-
veléssel az ember megtisztul, magasabb 
szintre emelkedik, és az erkölcsi jót is 
képes megvalósítania  Platón szerint a 
ritmus és a harmónia hatol be legjobban 
a lélek belsejébe.

A római hódításokkal a görög kultúra 
elterjedt Európa-szerte. A kereszténység 
megerősödésével az egyházak foglal-
koztak az oktatással, és a görög–római 
kultúrából mindent felhasználtak, ami 
nem ellenkezett a keresztény tanokkal  
A katolikus egyház a zenén kívül a festé-
szetnek és szobrászatnak is támogatója, 
mecénása volt. Az iparosodással fejlő-
dött az általános oktatás, amelyben he-
lyett kaptak olyan tantárgyak, is mint a 

zene, rajz, torna. A tudományok fejlődé-
sével és a felvilágosodás eszméinek ter-
jedésével az oktatásban is új elméletek 
születtek. Az esztétikai nevelés terén az 
áttörést a reformiskolák hozták el, mert 
nagy fontosságot tulajdonítottak a zené-
nek, az irodalomnak és a képzőművé-
szetnek az oktatásban. A reformpedagó-
gia egyik úttörője Maria Montessori volt, 
aki a gyermeki pszichológia felhaszná-
lásával dolgozta ki nevelési programját. 
Szükségesnek tartotta a szép környezet 
kialakítását is az iskolákban 

A következőkben megvizsgálom a tu-
dósok, művészek és filozófusok állás-
pontját az esztétikai nevelés szükséges-
ségéről. Einstein például úgy véli, hogy 
a tudomány és a művészet természeté-
nél fogva összekapcsolódik. Ő is szeret-
te a zenét, és gyakran hegedült. Lénye-
gesnek találta a képzelőerő fejlesztését, 
amit fontosabbnak tartott az ismere-
teknél. Marshall McLuhan (A Guten-
berg-galaxis könyv szerzője): a művészet 
fejleszti a konfiguratív észlelést. Herbert 
Read, művészettörténész: az első rend, 
amit az ember bevezetett a világ ér-
telmezésében, az esztétikai volt (ritu-
álé, mítosz). A művészetekkel ma is új 
területeket ismerünk meg. Teller Ede, 
atomfizikus: ma a technika és tudo-
mány nagyiramú fejlődésével az érzel-
mi világnak és az értelemnek harmó-
niában kell állnia egymással  Mérey 
Ferenc és Binet Ágnes, pszichológusok: 
a gyermekrajzok eleven élményhátte-
rük és nagy indulati feszültségük révén 
keltenek esztétikai hatást. A cselekvés 
és képi tapasztalás alapján a gyermek 
könnyebben oldja meg feladatait.

Kodály Zoltán szerint a zenének min-
denkiévé kell válnia, mert sokoldalúan 
fejleszti a gyermek képességeit, a zenei-
eken kívül a koncentrációs képességet, 
a pontosságot, a memóriát. Ide társítha-
tó a népdaltanulás és a néptánc, ame-
lyek erősítik a gyermekben a közös-
séghez való tartozást. Nicolas Schöffer, Struktúrák

A

A művészet szerepe  
a gyermekek nevelésében

Suba László
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szobrász: a tudós logikai racionaliz-
mussal kutat, a művész intuitív, vagy-
is ráérzés alapján is dönt, egy esztétikai 
megközelítéssel él. Itt hozzájárul a fan-
tázia, ami több irányú szabadságot ad. 
Tarkovszkij, filmrendező: a művészet az 
élet értelmét tükrözi, a szeretetet és az 
áldozatot 

A filozófusok együtt említik a tudo-
mányt és a művészetet, mint a civi-
lizáció orvosait (Friedrich Nietzsche). 
A tudomány és művészet között nem 
lényegbeli a különbség, a művész is 
igazságot keres, csak más eszközökkel. 
(Gyires Béla, akadémikus). Az egzisz-
tencializmus korunk nagyhatású filo-
zófiája (Martin Heidegger, Karl Jaspers, 
Jean-Paul Sartre, Albert Camus). Alapel-
vük az, hogy az egzisztencia megelőzi az 
általános emberit. Az ember saját dön-
téseivel építi önmagát. Az vagyok, ami-
vé magamat az egzisztálásban teszem  
Heidegger: a műalkotás a ráció és ká-
osz küzdelmét mutatja. Jaspers: a mű-
vészet a lét megismerésének eszköze, 
szemléletes jelkép, amely sejtelemsze-
rűen felvillantja a transzcendenciát, 

azaz a természetfölöttit. Az egziszten-
cialista filozófusok az átélt tapaszta-
latokból indulnak ki, ami hozzájárul 

az önmegvalósítás eléréséhez. Ők a 
pedagógiában az egyénre alapozott 
szemléletet képviselik, ami hasonló a 
reformpedagógiai törekvésekhez  Szük-
ségesnek tartják a biológia, pszichológia, 
szociológia, etnográfia eredményeinek 
felhasználását a pedagógiai problémák 
megoldásában. Henri Hubert (archeoló-
gus és szociológus) szerint a jellem első-
sorban az érzelmi tapasztalatokban jut 
kifejezésre. Az érzelmeket a művészeti 
nevelés segítségével lehet képessé tenni 
a szép megérzésére 

Pedagógiai tapasztalataim alapján 
úgy gondolom, hogy az egzisztencialis-
ta pedagógia lehetőségeket tartalmaz 
a mai iskola sok problémájára. Csak az 
egyénhez való közeledés útján lehetsé-
ges, hogy minden gyermek elérje azt, 
amire képes. A pedagógusok, pszicholó-
gusok számának növelése is egy lehető-
ség. A művészeti nevelés bebizonyította, 
hogy pozitívan hat a tanulási nehéz-
ségekkel küzdő tanulók előmenetelére 
is. Nekem az a tapasztalatom, hogy az 
agyagozásban sikereket elért gyerme-
kek jobban beilleszkedtek az osztálykö-
zösségbe. A mai iskola sok nehézséggel 
küzd, de az esztétikai nevelés az a fon-
tos eszköz, amiről nem szabad lemon-
dani, hanem éppen erősíteni kell.

A művészeti nevelés 
bebizonyította, hogy 

pozitívan hat a tanulási 
nehézségekkel küzdő 

tanulók előmenetelére is. 

Struktúrák

Struktúrák. Készültek a Tordai Gyermekklubban
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... konok és kitartó 
igyekezettel megtette 

és megteszi az 
ugyancsak felsőbányai 
születésű Hitter Ferenc 

helytörténész.

dósa vagyok e földnek. Örök adósa, mint 
gyermek a szülőnek. Nyugtalanít a gon-
dolat: törleszthetem-e valaha? (…) Adósa 
vagyok e földnek – gyermekkorom örö-
meiért, mindazért, amit tőle kaptam. 
Kitől? Kiktől? Mindazoktól, akik szá-
zadok során a Bányahegy kincsei után 
kutattak a lámpák gyér fényénél, akik 
a sötétből a világosságra vágytak, hogy 
a környező természettől csikarják ki a 
reményt ”

E szavakkal, sorokkal indítottam a 
Művelődés 1970. májusi számában, Felső-
bánya, kisvárosi művelődési körkép cím-
mel közölt tudósításomat. Adósságom 
beváltatlan maradt. Miért, miként is 

jutott most, évtizedek múltán is eszem-
be a lelkiismeretemet terhelő adós-
ság? Úgy, hogy kezembe került a Hitter 
Ferenc által írott és összeállított, igé-
nyes nyomdai kivitelezésben megjelent 
munka, a Felsőbánya művészettörténete* 

című háromnyelvű, rendkívül bőséges 
műmelléklettel ellátott kiadvány. Külö-
nösképpen örvendtem annak, hogy amit 
én nem tettem meg, évtizedek múltán, 
konok és kitartó igyekezettel megtette 
és megteszi az ugyancsak felsőbányai 
születésű Hitter Ferenc helytörténész. 
Míg az én hajdani írásomban csu-
pán egy Popp Aurel-reprodukció – Fel-
sőbányai táj – utalt a városhoz kötődő 

Máriás József

„A
Felsőbánya a festészetben
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képzőművészeti emlékekre, e kiadvány-
ban pazar bőséggel tárulnak elénk a vá-
ros természeti-építészeti öröksége ihlet-
te képzőművészeti alkotások.

Ki is e szép kiadvány szövegének 
szerzője, a több százra rúgó – pontosan 
számolva 450 – műmelléklet reproduk-
cióinak hangyaszorgalommal össze-
gyűjtő, csokorba szedő munkása? Hitter 
Ferenc személyét, tevékenységét már 
több ízben bemutattuk a Művelődés ol-
vasóinak, többek között a „Sors, nyiss 
nekem tért” (2013/7), a „…nekem szülő-
hazám” (2015/6), illetve a Helytörténet – 
két tételben (2018/2) című írásokban.

A méltatásra kiszemelt kötet címe 
olvastán sokan felkaphatják fejüket: 
képzőművészet Felsőbányán, illetve – 
pontosabban szólva – Felsőbánya mű-
vészettörténete? Ki hallott róla? Nagy-
bánya – az igen: a Hollósy Simon által 
közel 125 éve alapított festőtelep történe-
tének ismeretében már nem cseng oly 
idegenül Felsőbánya neve.

Mielőtt rátérnénk Hitter Ferenc újabb,  
román, magyar és angol nyelvű köteté-
nek bemutatására és méltatására, em-
lítsük meg, hogy Felsőbánya – amelyet 
a történelmi dokumentumok 1329-ben 

még Mons Medius néven jegyeztek – 
eddig ismert első művészi ábrázolásai 
századokkal ezelőttre nyúlnak vissza 
az időben. Egy 1773-ban készült nyo-
mat, valamint a 19. század első feléből 
származó rézkarc-reprodukciók jelzik: 
a táj szépsége az ismeretlen alkotókat 
is megihlette. Művészettörténeti ada-
lékként kell megemlítenünk a római 
katolikus templom oltárképét, Lotz Ká-
roly alkotását 

Visszatérve az előbbi bekezdésben 
indított gondolatmenetre: legelőbb is 
Murádin Jenő kolozsvári művészettör-
ténész – a nagybányai festőtelep tör-
ténetének kutatója, kiváló ismerője 

– nevét kell megemlítenünk, aki első-
ként kutatta és tárta fel tudományos 
igényességgel azt a folyamatot, amely 
során a nagybányai festőiskolából al-
kalmilag kirajzott képzőművészeket in-
dítottak el a múlt század húszas éveinek 
elején. Legelőbb is, nem csupán érintő-
legesen, hanem témaválasztásában is 
kifejezésre jutott tanulmánya1 – Felső-
bányai nyarak – hívta fel a figyelmet a 
Nagybányával szomszédos városka ez 
irányú értékeire. Annak alapján idéz-
zük fel a kezdeteket. „A felsőbányai 
megtelepedés gondolata Litteczky End-
rétől származik” – állapítja meg. A to-
vábbiakban elősorolja: kik is jöttek Fel-
sőbányára? A kezdeményező hívására 
Krausz Ilona – Litteczky Endre későbbi 
felesége – és Krausz Albert Temesvárról, 
Róth Ferenc Brádról, Romul Ladea Bán-
ságból, Tibor Ernő Nagyváradról, a Fel-
sőbányához élete végéig hű Nagy Oszkár 
Aradról, valamint Litteczky Endre fel-
fedezettje, az alig tizenkilenc éves Pirk 
János alkotott rövidebb-hosszabb ideig 
Felsőbányán. Illusztris névsor! Felső-
bánya szeretettel fogadja, a város ható-
sága segítőkész figyelemmel övezi mű-
vészvendégei megtelepedését. A szerző 
által „csoportnak, spontán társulás-
nak” nevezett kisközösség csakhamar 
ismertté tette a város nevét: 1923-ban 
Nagybányán, Kolozsváron és Nagyvára-
don, 1924-ben Kolozsváron jelentkeznek 
csoportos kiállítással  „Nagybánya nem 
szívesen vett tudomást a szomszédsá-
gában működő csoportról. (…) De a fel-
sőbányai nyarak emlékei nem múlnak 
el nyomtalanul. Felsőbánya divatos lesz, 
egyre többen keresik fel  S ez kétségte-
lenül a csoport érdeme.” Kik is voltak 
„egyre többen”? A húszas években ide-
ig-óráig Felsőbányán dolgozó Aba-No-
vák Vilmos, Patkó Károly, Fleischer Mik-
lós, Borgida Pál, Ferenczy Valér, Mikola 
András, Shakirov Sebestyén, Mohi Sán-
dor, Boldizsár István, s a Felsőbányán 
1932-ben műtermet építő Popp Aurel… 
Mi is vonzotta, mi is késztette őket visz-
sza-visszatérni Felsőbányára? „Kimen-
tek a Gutinra, a Bódi-tóhoz, a Borkút 
nevű savanyúforráshoz, a közeli fal-
vakba, Giródtótfaluba, Kapnikbányára. 
Festményeiken, rajzaikon megjelennek 
a zsindelytetős felsőbányai házak, s a 
házak frontját barokkosan megtörő fél-
köríves pincelejáratok, a manzárd tetejű 
műemlék városháza. Figurális képeken 
a nyüzsgő felsőbányai vásár, bányásztí-
pusok. Különösen vonzotta a társaságot 
a Hegyes-hegy, mely mint óriási cukor-
süveg – egy korabeli leírásból vesszük át 
a hasonlatot – »úgy néz farkasszemet a 
Bányaheggyel, mint egykor Dávid Gó-
liáttal  Jókedvében félrecsapott sapkás 

 Bázházi Gyöngyi: Gyula bácsi háza a zárda fele

Különösen vonzotta 
a társaságot a Hegyes-

hegy, mely mint 
óriási cukorsüveg 

úgy néz farkasszemet 
a Bányaheggyel, mint 

egykor Dávid Góliáttal. 



LXXII. évfolyam 2019. szeptember • 27

könyvesház

fejjel még néhai Kneip pátert is híven 
utánozza, amennyiben folytonosan láb-
vizet vesz a Zazarban«” 

Murádin Jenő negyedszázad múl-
tán újabb, részletezőbb tanulmánnyal, 
a Felsőbányai Kalauz című kötetben2 ál-
lít emléket a városhoz kötődő képzőmű-
vészeknek és képzőművészetnek. In-
doklásképpen tesz említést arról, hogy 
„Felsőbánya páratlan természeti szép-
sége, a kisváros különleges bája vonzot-
ta oda a felfedezőket, a telep művésze-
it”, majd Litteczky Endre szavaival ad 
hangsúlyt a megállapítás hitelességé-
nek: „művészre nézve érdekesebb, meg-
rázóbb, festőibb terület el sem képzel-
hető. A szelíd lírától a drámáig minden 
feltalálható, csak meg kell látni”. A ta-
nulmány szerzője megindokolja, hogy 
a felsőbányai kirajzás, az 1922–23-ban 
ott alkotó művészek miért is nem vál-
tak valódi művészteleppé: „hiányzott az 
elkülönítő cél, a közös program. Éppen 
a lényeg, ami hosszú távon együtt tud-
ta volna tartani a csoportot.” A Felső-
bányára látogató, ott alkotó művészek 
közt – a fentebbiekben felsoroltak mel-
lett – megemlíti Ferenczy Valér, Fialka 
Olga, Pászk Jenő nevét. Tanulmányá-
nak zárógondolatai megelőlegezik az 
újabb kutató munka ígéretét: az ott ké-
szült művek „Felsőbánya művészeti ha-
gyományait képezik  Ez az örökség XX  
századi kultúránk része  Számbavételét 
ezért láttuk fontosnak  További föladat a 
lappangó művek fölkutatása, sorsuknak 
földerítése.” A kiadványban húsz alkotó 
huszonhat reprodukciója nyújt ízelítőt a 

felsőbányai fogantatású képzőművésze-
ti alkotásokból 

A téma iránti érdeklődése tovább 
érett. Új s újabb dokumentumokkal, 
adatokkal gazdagítva, fényképekkel, fe-
kete-fehér és 32 színes művészeti repro-
dukcióval színesítve könyv alakban is 
megjelent, A felsőbányai művésztelep cí-
men 3 Ezzel – a megtisztelő művésztelep 
minősítéssel – mintegy beemelte, kano-
nizálta azt a művészettörténetbe. Az ott 
létrejött „laza szerkezetű művésztelep” 
tagjait, s a később Popp Aurel és a bu-
dapesti Patkó Károly hívására, ösztön-
zésére oda ellátogató, vissza-visszatérő, 
ott alkotó képzőművészeket a város és 
vidéke csodálatos varázsa, a változatos 
és színgazdag képtémák, motívumok – 
városkép, utcák és házak, műemlékek, 
a bányaváros urbánus szépsége, he-
gyek, távolabbi tájak – vonzották, ih-
lették az egyetemes magyar képzőmű-
vészet történetében is számon tartott 
értékes alkotásokra. A Litteczky Endre 
által szervezett művészközösség 1922–
1924 közötti kiállításai – Nagybánya–
Kolozsvár–Nagyvárad–Arad–Temesvár–
Kolozsvár – Felsőbányát beemelték a 
korabeli művészvilág térképére. Ha szer-
vezetileg fel is bomlottak, műveikkel 

„egy vidék mélyreható művészeti felfe-
dezését eredményezték”. Miként, mily 
eredményességgel? Murádin Jenő te-
kintélyes névsorral – harmincöt alko-
tóművész lexikonszerű bemutatásával 
– igazolja egyfelől a városhoz kötődő 
alkotók sokaságát, rangját, másfelől 
a folytonosságot, amely immár közel 
száz éve jelzi a város és vidéke kiapad-
hatatlan ihletadó forrásként van jelen 
a művészeti életben. „Az egykor rivális 
felsőbányai festőtelep, az Aba Novák és 
Patkós Károly köré szerveződött csoport 
munkásságát és a kárpáti bányaváros-
ban korábban vagy későbben megfor-
dult festők számba vehető hagyatéka 20. 
századi képzőművészeti kultúránk érté-
kes része.” A folytonosságot hivatott biz-
tosítani – utal rá záró soraiban a szerző 
– a Véső Ágoston, Munkácsy-díjas fes-
tőművész kezdeményezésére 1996-ban 
alakult Nagybánya Tájképfestő Telep” 
vitt, visz tovább azáltal, hogy 2000-től 
Felsőbányát választotta nyári táborozá-
sa telephelyéül” 

„További föladat a lappangó művel föl-
kutatása, sorsuknak földerítése” – idéz-
hetjük vissza magunkban Murádin Jenő 
szavait. És hozzátehetjük, hozzátesszük: 

 Király Nikolett: Gutin – Kakastaréj

 Barkóczi Vera: Testvérek
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a föladat, Hitter Ferenc személyében, 
megtalálta emberét 

Mindennek ismeretében, számbavé-
telét követően vettük kézbe Hitter Fe-
renc kötetét. E méltatás olvasójában 
fölmerülhet a kérdés: lehet, van még le-
hetőség újat mondani e témában? Meg-
előlegezzük a választ: igen, lehet, sőt 
kell is, hisz mind történetisége, mind az 
ott született alkotások megszámlálha-
tatlan volta további kutatásra ösztönöz  
És ne feledkezzünk meg az azóta eltelt 
időről sem…

 A gyermekkori emlék – a felsőbányai 
utcákon festő művészek látványa –, to-
vábbá a helytörténetben elmélyedni tö-
rekvő szándék, igyekezet, kutatás – a 
mélység bányavirágaira, a természet 
utolérhetetlen szépségű alkotásaira 
rátaláló bányászhoz hasonlóan – új s 
új értékeket hoz felszínre, tár a város 
és a téma iránt érdeklődők közössé-
ge elé… Az előtte járók munkáira épül-
ve, azt hasznosítva rója sorait, hogy a 
mai nemzedékben s az utána jövőkben 
is felismertesse, tudatosítsa mindazon 
ismereteket, amelyeket a gazdag és há-
nyatott sorsú történelemmel rendelkező 
város polgárainak tudniuk kell, tudniuk 
érdemes 

E belső indíték tartja örök szellemi 
mozgásban, különösen az utóbbi har-
minc év ideológiai dogmáktól, kalo-
dáktól mentes időkben. E mind tartal-
mában, mind nyomdai kivitelezésében 

csodálatos kötet tovább mélyíti a hely-
beliek lokálpatriotizmusát, kötődését 
szülővárosához, szélesbítheti azok kö-
rét, akik a művészet révén ismerik fel 
értékeit. A három nyelven útra bocsátott 
szöveg nem csupán a téma helyi, orszá-
gos megismerésének a lehetőségét kí-
nálja. Adott, kiérződik a sorokból az az 
érzelmi többlet, amely a megközelítés-
ben, az értékfelmutatásban – az írás-
ban és a korabeli fotók, reprodukciók 
felkutatásában, gyűjtésében – vezette: 
ez a mienk, a felsőbányaiaké. De ne si-
essünk előre! Idézzük fel azt az ösvényt, 
amely a megismerés kezdetétől, az első 
impulzusoktól e szép alkotásban csú-
csosodott ki 

A téma a helytörténetíró Hitter Fe-
renc figyelmét sem kerülhette el. Ku-
tatásai első gyümölcse a Felsőbánya 
története4 című monográfiája Művészet 
címmel jegyzett alfejezetében tér ki az 
ide ellátogató, a később itt megtelepedett 
művészek munkásságára. „Szerették a 
kék eget, a hegyeket, réteket, a város 

különös bányászházait, a Zazar-partot, 
templomokat és gesztenyefákat…” Név 
szerint említi, sorolja a Litteczky End-
re köré csoportosuló művészek nevét, 
s azokét is, akik később csatlakoztak, 
ideig-óráig hozzájuk. Figyelmét nem 
kerüli el a Felsőbányán megtelepedett 
Nagy Károlyné Hajós Ilona, aki a nagy-
bányai festőiskolában Krizsán János és 
Mikola András irányításával sajátítot-
ta el a művészet alapismereteit, később 
a budapesti Képzőművészeti Főiskolán 
Réthy István, Lyka Károly… mesterek 
tanítványa volt, továbbá a helybeli szü-
letésű – ugyancsak a nagybányai fes-
tőiskola növendéke – Nyisztor Amália 
sem  Mindezek kisugárzásaként tesz 
említést a városban később felvirágzott, 
Véső Ágoston, Apostol Nicolae és Sainelic 
Sándor irányítása alatt kibontakozott 
amatőr festészeti mozgalomról.

Kutatásai, a téma kibontása itt nem 
ért véget. A városhoz kötődő személyek-
ről szóló írásokat felölelő kötet5 – Felső-
bányai arcképcsarnok – tíz év múltán tér 
vissza a témára: „fontos ismerni az utó-
kornak azoknak a híres festőművészek-
nek a nevét,akik Felsőbányát úgy adták 
tovább a »világnak«, mint a természet 
egyik leggyönyörűbb foltját.” Művé-
szettörténeti munkák alapján gazda-
godik az a névsor, amely a Felsőbányá-
hoz kötődő, szépséges tájait vásznaikon 
megörökítő művészeket veszi számba. 
A fentebb említetteken túlmenően a kö-
tet oldalain találkozhatunk Jándi Dávid, 
Glatz Oszkár, Maticska Jenő, Krizsán Já-
nos, Gáll Ferenc… nevével. A Karácsony 
Emmy kötetéből kiragadott idézettel 
a művészi miliőt is megidézi: „Milyen 
szép az a Felsőbánya! Mindig csodálkoz-
tam a Svájcba rohanó embereken, ami-
kor nekünk itt van egy Felsőbányánk, 
amelyet olyan kevesen ismernek  Fes-
tettünk egész nap ebéd nélkül, mert 
ki fog azért lemenni a hegyről? Estére 
egy–két képpel tértünk haza…” E kötet 
többleteként kell említenünk azt a két 
írást, amely Nagy Károlyné – született 
Hajós Ilona, illetve egy magányos mű-
vészlélek – Nyisztor Amália művészetét 
immár bővebb terjedelemben ismerteti 
meg az olvasókkal 

A téma hangsúlyozottan, külön fe-
jezetként – Felsőbánya művészvilága –, 
reprodukciókkal gazdagítva/színezve, 
jelen van az újabb helytörténeti kiad-
ványban 6 Az előbbi kötetekben olvasha-
tó történeti áttekintés bővebb változata 
idézi elénk az indulást s a művészvilág 
további, a második világháború utá-
ni évekre is jellemző, lankadatlan ér-
deklődését. A kötetcím az altalaj kin-
cseire utal, a bányavirágokra, amelyek 
hírét vitték városunknak a világban  

... lehet, van még 
lehetőség újat mondani e 

témában? Megelőlegezzük 
a választ: igen, lehet,  

sőt kell is.

Katona György: Gyula bácsi háza
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Emellé sorolja, joggal, hogy az itt „ko-
rábban vagy későbben megfordult fes-
tők számba vehető hagyatéka 20. szá-
zadi képzőművészeti kultúránk értékes 
része” lett. A következő mondat azonban 
már hírül adja: „A felsőbányai táj va-
rázslatos szépsége máig tartóan kínál 
témát és motívumokat az ott megfordu-
ló festőknek. Korántsem véletlen, hogy 
az 1996-ban alakult Nagybánya Tájfes-
tő Telep 2000-től Felsőbányát választot-
ta nyári táborozása állandó színhelyé-
vé.” A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület segítségével, a Nagybá-
nya Képzőművészeti és Kulturális Egye-
sület által életre hívott, Véső Ágoston 
Munkácsy-díjas festőművész által irá-
nyított festőtelep az elmúlt két évtized 
alatt számos neves erdélyi és anyaor-
szági magyar művészt hívott meg; al-
kotásaik, a nagybányai csoportos kiál-
lításokat követően eljutottak a magyar 
fővárosba, valamint Pécsre is. Képeiken 
a nagybányai iskola legszebb hagyomá-
nyai élednek újra, a felsőbányai kirajzás 
reinkarnációjának lehetünk tanúi. Hit-
ter Ferenc tudósításainak csokra jelzi a 
gazdagodást, a mellékelt reprodukciók 
pedig a táj varázslatos szépségét, festői-
ségét idézik elénk. A sok-sok információ 

közt felbukkan az a hír, miszerint Felső-
bányán, az említett mellett újabb festő-
tábor vert sátrat: 2016-ban Hitter Ferenc 
kezdeményezésére létrejött Monte Medio 
értékei egyesület tevékenysége súlypont-
ját az évente két ízben – nyáron és ősszel 
– megszervezett tábor képezi, amelybe 
ismert képzőművészeket hív meg, azzal 
a nem titkolt reménnyel, hogy megala-
pozza egy jövőben létrehozandó helyi 
képzőművészeti múzeum állományát.

Az évtizedek során felhalmozott tu-
dásanyag késztette, indította Hitter Fe-
rencet arra, hogy egy impozáns kötet-
ben foglalja egységes keretbe, egy közös 
cím alatt – Felsőbánya művészettörté-
nete – fölmutassa, jelenítse meg a száz 

évre visszavetíthető folyamatot, mely-
nek ezernyi gyümölcse – a színesfém-
bányászat megszűnése után – egyedüli 
értékhordozóként reprezentálhat ben-
nünket a világban 

A kötet szövegrésze egyfelől a Murá-
din Jenő tanulmányaira, másfelől a 
maga vágta ösvényen haladva ismer-
teti a történeti hátteret, folyamatot, 
amely napjainkig elvezet. Az előbbi kö-
tetek ismeretanyaga – mint turistát 
a színes jelzések – biztos tájékozódá-
si pontokként állnak előttünk, a sok-
sok mozaikból eggyé áll a kép, tágabb 
pers pektívában tárul elénk. A művészek 
visszaemlékezései jelzik számunkra: 
életterünk a nehéz élet tükre, ugyan-
akkor a csodák világa, a természet szép 
ajándéka. „A hajnali órákban egy külö-
nös hangú kalapács monoton verését 
alig nyeli el a kisváros mélységes csend-
je, amikor a távolból a májusi éjszakák 
tüneménye, a szentjánosbogár fényéhez 
hasonló mozgó lámpácskák elszórtan 
megjelennek a hegyoldalakon és hú-
zódnak, tömörülnek a nyugati és keleti 
irányokban. Bányásznépség. Koravének 
és sápadt, sárga, agyagos színnel meg-
festett, tépett ruhájú fiatalok. Szótlanul, 
lehorgasztott fővel, bánatosan mennek 

A művészek 
visszaemlékezései jelzik 
számunkra: életterünk 

a nehéz élet tükre, 
ugyanakkor a csodák 

világa, a természet szép 
ajándéka.

Papiu Gréti: Felsőbánya
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a korai hűs, tiszta levegőből a forró, ne-
héz atmoszférájú mélységbe. (…) Ragyo-
góan süt a nap. A tiszta kék égbe a meg-
sebzett, összevissza turkált Bányahegy 
ezernyi zöldje terpeszkedik, háttérben a 
kopár Rozsállyal. Apró, színes falú, jel-
legzetes, virágos ablakú kis kertes há-
zikók bontják meg a zöld kolosszust, le 
egészen a szeszélyes, szaggatott, néha 
vad folyású Zazar-partig. A házak vo-
nalát itt a legnagyobb mérnök, a Zazar 
jelölte ki, mely ellen erős küzdelem fo-
lyik minden talpalatnyi földért…” Lit-
teczky Endre sorai egyfelől elénk vetítik 
a néhai felsőbányai plébános – Czum-
bel Lajos – Bányamunkás című könyvé-
nek komor szövegét, másfelől a Felsőbá-
nyán alkotó művészek természetimádó, 
szépsége előtt hódoló visszaemlékezése-
it. E kettősség adta – mintegy a nehéz 
mélyszinti munka ellentételezésül fel-
kínálkozó, a reményt adó zöld környe-
zet, a hitet tápláló kék ég ellentétpáro-
sában megtestesülő – életkeret egyaránt 
téma lett a festők vásznain.

Kérdezhetnénk magunktól: lehet-e 
még hozzátenni valamit is a Murádin 
Jenő által oly mélyen feltárt, leírt, be-
mutatott képhez? Igen: lehet! Hisz a tel-
jesség csupán igény lehet, vágy, amihez 

hozzá tehetjük a magunk meglátása-
it, a más szemszögből történő rálátást, 
a saját kutatás, a meg- és felismerés 
gyümölcseit. Ezt tette Hitter Ferenc is, 
amikor helyi vonatkozású adatokkal 
példázza Ady József fafaragóművész, 

Deák János festőművész, és a helyi szü-
letésű Barkóczi Vera szobrász és grafi-
kusművész munkásságát, életrajzi és 
témabeli kötődéseit a városhoz. Ezt tet-
te akkor is, amikor részletezi a rend-
szerváltás utáni eseménysorban felidé-
zi az 1996-ban létrejött, 2000-ben pedig 
Felsőbányán megtelepedett Tájképfestő 
Telep művészeinek jelenlétét, miáltal – 
Sümegi György szavait idézve – „Felső-
bánya újra visszatért, vagy visszatérhet 
a magyar művészettörténetbe”. Hosszú 
lenne a névsor, amely a telepen alkotó 
hazai és anyaországi művészek törek-
vése – amint nevében is hordozza – a 
nagybányai iskola legszebb hagyomá-
nyait kívánja folytatni: a tájképet, újra 
előtérbe állítani. Hazai és külföldi kiál-
lításaik sikere jelzi: jó úton járnak!

A megújulás, a Felsőbányához kö-
tődés szándéka teremtette az az újabb 
kezdeményezést: a Hitter Ferenc által 
létrehívott Monte Medio értékei Egye-
sület, amely „örökségünk őrzését ci-
vil szervezeti hozzájárulással és kima-
gasló festőművészeti tevékenységgel 
igyekszik folytatni”. Az egyesület 2016 
óta évente két festőtábor szervezésével 
járul hozzá Felsőbánya újrafelfedezésé-
hez – más-más szemléletmódban, más-
más művészi perspektívában ábrázolni 
azt, ami az évszakok kínálatában elé-
jük tárul. A táborban vissza-visszatérők, 
új meghívottak a hazaiak közül: Kovács 
Emil Lajos, Kovács Bertalan, Talpos Eli-
zabet, Mile László, Suciu Nicolae, Győri 
Sánta Kinga, Gájer Papiu Grrety, Czirjék 
Lajos, Katona György; az anyaország-
ból: Balló Andrea, Katona György, Both 
Teodóra, Gonda Zoltán; Kárpátaljáról: 
Kopriva Attila, Prykop Adrian – ők „a 
régi törekvések folytatását igyekeznek 
megvalósítani”, a kitaposott ösvénye-
ken haladva, friss, életteli szemlélettel 
dúsítva jelenítik meg azt, amit a termé-
szet, a hagyományos városkép arca kí-
nál számukra 

A városvezetőség a kétezres évek ele-
jén szobrásztábort szervezett. Az akkor 
és ott született alkotások évekig szuny-
nyadtak, méltatlan körülmények közt, 
mígnem a tavaly a város új negyedé-
ben szoborparkot létesítettek, ahol Du-
mitru Paina, Gavril Abriham, Ioan Deac 
Bistriţa, Traian Moldovan, Ion Mihele, 
Mircea Bochiş alkotásai immár méltó 
környezetre leltek  Ezt egészíti ki Rusu 
Mircea Cornel Szűz Mária szobra, mely-
nek révén a római katolikus templom 
védőszentje immár kilépett a szakrális 
körből, s mintegy a város fölé magasod-
va óvja/védi hívő népét.

A kötet legértékesebb része a Galéria 
címszó alatt, azt követően – kiegészítve 

Rusu Mircea Cornel: Szűz Mária

Suciu Nicolae: Templomok
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a szövegek közé iktatott reprodukciókat 
– hatvankét alkotó több mint 450 művé-
nek reprodukciójával gazdagítja isme-
reteinket, kínál kiapadhatatlan eszté-
tikai élményt számunkra  Hihetetlen 
szorgalom és elköteleződés vezette Hit-
ter Ferencet arra, hogy e rendkívül ér-
tékes adattárat létrehozza, korszakok-
ra tagolva, virtuális kiállításként elénk 
tárja. És e gazdag sereglés sem teljes: 
még több százra rúghat azon művek 
– Felsőbánya művészi tükörképeinek – 
száma, amelyek nem kaptak helyet a 
mostani kötetben. Bizonyosak vagyunk 
abban, hogy Hitter Ferenc kataszte-
re/leltárkönyve még további műalko-
tásokat is számon tart, sőt a jövőben 
felfedezetteket is fölveszi adattárába  
A művészettörténet panteonjában örök 
helyet foglaló alkotók, ismert és már-
már elfeledett nevek, emlékeink képze-
letbeli vásznain felidézhető, oda kíván-
kozó művek sorjáznak oldalakon át a 
hőskorból mind a mai napig terjedően. 
Ki tudná megítélni, hogy e szépségára-
dat melyik nyújtja a legmaradandóbb 
hatást?! És még mennyien hiányoznak 
onnan! (Ehhez fűznénk egy javaslatot: 
akinek a kötetben felsoroltakon kívül 
birtokában vannak felsőbányai témá-
jú képzőművészeti alkotások – olajfest-
mény, tempera, akvarell, linómetszet, 
szénrajz –, annak alkotója nevét, a kép 

méreteit bátran küldje el e kötet szer-
zőjének, összeállítójának az e-mail-cí-
mére: ferenc.hitter@gmail.com.) Öröm-
mel állapíthatjuk meg, hogy napjaink, 
a Tájképfestő Telep, illetve a Monte 
Medio értékei által összehívott művé-
szek alkotásai hűségesek a nagybányai 
hagyományokhoz. Kevésnek bizonyul-
nak a szavak, méltatlanok a reproduk-
ciókról elénk táruló látványhoz  Ha azt 
mondjuk: szép, csodálatos – keveset 
mondtunk, szürke sorokat írunk mind-
arról, amit a festők múzsája, az örök 
természet ihletett  Egy mondat a fény-
képekről: dokumentumértékük maga 
is dicséretet érdemel 

Becsukjuk a könyvet. De nem dug-
juk el a többiek közé. Nap mint nap 
kézbe vesszük: emlékeztetőként, szép-
ségszomjunk oltása végett. Felsőbánya-
iként pedig a büszkeség többletével: ez a 
mi üzenetünk, ez a mi ajándékunk a 
világnak!

A szerző nem titkolt álma, remény-
beli terve, hogy a Monte Medio Érté-
kei Egyesület táborlakóinak/meg-
hívottainak munkáiból valamikor 
létrejöhet egy állandó képgaléria, ami 
„méltóképpen hordozná a nagy örök-
séget, a történelmi és kulturális ha-
gyományok megőrzése és bemutatása 
céljából”.
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Felsőbánya egy 19. századi metszeten

Nap mint nap 
kézbe vesszük: 

emlékeztetőként, 
szépségszomjunk 

oltása végett.




