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művelődés 30 – karácsony

1.

Mostan kinyílt egy szép rózsavirág,
Betlehemben kipimpózott ződág,
Kit még hogy vár mind az egész világ,
Királ nemből méltóság, királ nemből méltóság.

Ó, te édes kicsi galambocska,
Szűz tejemből szopó kis bárányka,
Szépül abból rozmaring szálacska,
Gyorsan felnőtt viola, gyorsan felnőtt viola.

Tejem volna, meg es szoptatnálak,
Gyócsom volna, bé es takarnálak,
S e hidegvel csípni nem hagynálak,
Szolgálnék mint uramnak, szolgálnék mint uramnak.

Szűz Mária úgy kesereg sorsán,
Szent Józseffel szent fiát alitván,
Most ő nyugszik csak egy marék szénán,
Szemikből könny csordulván, szemikből könny csordul ván.

Ó, meg ne vesd, hogy későn es jöttünk,
Mert mü hisszük, hogy születtél értünk,
Születésed új édes reményünk,
Vedd kedvesen énekünk, vedd kedvesen énekünk.
(Klézse, 1987, Lőrincz Györgyné Hodorog Luca, 68 éves)

2. 

Betlehemnek városában, 
Karácsonyi ifiltájban, 
Fiúisten ember lett,
Mint küs gyermek született.

Őt nevezték Jézuskának, 
Édesanyját Máriának, 
Kit pólyába takartak, 
Fekszik teste jászolban.

Minél inkább növelkezett, 
Napról-napra kedvesebb lett, 
Tanyitá e világot,
Küs Jézushoz siettek.

Ó, de sokan nem szerették,
És rossz emberek üldözték,
Csak egy éjen elfogták,
És szanyarún kénozták.

Korbácsokval ostorozták,
Tövisekvel koronázták,
Nádval verték szent fejét,
Véres arcát letöpték.

Elítélték csúf halálra,
Fel feszíték keresztfára,

S ott meghót a kén után,
Nagypénteken délután.

És elküldte a szent lelket,
Ki vigasztal minden lelket,
Pünkösd napján szállott le,
És itt maradt örökre.

VERS:
Új emberi nemzet, indulj vigasságra,
Met eljött Úrjézus szegény szállásidra,
Nyitsd meg az ajtódot, ereszd bé őt oda,
Hogy vigye lelkedet boldog mennyországba. 
Szállást adjon az Isten!
Isten tartsa meg, hájtok be ide!
(Külsőrekecsin, 1989, Szarka Mária, 25 éves)

3.

Én felkelék szép piros hajnalba,
Én felkelék szép piros hajnalba.

Én megmosdám minden bűneimtől,
Én megmosdám minden bűneimtől.

Ledörölém arany kendezővel,
Ledörölém arany kendezővel.

Felkendőzém aran keszkenővel,
Felkendőzém aran keszkenővel.

Én kimenék zajtóm eleibe,
Én kimének zajtóm eleibe.

Feltekinték nagy magas menekbe,
Feltekinték nagy magas menekbe.

Karácsonyi népénekek

Betlehemes csoport. Zabola, 1930-as évek. Kép: Gróf Mikes Johanna 
(Csángó Néprajzi Múzeum, Zabola)
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Én meglátám mennyország kapuját,
Én meglátám mennyország kapuját.

Azon bejül egy kerek asztalkát,
Azon bejül egy kerek asztalkát.

Arra fekszik Úrjézus Krisztuska,
Arra fekszik Úrjézus Krisztuska.

Én kimenék zajtóm eleibe,
Én kimenék zajtóm eleibe.

Én megfogám zökrömnek jobb szarvát,
Én megfogám zökrömnek jobb szarvát.

Én felszántám cintirim elejit,
Én felszántám cintirim elejit.

Én bévetém Ádámnak magjával,
Én bévetém Ádámnak magjával.

S elbornálám siralom jajszóval,
S elbornálám siralom jajszóval.
(Lujzikalagor, 1987, Jankó András, 68 éves)

4.

Paradicsom kőkertjébe,
Aranyszőnyeg leterítve,
Azon belül rengő bölcső,
Abban fekszik az Úrjézus.
Jobb kezében aranyvessző,
Bal kezében aranyalma,
Fel-felhajtja megzugintja,
Leültében még kikapja.
Sose láték szebb gyümölcsfát,
Mint Úrjézus keresztfáját,
Mert az vérrel virágozik,
Szent lelkével gyümölcsözik.
Szent templomban csengetének,
Az angyalkák bégyűlének,
Egy-egy verset elmondának,
Avval szépen indulának.
(Dálnok, 1985, Majlát Zelma, 15 éves)

5.

Felkelék, felkelék szép piros hajnalban,
Nyilva látám, nyilva, mennyország kapuját,
Azon belől vala egy rengő bőcsücske,
Abban fekszik vala világ ura Jézus.

Mért sírsz, mért keseregsz, asszonyom, Szűz Márija,
Hogy ne sírnék, rengnék, hogy ne keseregnék,
Mikor édesemet akarják veszteni,
Világ népeivel akarják ejteni.

Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját,
Házi gazdasszonyát, terített asztalát,
Hogy várhassa vigon küzsdeg Jézuskáját,
Hogy várhassa vigon küzsdeg Jézuskáját.
(Dálnok, 1979, Balázs Biri, 43 éves)

6.

Mikor Szűz Mária földön járt,
Mikor Szűz Mária földön járt.

Egész falut összejárta,
Egész falut összejárta.

Sehol helyét nem találta,
Sehol helyét nem találta.

Elment a barmok jászlához,
Elment a barmok jászlához.

Hogy szülhesse meg a fiát.
Hogy szülhesse meg a fiát.

Elment a lovok jászlához,
Elment a lovok jászlához.

A lovok csak mind dörmöltek,
A lovok csak mind dörmöltek.

Lovok átkozott legyetek,
Lovok átkozott legyetek.

Hogy csak mindig dörmöljetek,
Hogy csak mindig dörmöljetek.

Elment az ökrök jászlához,
Elment az ökrök jászlához.

Az ökrök lecsendesedtek,
Az ökrök lecsendesedtek.

Ökrök boldogok legyetek,
Ökrök boldogok legyetek.

Földből borozdát vessetek,
Földből borozdát vessetek.

Tiszta búzát termeljetek,
Tiszta búzát termeljetek.
(Magyarszovát, 1980, Sós Sándor, 67 éves)

7.

Elindult Szent József terhes mátkájával, 
Betlem városába szép Szűz Máriával.
Szállást kéregetnek, szállást kéregetnek, 
Szállást nem adának a sok vendég miatt.
Az városon küljel egy romlott istálló,
Hol szoktak szállani a jövevény szállók.
Ott szüle szent fia Émia jászolában,
Ott szüle szent fia Émia jászolában.
Az ökör és a szomár reája lehele,
Az ökör és a szomár reája lehele.
Amint ha mondaná, no fődi nemzetek,
No erdei vadak, most örvendezzetek, 
Mert szüle szent fia az új esztendőre, 
Mert szüle szent fia az mü válságunkra.
(Páva, 1978, Puci György, 46 éves)

POZSONY FERENC gyűjtése
(Megjelent a Művelődés 1990. decemberi számában,  

XXXIX. évf., 12. szám, 29–30. oldal.)
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Beköszöntő verse:

Szerencsés jó napot, kedves házi gazda!
Örömet s hírt mondok e házi családra,
Mert Jézus született Betlehem városba. 
Örvendetes nagy nap Jézus születése,
Melyben szent István is életét végezte,
Erre szent János is példáját követte,
Amint Heródes is sok szentet ölete.
Mária kiáltja: ó hatalmas Isten, ne engedd fiadot véletlen 
halálra,
Kit megölessen a zsidók királya.
Készíttess koronát magos mennyországban, 
Hogy legyen szent fiad világ megváltója.
Erre egy idegen szózat esik, angyali intés lőn, 
Ők csak azt képzelték: ne sírjatok anyák, kedves gyer-
metekért,
Mennyei karba lesz helyök ezekért.
Erre szegény szülők vigasztalást kapnak,
Csak hazájuk felé búson vándorolnak.
Adjunk hálát ezért a mennyei atyának,
Mindég pártját fogta bűnös szolgájának.
Kérjük ezután is a teremtő ég urát,
Terjessze hazánkra bővön az áldását.
Én keveset tudok, sokat nem beszélek, 
Szavaimot végzem, gyorsan elébb megyek. 
Betlehemmel járunk, nagyon megfáradtunk, 
Mégis ez városba szállást nem találtunk. 
Kedves házi gazda, ha befogad a házába. 
Megfizeti eztet az egeknek ura.
Engedelmet kérek a házi gazdától,
Hív társával együtt, kedves családjától,
Bátor bejöttömért és néhány szavaimért.
Jézus neve dicsértessék!
Üdvözlégy, óh Jézus, ki ma születtél, 
Szeplőtelen szűztől szénára tetettél,
Barmok között úgy feküdtél.
Hideg istállóban pásztoroktól tiszteltettél.

Király köszönése:

Alázatossággal audenciát kérünk,
Kedves drága jó uraim, mivel mi most jöttünk, hogy 
énekeljünk
Az egeknek uráról, királyoknak királyáról,
A Jézus születéséről.
Miként a pásztorok eljöttek s imádták,
Ennek a példáját engedelmükből prédikálni szándékoztunk.
(Ekkor elélép a király az asztal mellé:) 
Dicsértessél, Isten, a magas mennyekben,
Ki kegyelmeteket hagyta békében,

Tartsa és marassza végig az életben,
Mind mennyben, úgy földön vég nélkül örömben. 
Mi nem azért jöttünk, hogy históriázzunk,
Sem valami tréfás játékot indítsunk,
Hanem egy fertájig mulatni akarunk,
Míg a kis Jézuskáról egy példát mutatunk.
Az isteni felség most köztünk született,
Mivel pogányoktól sokat üldöztetctt,
Emberi nemzetért jászolyba tétetett,
Melyben József és Mária sokakot kesergett. 

A második részben:

Miként az Isten angyala pásztorokat költi,
Jézus születését ő nekik hirdeti,
Angyali zengéssel ő eztet énekli,
És szent József pedig bé nem fogadtatik,
Az egész városban szállás nem adatik,
Hanem a királyoktól elébb küldetik,
Szállni hideg istállóban ő kényszerítetik.
Ezek után pedig pásztorok eljönnek, 
Alázatossággal Jézusnak ajándékot visznek, 
Melyet József és Mária nagy örömmel vesznek.

Szent József:

Felséges királyom, nyitsd meg az ajtódot,
Ereszd be megszükült szegény barátodot,
Ne engedd megfagyni teremtő uradot.

Király:

Parancsolom, szolgám, néked sietséggel,
Lásd, ki zörget az ajtómon ily bátor szívvel.

Kézdialmási betlehemezés
Finta Géza 1931-es kéziratos füzetéből

Betlehemes csoport. Kézdiszentlélek, 1992. Kép: Pozsony Ferenc

művelődés 30 – karácsony
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Király szolgája:

Ki vagy, barátom, mond meg honnan jöttél, 
Királyi ajtónkon zörgetni, hogy mertél,
Feleletet erre nekem mindjárást tégy!

Szent József:

Tibériusz császár parancsolatjára jöttünk 
ti hozzátok a beiratásra,
Hogy szállást adnátok egy éjszakára,
Megfizeti néked az egeknek ura.

Királynak szolgája:

Várjál egy keveset, mindjárást jelentek.
Felséges királyom, oly emberek jöttek királyi ajtódra,
Hogy nem hinném, volnának a te városodban.
Kik szállást kérnének ez egy éjszakára.

Király:

Hogy én szállást adjak, abból ugyan nem kapsz.
Nem bánom, ha a város piacán hideggel is megfagysz.

Szent József:

Kemény kősziklához hasonló nemzetség,
Hogy lehet tenálad oly szernyű keménység.
Még a pogánynál is van engedelmesség,
Hát tenálad hogy nincs uradhoz kegyesség.

Király:

Ám jer bé, barátom, fűtőzz meg egy keveset!

Szent József:

Áldjon meg az Isten, felséges királyom!

Király:

Hozott a szerencse, kedves jó barátom!

Szent József:

Felséges királyom, fogadj bé házodba,
Mert szállást nem találtam az egész városban. 
Fizetést nem szánok ez egy éjszakára,
Megfizeti néked az egeknek ura.

Király:

Kedves jó barátom, sok vendégim vannak,
Hogy ha te itt maradsz, engemet megszólnak.

Szent József:

Felséges királyom, tenéked istálok,
Fogadj bé házadba ez egy éjszakára,
Mert különben hanem ég alatt hálok,
Bizonyára mondom, hideggel meghalok.

Király:

Ha meghalsz se bánom, de itt nem maradhatsz. 
Királyi házamtól hát immár indulhatsz.

Szent József:

Felséges királyom, hova tudjunk menni,
Egy kis hajlékocskát hol tudjunk találni? 
Menjünk el, jegyesem, a városon kívül tudok egy istállót,
Oda szokták küldeni a szegény jövevény szállót. 

Mária szól:

Nem bánom, jegyesem, akármerre menjünk, 
Mert látom mindentől itten megvetetünk. 
Szerelmes Jézusom, szűz méhem gyümölcse,
Az atyaistennek kedves szép jegyese,
Hallgass meg, ne vesd meg szegény szolgálódot, 
Hogy ha engem választottál szent születésedre, 
Szűz tejem kívántad fölnevelésedre,
Ne engedd hát immár szolgálód ennyire.

Angyal:

Glória ének, szelzisz deosz.

Király:

Dicsőség mennyben Istennek,
Békesség földi híveknek, jó akaratú népeknek, 
Kik Istenben örvendeznek.

Angyal:

Keljetek fel, pásztorok, pásztorok,
Kik juhoknál alusztok,
Mert született uratok,
Nektek kis Jézusotok.

Szól az első pásztor:

Váj de mine, cse ám áuzit,
Jaj, mit hallék álmomban, mit láték,
Az Isten angyala nekem megjelenék.
Angyal-e vagy ördög én csak kételkedem,
Hogy Krisztus született, azt nem hihetem, 
Abban az elmémet többé nem epesztem,
Hanem a puha pucékra a fejemet leteszem.
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Angyal:

Serkenjetek fel, ti szegény pásztorok,
Betlehem városába gyorsan induljatok,
Barmok előtt Jézust szénán találjátok.

A második pásztor:

Lásze mej im pácsé, sze dormé adáte,
Dute lá oj, je száma bine,
Nehogy azokot az farkasok a sod alól elhordják.

Angyal:

Hallottad-e, pásztor, a szózatot,
Melyet a mennyei követ mondott,
Hogy született légyen ember testben,
Jézus, mi megváltónk Betlehemben.

Az első pásztor:

Oh, domnu szfuntule, ha Krisztus születe,
Auz, mej fertáte, zik jo, amit láték.
Nem bolondsággal mondom, amit láttam,
Hogy Krisztus született Betlehem városban.

A második pásztor:

Cse fács mej, szursze, vagy álmot beszélgetsz? 

Az első pásztor:

Zik jo, mej fertáté, kret ke majd én is, majd te is beszélhetsz,
Szkaále, minte, náuc, pakuláre, serkenjetek fel, 
hamar csákó dreptate álmodtam, amit láttam, 
Megmondjam-e dáré, hogy Krisztus született, 
Kréz mej fertaté?

A második pásztor:

Auz mej mosule, mit mondanak ezek,
Hogy Betlehem városban új király született. 
Vigyünk neki ajándékot sietséggel,
Ducsem bárányt, kás ku lápté,
Tegyünk tiszteletet.

Az öreg pásztor:

Nem bánom, menjünk el, de nem üres kézzel, 
Vigyünk ajándékot néki sietséggel.

Az első pásztor:

Jo ducsem kerlány, dár tu, zsupujnye,
Hogy a kis Jézusnak kedvében lehessünk.

A második pásztor:

Kás ku lápte, ku kás bine dáré.

Az öreg pásztor:

Bine zo, bine zo.

A pásztorok éneke:

Az angyal eztet hirdette,
Nekünk megjelentette,
Hogy új király született.
Mondván mi is keljünk fel,
Betlehembe menjünk.
Kisded gyermek nagy királyunk,
Tenéked térdet hajtunk,
Téged ég s föld magasztal,
Üdvözítőinek vall,
Dicséret és dicsőség,
Tenéked óh, istenség.
Nosza tehát együtt menjünk,
Betlehembe siessünk,
Meglássuk istenünköt,
Született kisdedünköt,
Barmok között feküve,
Pólyába békötözve,
Én is viszek egy báránykát,
Te pedig egy kis sajtocskát,
A harmadik egy kis tejet,
Ezzel kedvet nyerhetnénk,
Istent ezzel dicsérnénk.

Mária szól:

Serkenj fel, fiam, pásztorok eljöttek,
Kik szent angyalidtól tehozzád küldettek,
Tehozzád küldettek.

Pásztorok éneke:

Üdvözlégy, kis gyermekecske,
Betlehemi hercegecske,
Áldott légy világ öröme,
Jászolyba tett drága kincse.
Ezután légy egekben, vezérünk,
Jézusunk erre kérünk.

Az első pásztor:

Üdvözlégy óh, Jézus, pásztorok pásztora,
Ki a bűnösökért jöttél a világra,
Mi a te szolgáid vagyunk.
Azért jöttünk, hogy imádjunk.

A második pásztor:

Áldott légy, óh Jézus, mennynek, földnek ura, 
Bűnösök oltalma, pokolnak rontója.

művelődés 30 – karácsony
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Az öreg pásztor:

Tiszteltessél, Jézus, mi lelkünk oltalma,
Mert te leszel végtére lelkünknek gyámola.

Pásztorok éneke:

Sőt a tigrisek bé nem fogadták,
Városon kívül születni hagyták,
Kis Jézust mi most énekkel, zengedezéssel tiszteljük.

Első pásztor:

Én édes Jézuskám, egy kerlánkát adok,
Vedd jó néven, melyet szívemből adok.

Második pásztor:

Fejő pásztor jo ám foszt lá munte,
Máre nu foszt jövedelem a nagy kősziklában,
Mégis a kis Jézusnak egy kis láptét ám dusz.

Öreg pásztor:

Mivel a többinél legöregebb vagyok,
A juhok után is alig kaffoghatok,
Majd mind el is hordják azokot farkasok,
Mégis a kis Jézuskámnak egy sajtocskát adok,
Tőlem vedd jó néven, melyet szívemből nyújtok.

Mária:

Köszönöm, pásztorok, mind hármon tinéktek,
Mind hármon mennyei koronát nyerjetek,
És a dicsőségben vele örvendjetek.

Pásztorok éneke:

Te is Mária könyörögj érettünk,
Hogy mü e világból boldogul kimenjünk.
Dicséret néked, örök atyaisten,
A kisded Jézus és a szentlélek Isten.

Öreg pásztor:

Auz, pakuláré, kedves furulyásom,
Mivel az új királyt nagy örömmel látom,
Szuflé egy szép nótát, jó fertátom.

Első pásztor:

Induljunk más útra, kedves atyafiak,
Mert még a szomszédban jó emberek laknak.

Öreg pásztor:

Drága zsupujne, látom szándekodot,
Si kulák, si bángó, zergesd meg kulcsodot,
A Jézus nevében nyújtsad akaratodot,
Dáká fácsé bine, veszed jutálmadot.

Második pásztor:

Óh, te fenyőfából kifaragott, esszerakott, foltozott erszény,
Vessen belé, gazduram, egy pár koronát, hogy kacagjon 
szegény.

Mindenki énekelheti:

Immár minket, jó gazda, ha elküldesz utunkra,
Házodnál maradjon Istennek áldása.
Egy-egy kupa jó borral, beszélhetünk jó móddal,
Torkunk is újjulna, szívünk megvidulna.
Kalácsot is majd adnak, húszasokot leraknak,
Kolbásszal, sódorral útra igazítnak.
Ne búsuljunk már semmit, látjuk gazdánk jó kedvit,
Elvárjuk, meglátjuk jámbor fizetésit.

Király köszönése:

Köszönöm, s hálálom, kik itt hallgatátok,
E csekély munkánkot meg nem utáltátok,
Azt hiszem, hogy itten rosszat nem tanultatok,
Melyért az egekben legyen koronátok.
Imitt hallottátok, miként pásztoroktól tiszteltetett Jézus,
S messzünnet valóktól,
Nem csak itten a földön a nyáj pásztoritól, hanem az egekben 
Isten angyalitól.

Pozsony Ferenc közlése

(Megjelent a Művelődés 1990. decemberi számában, 
XXXIX. évf., 12. szám, 31–33. oldal.)

Nagyméretű adventi koszorú Kézdivásárhely főterén, 2014. Dimény Attila 
felvétele
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művelődés 30 – emlék-lapok

Székelyföld borongós, csillagösvényes 
égboltja alatt megbú jó, évszázados 
kis települések sok nagy egyéniséggel 
gazdagítot ták a magyar szellemiség 
világszerte elismert, kiemelkedő kin-
cseit. Hogy csak néhány nevet említ-
sek a legnagyobbak közül: Mikes Ke-
lemen – Zágon, Benkő József – Bardoc, 
Orbán Balázs – Lengyelfalva, Benedek 
Elek – Kisbacon, Márton Áron – Csík-
szentdomokos, Tamási Áron – Far-
kaslaka székelymintás bölcsői ringa-
tásából emelkedtek a halhatatlanság 
magasságába.

Benkő József 1740. december 20-án, 
az erdőszéki (helyesen: erdővidéki – 
szerk. megj.) Bardoc faluban született, 
ahol apja, Benkő Mihály 12 gyermekes 
család jával 24 évig volt pap. Benkő József 
iskoláit Kisbaconban kezdte, a klasszi-
kus tudományokat Udvarhelyen, a diá-
ki kurzust Nagyenyed híres kollégiumá-
ban végezte.

1767-ben a középajtai gyülekezet 
meghívására apjának öröké be lép, és 
itt 20 éven át végzi papi és kimagasló, 
nemzetközi értékelést kivívó tudomá-
nyos munkáját. 1775-ben egyházkerületi 
(helyesen: egyházmegyei – szerk. megj.) 
jegyző, majd 1785-ben esperesi kineve-
zésre érdemesül. 1787-ben, vesztére, el-
fogadja az Udvarhelyi Kollégium „theo-
lógiai” tanári állására szóló meghívást. 
Itt rosszindulatú irigyei rágalmazása, 
intrikái, ellenséges magatartása „tes-
ti-lelki romlásba” üldözik, és végzetesen 
az alkoholizmus rabja lesz.

1789-ben lemond udvarhelyi tanár-
ságáról és középajtai kicsiny birtoká-
ra vonul vissza, ahol szerény, évi 150 
forint nyugdíj mellett négy éven át 
folytatta tudományművelő tevékeny-
ségét. 1793-ban a köpeci egyházköz-
ség papi állás betöltésére hívta meg. 

Itt hat évig, 1799-ig működött; ekkor 
a Főtanács „erőtlensége miatt” fél fi-
zetéssel nyugalomba helyeztette. Így 
újra középajtai birtokára vonult vissza, 
ahol súlyos anyagi károk érték. Utol-
só éveit 1805-től fia mellett, gyógynö-
vények árusításával, nyomorban mor-
zsolta le. A vegyes vallású párok tiltott 
esketése miatt ellene hozott szigo-
rú ítélet elszenvedése alól felmentet-
te 1814. december 29-én bekö vetkezett 
halála. Mikor Báró Orbán Balázs 1869-
ben felkereste sírját, keserűen nyilat-
kozott arról, amit látott: „Dudva és 
üröm tenyészik Füveskertjének he-
lyén, mintha jelképezni akarná, hogy 
a nagy szellem fenékig üríté a keserű-
ség poharát; mintha a termé szet gyá-
szolná a magas röptű értelemnek itt 
történt megaláztatá sát.” Az 1927-ben 
elkészített emlékmű márványtáblá-
ján, a bronzból készült mellkép alatt ez 
a felirat olvasható: „Középajtai Benkő 
József református pap és tanár, jeles 
hazai történetíró, a Harlemi Tudós Tár-
saság tagja, 1740–1814”.

Benkő József kiemelkedő munkássá-
ga főleg két irányban: a történelem és 
a növénytan terén bizonyult időtálló-
nak, halhatatlan nak.

Fiatalon, már nagyenyedi diákos-
kodása idején is élénken ér deklődött 
hazája történelme iránt. Személyesen 
kereste fel a neve zetesebb erdélyi levél-
tárakat, és saját kezűleg másolt le a „fel-
talált okmányokból” mintegy négyszáz 
sűrűn teleírt ívet, és váltott egye sekkel 
ötszáznál több levelet.

Első történelmi jellegű munkája a Fi-
lius posthumus, vagyis attya halála után 
született fiú című, amelyet 1770-ben fe-
jezett be, és amelyben az Erdővidéki 
Egyházmegye történetét írja le. Ennek 
a kéziratban maradt munkának egy 

A

Tragikus sors –  
nagyszerű teljesítmény
280 éve született Benkő József lelkész, történetíró, botanikus, nyelvész

Csűrös István

Benkő József portréja a Vasárnapi Újság 
1861/52. számában
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másolatát a Székelyudvarhelyi Doku-
mentációs Könyvtár őrzi.

Széleskörű kutatásainak eredménye, 
a nemzetközi visszhangot keltő, szer-
zőjének hírnevet hozó, latinul írt mun-
kája, a Transilvania generalis, amely két 
vaskos kötetben, 1778-ban Bécsben je-
lent meg. „Az erkölcsi jutalom és elis-
merés teljes mértékben megvolt – írja 
Szabó András –, de azért csak középajtai 
pap maradt, az anyagi jövedelem pedig 
mindössze 30 ingyen példány volt, tíz 
esztendő verejtékes napjainak és álmat-
lan éjjeleinek jutalmául.”

Egy másik, a Transilvania generalis 
után szintén Bécsben, 1781-ben megje-
lent örökbecsű műve, a Milcovia, ame-
lyet az 13–16. században létező milcoviai 
püspökségről írt.

Benkő József zsenialitását, hallatlan 
igyekezetét, ügyszeretetét, nagy munka-
bírását bizonyítja egy másik terjedelmes 
műve, az ún. Transilvania specialis, ame-
lyet szintén középajtai papsága idején írt. 
Ez a hatalmas munka sajnos, csak a kéz-
iratos másolataiban maradt fenn; ezeket 
az Erdélyi Múzeum, a Marosvásárhelyi, 

Na gyenyedi, Székelyudvarhelyi Kollégi-
umok könyvtárai őrizték. Ez utóbbi in-
tézetben őrzött, több kilós, 1195 oldalas 
példányt ma a Székelyudvarhelyi Doku-
mentációs Könyvtár birtokolja. Sajnála-
tos módon ebből a mesterműből csak 
a Koncz József fordította Hunyad megye 
(1901) és a Szabó András fordította és saj-
tó alá rendezett Udvarhely megye leírása 
vált nyomtatásban is megjelent, sokszo-
rosított közkinccsé.

Mellőzöttsége és ellenfelei pereskedé-
sei ellenére középajtai visszavonulása 
idején sem tört meg teljesen munkaked-
ve. Több kisebb, de nem kevésbé értékes 
munkával gazdagította az erdélyi törté-
nelemtudomány tárházát. 1791-ben adta 

ki Szebenben az Erdélyi Diaeták-ról, és 
Kolozsvár-Szebenben a Székely nemzet 
politikai történetéről írt értekezéseit.

Erdély történelmére vonatkozó ku-
tatásaival párhuzamosan rendkívüli 
szorgalommal, személyes búvárkodá-
son alapuló hoz záértéssel, a szakiro-
dalomban való alapos tájékozottsággal, 
jártas sággal dolgozott a természettu-
dományok és elsősorban a füvészet te-
rületén.

A természettudományok körében 
első, a külföld nagyra értéke lő elisme-
rését kiváltó Erdély ismeretlen barlang-
jairól (Imago specuum Magni Principa-
tus Transilvaniae admirandarum... etc.) 
című munkája volt. Ezt 1774-ben holland 
nyelvre lefordítva kiad ták, és szerzőjét 
szakmai felkészültségének elismerés-
képpen a Harlemi Tudományos Társa-
ság tagjai közé választotta.

Soó Rezső szerint „középajtai Benkő 
József (1740–1814) volt a székely flóra első 
rajongó lelkű kutatója”.

A „füvészet” iránti vonzalma is ko-
rán, valószínűleg már udvar helyi di-
ákkorában megnyilvánult. Ez azért is 

Benkő saját kertjében 
több mint 600 hazai 

növényfajt termesztett.  
Ez volt Erdély első 
botanikus kertje!

Benkő József mellszobra (Miholcsa József alkotása) a szülőfalu, Bardoc iskolája előtt. Balázsi Dorka Olga felvétele 
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föltételezhető, mert középajtai papsá-
ga elején már – botanizáló útai révén, 
amelyek során Brassót és a Székelyföl-
det is bejárta – a növények kitűnő isme-
rőjének hírében állt. Az erdélyi Guber-
nium Országos Egész ségügyi Tanácsa 
köriratban szorgalmazta a „gyógyító-
szerek, fü vek, gyógyfüvek” felkutatását. 
Válaszképpen Benkő 1773. augusztus 31-
én felterjeszti gyógynövények ismere-
tére és gyűjté sére vonatkozó jelentését. 
Ez az osztatlan elismerést arató jelentés 
kiforrott szakember magas szintű kép-
zettségét tükrözi. Ez idő tájt Benkő saját 
kertjében már 400 hazai növényfajt ter-
meszt: ez a szám a későbbiekben 1785-re 
már 600 fölött jár. Ez a kert volt Erdély 
első botanikus kertje!

Nyolcgyermekes családja nagy te-
hertétel volt számára, de emellett még-
is saját költéségén beutazta Erdély távoli 
vidékeit, és hallatlan lelkesedéssel gyűj-
tötte a Flora Transilvanica megírásá hoz 
szükséges füvészeti anyagot. 1767-ben 
elkezdi és 1785-re befejezi Erdély flórá-
jának feldolgozását. Ez a legelső erdélyi 
fló ra-mű sajnos, nem került kiadásra, 
és kézirata is megsemmisült. De hogy 
Benkő nagyszerű tudományos felfede-
zéseket szedett bokré tába, bizonyítja 
az, hogy a Transilvania generalis... „har-
madik könyvében, a De Physica Transil-
vaniae notitia fejezetében a 102–106. ol-
dalon szól a Regnum vegetubile-ról, 
felsorolva az erdélyi termesztett és erdei 
fákat, bokrokat, a termesztett, valamint 
a vadon termő erdei, hegyi, réti, mezei 
és mocsári füveket.”

Ugyancsak megszívlelendő „az Er-
dővidék volt Miklósvár szé kének flo-
risztikai jellemzése, mely mintegy 200 
faj előfordulására vonatkozó adatokat 
tartalmaz”. (Rácz G.: Kovászna megye 
gyógy növényei, 1973). Ez a jegyzék, ame-
lyet a Transilvania specialis tartalmaz, és 
amelyet Rácz G.[ábor] és Rácz E.[rzsébet] 
J.[ohanna] közöl, az első részletes flo-
risztikai felsorolás Erdély területéről.

Benkő József elévülhetetlen érdeme, 
hogy elsőként szólaltatta meg magya-
rul 1781-ben Linnének a virágok porzó- 
és termőtájának sajátosságaira épülő 
mesterséges rendszerét a Systema se-
xualet, és ezt a rendszert következete-
sen alkalmazta a magyar elnevezések 

felsorolásában is. Kiemelendő az a tény 
is, hogy az 1778-ban megjelent Transil-
vania generalisban az erdélyi növé-
nyeket a Linné által meghonosított 
kettős elnevezéssel (binominalis no-
menclaturával) jelöli, és ezt a nevezék-
tant szigorúan alkalmazza összes nö-
vénytani munkáiban.

Kisebb, de értékes az 1792-ben meg-
jelent A Közép-Ajtai Do hány című mun-
kája. Ez a mű szemléletesen igazolja 
körültekintő, tudományos pontosság-
gal megszűrt, az adatok tömkelegét 
átvizs gáló, lelkiismeretes kutató mun-
káját. A könyv első fejezete a nevezé-
ket, a második az akkor ismert 7 Taba-
cum fajt, a harmadik a dohány hazáját, 
majd Európába és Erdélybe kerülését, 
a műve lését és végül a dohány ártalma-
it (bőven) és hasznát ismerteti. Köpeci 
tartózkodása alatt írta és jelentette meg 
1796-ban az ecetfáról és annak megho-
nosításáról írt munkáját, amelyet II. 
Ferenc császár 20 arany értékű érmével 
jutalmazott.

Rácz G. elismerően állapítja meg, 
hogy Benkő József nemcsak az erdé-
lyi gyógynövénykutatás és a növények 
gyógyszertári alkal mazása terén fejtett 
ki úttörő tevékenységet, de elsőként lé-
tesített Erdélyben füvészkertet Középaj-
tán! Ő az első erdélyi helyi flórajegyzék 
szerzője, és ő tekinthető a flórakutatás 
növényföldrajzi irányzat – sőt ökológiai 
szemlélete – előfutárának.

Botanikusi munkáját a maga teljes 
jelentősége szerint csak a huszadik szá-
zad harmincas éveiben induló kutatá-
sok tárták fel, ekkor helyeztek Benkő 
József egyéniségét az öt megillető pie-
desztálra .

Benkő József munkássága mint fé-
nyes üstökös ragyogott és ragyog ma 
is a magyar és nemzetközi tudomá-
nyosság egén. Sorsa turáni átok súj-
totta tragikus magyar sors. Kibonta-
kozó rendkívüli tehetségének korán 
szárnyát szegték az irigy és rosszin-
dulatú vádaskodások. De Benkő József 
zsenialitásának termékei – horati usi 
megfogalmazással – egyéniségének 
sugárzásában „több volt a fény” – em-
beri gyarlóságai ellenére – az utókor 
számára mind a történettudomány, 
mind a növénytan terén örökérvényű-
ek marad nak .
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évf., 1940.
xxx Benkő József: Udvarhely megye leírá-
sa. Fordította és sajtó alá rendezte Szabó 
András. Erdélyi ritkaságok, 14. sz. Kolozs-
vár, 1944.
xxx In: Kovászna megye gyógynövényei . 
Rácz Gábor és Kovács Sándor: A flóra és 
vegetációkutatás története Kovászna me-
gyében, 20–30. old. Sepsiszentgyörgy, 1973.

(Megjelent a Művelődés 1990. decem-
beri számában, XXXIX. évfolyam, 12. 
szám, 42–43. oldal)

Benkő József 1792-ben megjelent A Közép-
Ajtai Dohány című művének címlapja.  
Kép: Wikipédia

Benkő József munkássága 
mint fényes üstökös 

ragyogott és ragyog ma is 
a magyar és a nemzetközi 

tudományosság egén.

művelődés 30 – emlék-lapok
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gyulafehérvári (innen a művésznevé-
ben szereplő Gy betű) születésű gépész-
mérnök, Gy. Szabó Béla (1905–1985) 
1931-ben költözött Kolozsvárra, ahol 
az Energia Villamossági Gépgyárban 
helyezkedett el. A mérnöki foglalkozás-
hoz képest inkább a rajzolás és a festés 
iránt vonzódó fiatalember képzőművé-
szeti bemutatkozása a Kós Károly által 
1932-ben a Károli Gáspár Irodalmi Tár-
saság égisze alatt rendezett kiállítás 
alkalmával volt, ekkor hat szénrajzzal 
és két pasztellel jelentkezett a nyilvá-
nosság előtt. A kiállítást követően Kós 
Károly biztatására ebben az időben tért 
rá a fametszésre: Koldusok című első 
metszetlapja 1933-ban készült el. Még 
ugyanabban az évben nyolc fametsze-
tet készített Nyírő József Kopjafák című 
novelláskötetéhez, illetve nyolc tusraj-
zot Dsida Jenő Nagycsütörtök című ver-
ses kötetéhez, amelyek osztatlan sikert 
arattak mind a közönség, mind a kriti-
kusok körében.

A kezdetek…

A még kezdő, de tehetséges Gy. Szabó Béla 
ez idő tájt került kapcsolatba az akkor 
már majdnem egy évtizede megjelenő 
lappal, a Pásztortűzzel. A magát irodal-
mi és művészeti folyóiratként megha-
tározó lap, amelynek nevét Kolozsvári 
Grandpierre Emil adta, az Erdélyi Szem-
le utódlapjaként indult útjára 1921 elején. 
Az 1921 és 1944 között megjelenő Pász-
tortűz egyik legkitartóbb munkatársa – 
főszerkesztőként, szerkesztőként, majd 
élete utolsó éveiben laptulajdonosként 
– Reményik Sándor volt. Az akkor már 
Kárpát-medence-szerte híres és elismert 
költő – aki jó szemű műkritikusként 
mindig figyelemmel követte az erdélyi 
képzőművészek tevékenységét – hamar 
felismerte Gy. Szabó Béla tehetségét. Va-
lószínű Reményiknek (is) köszönhető, 
hogy a művészi pályája kezdetén álló, 

de a gazdasági válság miatt 1933-ban 
állás nélkül maradt, és súlyos anyagi 
gondokkal küzdő művész a Pásztortűz-
nél talált nemcsak munkahelyre, ha-
nem otthonra is. Rövidesen megbízták 
a lap grafikai szerkesztésével, és ezzel 
a lap munkatársává vált. A Pásztortűz 
1934. január 31-én megjelent számának 
címlapját már Gy. Szabó Béla őrtüzet 
jelképező fametszete díszítette, amely 
a későbbiekben különböző változatok-
ban gyakran feltűnt a borítólapokon. 
(A korábbi évek lapszámainak borítólap-
ján gyakran találkozhatunk a „jó Test-
vér Lélekben, Igazságban, Művészetben”, 
Szilágyiné Szőcs Piroska festőművésznő 
hasonló, „a tűznél fekvő, de nem alvó, 
hanem éberen őrködő pásztort ábrázoló” 
grafikájával.) Ugyancsak Gy. Szabó Béla 
keze munkáját dicsérik a lap állandó ro-
vatainak – Krónika, Elsüllyedt világ (li-
geti Ernő rovata) – művészi kivitelezésű 
fejlécei. S közben persze rajzai, metszetei 
révén ő gondoskodott a lapban megje-
lentetett írások nagy részének illuszt-
rálásáról is.

A Pásztortűz támogatásának köszön-
hetően 1934 tavaszán Gy. Szabó Bélá-
nak lehetősége nyílt Szervátiusz Jenő 
társaságában kiállítani a Minerva Ki-
adó kiállítási termében. A tárlat beha-
rangozójában Járosi Andor kolozsvári 
evangélikus lelkész, a fiatal, még csak 
szárnyait bontogató művész szállás-
adója, majd jó barátja Gy. Szabó Bélát 
a lap „rendes munkatársa”-ként mutat-
ta be: „Gy. Szabó Béla grafikus és Szer-
vácius Jenő szobrász még e hó végén ki-
állítást rendeznek a Minerva kiállítási 
termében. Művészetük nem szorul kí-
nálgatásra, csak az eseményt akarjuk 
e sorokkal jelezni. Jelentőségén kívül 
késztet erre az is, hogy lapunk is hozott 
Szervácius-műhasonmást, Gy. Szabó pe-
dig lapunknak, talán nyugodtan írhat-
juk – rendes munkatársa is.”1

A kiállításról Kovács László közölt kri-
tikát, amelyben Gy. Szabó Béla Fellegvári 

A

Nagy Béla

Gy. Szabó Béla és a Pásztortűz
Emlékezés a 35 éve elhunyt kolozsvári grafikusra

Kós Károly arcképe 1933-ban, fametszet
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udvar című szénrajzának kíséretében 
a következő terjedelmes méltatás olvas-
ható: „Gy. Szabó Béla pár éve már megle-
petésként hatott, mint fiatal, jelentkező 
tehetség a Károli Gáspár Társaság kol-
lektív kiállításán szénrajz-sorozatával 
és pár darab pasztelljével. Azóta figyel-
ni lehetett az utat, amelyen mozgékony 
szelleme, kereső és tökéletesedni vágyó 
művész-szenvedélye jár. (…) Mostani 
kiállításának már tekintélyes anyagát 
tették ki pasztellképei. De megmaradt 
a szén is, mint további lehetőségek esz-
köze. Közben azonban nyugodtabb lett 
a szem is, pihentetőbb a mondanivaló. 

A nyugtalan, erősen beszédes kompozí-
ciók helyett most már finomabb rész-
letekben merül el. A szén sötét foltjai 
megritkulnak, diszkrét és finom vo-
nalak jelennek meg, megjelenik külön 
a táj, a városrész, az első képek háttere. 
A »Szamosparti részlet« leheletszerűen 
finom előtérben álló fiatal akácfájának 
fekete vonalával. A havas »Háztetők«-nél 
maradéktalan és tökéletes kifejező esz-
köz a szén. A részletekben való elmerü-
lés hozza magával az utat a portré felé. 
Az arcok meglátásának kitűnő képessé-
ge már első rajzain feltűnt, de még csak 
a regényesség, a szembeszökő vonal 

az arcból az egész emberrel együtt. Most 
már az arc külön, részletfinomságaival, 
gazdag feladataival. »Önarckép«-e egyik 
legjobb képe volt a kiállításon, mutatva 
a kitűnő portrétistát, aki egyik követke-
ző lépésként bizonyára jönni fog. Pasz-
telljei közül is elmélyültebb arctanul-
mányokra mutat a »Csodálkozók« című 
kép. Érdekes kép impresszionista szín- 
és fényvibrálásával a »Harmonikás«. 
A »Plánétás asszony« mondanivalójával 
az első periódus témái között áll, de már 
elfinomulva és képszerűbben… Minden 
a legjobb fejlődést mutatja, s ami külön 
szerencse művész számára, a mondani-
valóval egyszerre fejlődik az eszközzel 
és anyaggal való bánni tudás, a kifeje-
zés. Az első mondanivalók nyugtalan 
vonalai, a külvárosi foltok után »fes-
tőibb« mondanivalók érkeznek s ezzel 
együtt a részletekben való elmélyülés, 
hogy majd új, gazdagabb síkon jöjje-
nek ismét a szélesebb, nagyobb ölelésű 
mondanivalók. E természetes út mellett 
egészséges művész-fegyelmet tanulha-
tott Gy. Szabó Béla a fametszéssel és 
nyomda-grafikai munkáival, amelyek-
ből szintén állított ki képei mellett egy 
kis gyűjteményt.”2

A kiállítást követő évben jelentkezett 
első önálló metszetkönyvével, a Liber 
Miserorummal. A mintegy 50 metszetet 
tartalmazó albumról a Pásztortűzben 
Maksay Albert írt igen kedvező mélta-
tást . A Gy. Szabó Béla metszetei cím alatt 
megjelent és a művész metszeteivel il-
lusztrált írásban többek között ezek ol-
vashatók: „Ezt a latin kifejezést (liber 
miserorum – szerző megj.) »nyomo-
rultak könyvé«-nek, vagy »szegények 
könyvé«-nek fordíthatnók talán. De ez 
a könyv, a benne felsorakozó gyönyörű 
képek egymásutánjának szöveg nélkü-
li, hangtalan és mégis kiáltóan kifeje-
ző mondanivalóival, többet akar, mint 
a szegény és nyomorult emberek világát 
megmutatni. Szánalmat, szeretetet, kö-
nyörületességet és felelősséget követel 
velük szemben. Nem bemutatás tehát, 
hanem lelkiismeret ébresztés; nem pro-
letárpropaganda, hanem krisztusi test-
vériség hirdetés. Az embernek ezekről 

Első önálló 
metszetkönyve, 

a Liber Miserorum 
mintegy 50 metszetéről 

a Pásztortűzben Maksay 
Albert írt igen kedvező 

méltatást.

Az 1937. január 15-i lapszám címoldala
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a fametszetekről assisi Ferenc, a szegé-
nyek szentje jut eszébe, úgy, ahogyan 
a Fioretti, a virágocskák könyve ábrá-
zolja őt édes közvetlenséggel. Gy. Szabó 
Béla lapjain ugyan nyoma sincs a Fio-
retti naiv bájának, de annál teljesebbek 
metszőjüknek a témához, a magasztos 
szegénységhez kapcsolódó lelki közös-
ségével. Ám mindez csak részleges ér-
dem volna, ha a metszetek a témától 
és felfogástól elvonatkoztatva a maguk 
kép mivoltában nem lennének művészi-
leg kifogástalanok és tökéletesek. De ép-
pen azzal adnak rendkívüli kifejező erőt 
a művész mondanivalóinak, hogy for-
mailag és technikailag is teljesen éret-
tek, kiforrottak, befejezettek.”3 

A metszetkönyv azonban annak el-
lenére, hogy Bibliophil Társaságtól 
megkapta „az év legszebb könyve” ki-
tüntetést, nem aratott osztatlan sikert. 
Maksay fenti sorai és Dsida Jenő elis-
merő könyvismertetője mellett akad-
tak bírálói is: Korvin Sándor például 
a Korunk folyóirat hasábjain a Liber 
Miserorum kötetet „olcsó nyomor-ro-
mantika” jelzővel illette. A bírálatok 
hatására, bár a magát baloldalinak 
valló grafikus a szociális témák helyett, 
a természet szépségeinek ábrázolása 
felé fordult.4

Gy. Szabó Béla 1936-ban Budapestre 
utazott, ahol Varga Nándor Lajos irá-
nyítása mellett a budapesti Képzőmű-
vészeti Főiskolán alkalma nyílt töké-
letesítenie az addig csak autodidakta 
úton szerzett, hiányos képzőművészeti 
ismereteit . Kapcsolata a Pásztortűzzel, 
illetve Reményik Sándorral budapes-
ti tartózkodása alatt sem szakadt meg. 

Bizonyság erre a Petőfi Irodalmi Múze-
um kézirattárában őrzött, Reményik 
Sándornak címzett, 1936. június 19-én 
kelt levele:

„Kedves Sándor! 
Hallgattam eddig, de annál többet 

gondolok Rátok. Napról napra mindin-
kább megértelek, aki a legjobb körülmé-
nyek mellett rövid ideig sem igen sze-
rettél itt maradni. Nekem is jó dolgom 
van eddigi életemhez képest. Kevesebb 
valamivel az anyagi gondom, mégis na-
gyon húz valami vissza. Gyakran meg-
esik, hogy megyek az utcán s egyszer 
csak valahol a Szent János-kút vagy 
Hajtásvölgy felé találom magam. Nagy 
erő ez Sándor! Ha szárnyaim volnának, 
és a szememet bekötnék, talán vissza is 
találnék Hozzátok. Tanulni jöttem ide 
és ez a cél az egyedüli, amely az egyen-
súlyt megtartja. Hovatovább látom, 
hogy a tehetségemen kívül, amelyről 
nem tehetek, Erdélynek köszönhetek 
a legtöbbet, és igazi munkát ott fogok 
végezni. Olyan eset, mint a Makkaié, 
sem veszi el kedvemet, hiszen vagytok 
még elegen – erősebbek. Ezen is sokat 
gondolkoztam és mindig Tereád és Kós 
Károlyra, valamint arra a maroknyi 
emberre jutottam.

Ezt az évet még itt töltöm Magyaror-
szágon, januárra talán lemegyek Olasz-
országba. Kell ez a távollét, hogy az em-
ber igazi környezetét és önmagát jobban 
megbecsülje. Hogy személyesen nem 
vagyok köztetek, kedvező annyiban, 
hogy legalább nem halljátok sok hely-
telen kiszólásomat. Erről itt, úgy látszik, 
leszoktam. Nagyon szeretném, ha egy-
szer feljönnél, amíg itt vagyok. A könyv-
napokon kerestelek. Nagyon szeretnék 
egy fametszetet csinálni Rólad és most 
már menne is. Légy szíves majd megír-
ni, ha jössz, esetleg akkor majd egy szí-
vességre is megkérlek: néhány fadarab 
felhozásáról lenne szó. A Pásztortüzet és 
a Helikon-asztalt sok szeretettel üdvöz-
löm. Téged szeretettel üdvözöllek

Sz. Béla”5

…és a folytatás 

Egyéves távollét után Gy. Szabó Béla ha-
zatért Kolozsvárra és tovább folytatta 
közreműködését a Pásztortűzzel . A lap 
1937. január 15-i számának borítólapját 
a hazatért és már egyre ismertebb grafi-
kus egy hegyi forrásból ivó fiút – hát-
térben az emblematikus pásztortűzzel 
– ábrázoló, mélyen szimbolikus töltetű 
fametszete díszíti. Ugyancsak ebben 
a lapszámban látható a Flórián Tibor 
Vázlatok című kötetéhez készített egyik 
finom vonalú tusrajza is.

Gy. Szabót még ugyanebben az évben 
újabb megtiszteltetés érte: az ő munkáit 
is bemutatták az erdélyi képzőművészek 
budapesti seregszemléjén. Mások mel-
lett olyan jónevű és ismert képzőmű-
vészekkel állíthatott ki, mint Szerváti-
usz Jenő, Nagy Imre, Kós Károly, Bordy 
András, Thorma János, Ziffer Sándor 
és Szolnay Sándor. A 11 művész mun-
káiból összeállított tárlatról a Nyugat 
első nemzedékéhez tartozó Nagy Zoltán 
(1884–1945) író, költő és kritikus Buda-
pestről küldött, és a Pásztortűz 1937. jú-
nius 15–30-i, összevont számában Erdé-
lyi képzőművészek Budapesten címmel 
megjelent beszámolójában a következő 
méltatást olvashatjuk Gy. Szabó Bélá-
val kapcsolatban: „Egészen új, megle-
petésszámba menő Gy. Szabó Béla be-
mutatkozása. Folyóiratokban megjelent 
fametszetei és a múlt évben kitünte-
tett Liber Miserorum révén már róla is 
volt fogalmunk, de amit a kiállításon 
nyújt, azt nem várhattuk. A múlt év 
őszén maga is eljött Budapestre, ahol 
sokat tanult, mégpedig földijétől,  Varga 
Nándortól, aki a Főiskola kiváló grafi-
ka-tanára. Nagy anatómiai tudásra és 
mesterségbeli fogásokra tett szert pár 
hónap alatt, s különösen a színes, több 
dúcról nyomott fametszet terén ért el 
meglepő eredményeket. Újabban ké-
szült alkotásai sok elmélyülésről, lelki 
beleélésről tanús kodnak, de magukon 
hordják a nagyvonalúság öntudatlan 
hatását is. Főképpen néhány színes női 
arcképe kelt méltó meglepetést a kiál-
lításon. Fejlődése csudálatosán gyors 
ütemű, úgy annyira, hogy ma Molnár 
C. Pál, Gáborjáni Szabó Kálmán és Bu-
day György mellett legjobb fametszőink 
sorába emelkedett.”6

Két hónappal később ugyancsak 
a fent említett Nagy Zoltántól olvas-
hatunk egy, kizárólag a fametsző mű-
vésznek szentelt terjedelmes méltatást 
Gy. Szabó Béla címmel. A Pásztortűz 1937. 
augusztus 15–31-i, szintén összevont 
számában megjelent írásában  – amely-
nek címlapján a művész egyik Önarc-
kép című fametszete látható – a szerző, 
miután ismerteti a grafikus életrajzát, 
részletesen kitér addigi művészi pályá-
jának a bemutatására. A pályakezdésé-
vel kapcsolatban írja: „Nagy nehézségek 

Gy. Szabó Béla: Önarckép, szénrajz

„…ha jössz, esetleg akkor 
majd egy szívességre 
is megkérlek: néhány 
fadarab felhozásáról 

lenne szó.”
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állottak előtte, s ezek között is a legna-
gyobb az, hogy akár a rajzolás, akár pe-
dig a fametszés mesterségbeli részét 
minden útmutatás nélkül kellett elsa-
játítania. Mestere csak a kísérletezés 
volt, s ez a mester igen szigorúnak bi-
zonyult. Most, amikor előttünk fekszik 
négy év alatt készült lapjainak hosszú 
sorozata, megfigyelhetjük, hogy milyen 
szigorú önkritikával dolgozott, hogy 
a tiszta mesterségbeli fogásokat hosszú, 
küzdelmes úton szerezte meg. A legko-
molyabb, önfegyelmezett autodidakták 
közé tartozik.” A szerző szerint művészi 
kialakulásában és fejlődésében mérnö-
ki képzettsége is fontos szerepet játszott, 
és az, „hogy a műegyetemen megszokta 

a fekete tus és a fehér papír összetar-
tozását, a jelenségeknek e két alapvető 
színben való szemlélését.” Írásának vé-
gén Nagy a fametsző portrékészítő ké-
pességét dicsérte: „Kevés ilyen kifejező, 
ennyire tökéletes portréval dicsekedhe-
tik újabb művészetünk. Modern művé-
szeink ritkán közelítik meg ezt a cso-
dálatosan egyszerű, mégis mindent 
hiánytalanul, oly vonzóan, gazdagon 
kifejező színes fametszet-arcképet.”7

1937 decemberében Gy. Szabó Béla 
egy meglepetés-kiállítással lépett a ko-
lozsvári közönség elé: a fametszőként 
ismert grafikus ezúttal színes pasztell 
képeivel örvendeztette meg a tárlatné-
zőket. A kiállításon nyolc belföldi kép 

mellett az olaszországi tanulmány-
úton, illetve bulgáriai és görögországi 
útjai során készült színes krétarajzok, 
valamint a bugaci alföldi tájat bemu-
tató pasztelljei voltak láthatók. A kiál-
lításról a Pásztortűz 1937. december 15–
31-i, összevont számának Kép és szobor 
rovatában Maksay Albert közölt részle-
tes beszámolót Gy. Szabó Béla útiképei 
címmel. Az írás szerzője már magával 
a címmel is utalt arra, hogy a bemuta-
tott alkotások többek egyszerű tájképek-
nél. A tájkép a látott tájat ábrázolja. Mint 
írta: „A Szabó Béla pasztelljein az ember 
ott látja, vagy legalább ott sejti azokat 
az érzéseket és hangulatokat is, ame-
lyek a művészt a témája, megfigyelése 
és képpé rögzítése közben ihlették.”8

Az „átszervezett” Pásztortűz

1938 januárjától a Pásztortűz „mind 
szellemben, mind formában átalakítva” 
jelent meg. A nyomdatechnika fejlődése 
lehetővé tette, hogy a folyóirat színes 
borítóval jelenjen meg, a fényképek és 
a képzőművészeti alkotások reproduk-
ciói, illetve az illusztrációk jobb minő-
ségűek legyenek. Természetesen az át-
szervezés a lap tartalmi szerkezetének 
átalakítását, az elavultnak tűnő rova-
tok újakra cserélését is maga után von-
ta. Az új formai megjelenítés Gy. Szabó 
Béla számára is kedvezőnek bizonyult. 
Továbbra is közölt metszeteket, de az új 
nyomdatechnikának köszönhetően le-
hetőség nyílt finomabb vonalú rajzok, 
pasztellek közlésére is. Mindjárt az év 
első számában két elbeszélés (Kováts 
József: Mária néni; Petres Antal: A ka-
nárimadár) is Gy. Szabó Béla rajzai ál-
tal illusztrálva jelent meg. A követke-
ző, februári lapszámban Tamási Áron 
Édes méz című regényéből közölt rész-
letet illusztrálta két rajzával Gy. Szabó, 
aki ezek mellet saját írással is jelent-
kezett . A Festik az arcképem című hu-
moros írásából, amelyet a róla készült 
Bordy-akvarell, valamint a portréké-
szítés folyamatáról készült saját rajzai 
illusztráltak, nemcsak a grafikus-mű-
vész írói képességéről szerzünk tudo-
mást, hanem Bordy András festőba-
rátjának otthonába és családi életébe 
is betekintést nyerünk: „A gyermek-
nek nem tetszett, hogy mellőzték, mi-
kor olyan jó lett volna azon a képen 
pancsolni. Jött a sírás, visibálás ismét, 
mint a fergeteg. »Apjukom« meg türel-
mesen festett. Ilyen türelmes csak egy 
apa lehet. Kérlelés, csitítás, babusgatás 
hangzott minden oldalról, valahogy 
olyan formán, hogy – mókuci – fóku-
ci – rókuci – hókuci – pókuci – kókuci! 

Fametszet a Liber Miserorum albumból. Forrás: Rézkarcfitnes
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Megrendülve füleltem, hogy családos 
embernek mi mindent kell tudnia.

Közben lankadatlanul álltam, ő meg-
festett. Pihengettünk olykor, csavartam 
a fejem jobbra-balra, hajoltam, guggol-
tam, ami mindenkinek ajánlatos, ha 
festik. Munkaközben pedig bűvészked-
tem, hosszabb ideig álltam egy lábon, 
hadd lássa a mester, hogy nem akármi-
lyen modellel van dolga. A vizes papíron 
jól futkorásztak egybe a színek, s ahol 
kellett, közéjük lehetett ágyazni újabb, 
vagy sötétebb színeket, itt-ott felszív-
ni a nem odavaló foltokat. Ment min-
den simán, ami vízfestésnél igen fontos, 
mert későbbi javítgatás már a frisses-
séget veszélyezteti. Kényszerszünetet 
is tartottunk, mert odalenn bormérés 

közben tíz veder borba tévedésből egy li-
ter szilvapálinka került. Ezt kellett kós-
tolgatnunk, hogy érzik-e nagyon, s ha 
igen, vajon fog-e húsz vederben érezni. 
Szerencsére a képnek már amúgy is szá-
radnia kellett. A hátteret és ruhát még 
igazítgatta, én közben a mosdótál és 
a földre fektetett kép előtt ülő festőről 
vázolhattam egy szénrajzot.

Kissé beborozva nézegettük a képe-
ket, s Bordy barátom azzal biztatott, 
hogy az enyémet nem teszem ki az ab-
lakba. Vigasztaltam, hogy bár olyan va-
gyok a képen, mint a kötelességét telje-
sítő mór, de legalább kancsi és a szájam 
egyik fele görbül. Viszonozta kedvessé-
gemet azzal, hogy én meg kugligolyó 
fejet rajzoltam neki. Fenyegetőztem is, 

hogy majd kimetszem. Egyszóval bő-
ven traktáltuk egymást, végül is köl-
csönösen megegyeztünk, hogy egyik 
sem bántja a másikat. Lényegében egyik 
sem szólt komolyan a másik munkájá-
ba, ő mégis visszagörbítette a szájamat, 
ami hízelgett.

Másnap még apróbb foltozgatásokat 
végzett. Előzőleg tiszta vízzel végigmos-
ta az egész képet, helyenként formálta, 
simítgatta, de csak annyira, hogy a kép 
frissessége megmaradjon. A gyerek hol 
aludt, hol sírt, hol gügyögött, mint az-
előtt való nap. Bámultam az apai tü-
relmet, s kíváncsian kérdeztem, hogy 
munkáját két gyermek nem fogja-e 
majd zavarni.

– Tavaszra egy nagy manzárdszo-
bát építünk, felpakolom őket, ott aztán 
bőgjenek!

Így készül egy arckép a családos festő 
otthonában.”9

1938-ban, a megújulás első évében 
megjelent lapszámokban gyakran ta-
lálkozhatunk Gy. Szabó Béla illusztrá-
cióival. Olyan ismert írók, mint Nyírő 
József (Az öreg ház; Két kritika) és Kará-
csony Benő (Vadalany és egyebek), vala-
mint Nagy Borbála (Mártonbá háztűz-
nézőben) írásait színesítette rajzaival, 
de emellett több pasztelljével és szén-
rajzával is megismertette a Pásztortűz 
olvasóit. Az augusztusi lapszámban egy 
újabb írását tette közzé Dalmáciai fogad-
tatás címmel. A három rajzzal illuszt-
rált írásban Gy. Szabó Béla a tőle meg-
szokott humoros stílusban elevenítette 
fel a Dalmát tengerparton töltött na-
pokat .10

Az 1939-es évet a Pásztortűz Lyka Ká-
rolynak a Pesti Hírlapból átvett, az er-
délyi művészek budapesti kiállításá-
ról írt kritikai elemzésével indította. 
A Nemzeti Szalonban megszervezett ki-
állításon 24 erdélyi művész (Nagy Imre, 
Bordy András, Szolnay Sándor, Szervá-
tiusz Jenő, Vágó Gábor és sokan mások) 
között jelen volt természetesen Gy. Sza-
bó Béla is „nagyerejű fametsze tei révén, 
amelyek legelőnyösebb oldaláról mu-
tatják be ennek a kitűnő grafikus nak 
tehetségét”.11 A lap fényképeket is közöl 
a kiállításon személyesen ott lévő Gy. 
Szabó Béláról, Bordy Andrásról és Si-
mon Béláról.

1941, a Pásztortűz 
veszteségeinek éve
Császár Károlyt, aki sok éven keresz-
tül felelős szerkesztőként fontos sze-
repet töltött be a lap vezetésében, „a 
nagy múltú hajdani kolozsvári állami 
felsőbb leányiskola helyén szervezett 

Önarckép 1968-ból, fametszet. Forrás: Muzeul de Artă Cluj/Képzőművészeti Múzeum, Kolozsvár
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leánygimnázium igazgatói székébe ke-
rült.” Ugyancsak távozott a laptól Kéki 
Béla szerkesztő is, aki Budapestre köl-
tözött. Reményik Sándor vezércikkben 
méltatta érdemeiket, és búcsúzott a tá-
vozóktól a maga és az itt maradt egy-
kori munkatársak nevében. Az év első 
számának címlapját Császár Károly-
nak a lapban kifejtett tevékenysége előtt 
tisztelegve, Gy. Szabó Bélának az egykori 
felelős szerkesztőről készített metszet-
portréja díszíti.

A Pásztortűz legnagyobb veszteségét 
kétségkívül a főszerkesztő és laptulaj-
donos Reményik Sándor költő 1941. ok-
tóber 24-én bekövetkezett halála okoz-
ta. A november 15-én megjelent számot 
a szerkesztőbizottság teljes egészében 
az elhunyt költő emlékének szentel-
te. A címlapon, valamint az 531. olda-
lon Kudelász Károly szobrászművész-
nek Reményik Sándorról felvett halotti 
maszkjáról készített Fotofilm-felvételek 
láthatók, ugyanakkor a lap Gy. Szabó Bé-
lának az evangélikus templomban fel-
állított ravatalról készített szénrajzát, 
valamint a költőről készült fametsze-
tét is közölte. Az 1939-ben megkezdett 
és 1940-ben befejezett portré elkészíté-
sének egy vázlattal illusztrált története 
is ebben a lapszámban látott napvilágot 
Arcképe címmel.

„Jó ideig szemérmes tartózkodással 
fogadta azt a gondolatot, hogy vala-
ki arcképét örökítse meg. Ezért eleinte 
csak lopva tanulmányoztam. Az itt kö-
zölt vázlat is így készült, társaságban, 
ahogy a beszélgetők háta mögé bújtam. 

S bár az utóbbi időben látása gyengült, 
néhányszor mégis rajtacsípett. Ilyenkor 
zavartabban mosolygott, mint én.

Ez azután többször megismétlődött 
s végül is nem idegenkedett szándé-
komtól. De a megvalósításra csak las-
san került sor. Vándoréveim korszaka 
következett és ritkán találkoztunk.

Ezerkilencszázharminckilencben 
egy párás fülledt júniusi délután meg-
látogattam a Lorántffy Zsuzsanna 
kórházban, hogy nekikezdjek egy fa-
metszetnek, de hangulata nagyon szo-
morú volt.

»Mess meg engem ravatalos halott-
nak!« – mondotta kissé emelkedett han-
gon. Máskor keményen tartotta fejét, 
most lehorgasztotta: fáradt volt és szen-
vedett. Kezelőorvosával tréfás dolgokat 
mondogattunk, s rövid ideig Sándornak 
is jó kedve lett. De ez csak a fény fel-fel-
villanása volt abban a tompa, fojtó szür-
keségben, amely fenyegette, amelytől 
oly szorongva félt. Aggódva panaszolta, 
hogyha a kegyetlen közöny teljesen ha-
talmába keríti, még verset sem tud majd 
írni. Később is többször voltak ilyen gyöt-
rődései. Nem fárasztottam hát már csak 
azért sem, mert nem a letört Reményik 
Sándort akartam megörökíteni. Amit 
akkor csináltam – úgysem sikerült.

Sokszor fut az ember nehéz feladatok 
után. S mintha kényszerített volna va-
lami, hogy egészben véve kemény, acé-
los alkatú s részleteiben mégis oly fi-
nom vonalú fejét megrajzoljam.

Telt-múlt az idő, de ahányszor ta-
lálkoztam vele, mindig nyugtalanított 

valami. Végre a következő évben már 
könnyen ment a dolog. De azért most is 
eszembe jutott az a bizonytalan érzés, 
hogy esetleg nem sikerül. Különös kí-
váncsisággal, félelemmel, bizakodással, 
küzdelemmel kevert érzés. Közben arról 
is beszélgettünk leginkább, hogy a mű-
vészi alkotásban a véletlennek nagy 
szerepe van, minden alkotás egyúttal 
szerencsejáték. A művész pedig a világ 
legnagyobb kártyása: egy lapra felteszi 
egész életét. Mesélte, hogy néha évekig 
hordozott magában egy-egy versmagot, 
amíg kikelt és fává terebélyesedett.

Egy darab körtefa deszka volt ná-
lam, arcát mindjárt arra rajzoltam fel. 
Érdekes, kissé hátrakapott, kopaszodó 
boltozatos szikla-homlokának vona-
lát húztam le előbb, amely a szemöl-
dök fölött eléggé kiugrik. Majd a pofa-
csont, a száj-tájék és az áll körvonalát, 
sok puha részletvonalaival. Elhelyeztem 
benn ülő, elszánt és egyúttal jóságos, 
világos szemét, amely annyiszor látott 
a magasba s bizony sokszor csak a földet 
nézte. Ezt a tekintetet kevés fényképe 
adja jól vissza. Egyrészt ez már a vilá-
gos szemek fényképezésénél így szokott 
lenni – a lemez nem egyformán érzé-
keny a különböző színekre – másrészt 
a gép csak pillanatot rögzít, de nem ku-
tat. Az egész arckifejezésben volt valami 
lenyűgöző, különösen, ha verset olvasott 
fel, vagy beszélgetés közben lendületbe 
jött. Rideg üveglencse ki tudja-e váltani 
ezt az arckifejezést az emberből?

Rendkívül finom vonalak adódtak 
orrának formáinál. Mindezt fametszet-
ben kellett elképzelni, ami nem ment 
minden nehézség nélkül. Külön gondot 
adott deresedő, rövid bajusza, szája, kü-
lönösen alsó ajkának egyszerre puha 
és dacos vonala. Erős, erélyes állkap-
csa is két szelíd, gömbölyded formában 
végződött.

Nem fárasztottam sokat. Előre biztat-
tam, hogy az egész művelet – ha sike-
rül – olyan, mint a jó foghúzás; minél 
rövidebb ideig tart, annál jobb. Később 
is közbevetettem egy-egy ilyen mondást, 
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„…a művészi alkotásban 
a véletlennek nagy 

szerepe van, minden 
alkotás egyúttal 

szerencsejáték. A művész 
pedig a világ legnagyobb 

kártyása: egy lapra felteszi 
egész életét.”
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hogy kedélyét élénkítsem, ami munká-
mat megkönnyítette.

Egy-kettőre megbarátkozott a mo-
dellüléssel, nem is hitte, hogy kedélyes 
beszélgetés közben történik meg mind-
az, amitől oly sokáig húzódott.

Másnap a felrajzolt arcot kezdtem 
vésni. Hajléktalan ember voltam abban 
az időben és a Pásztortűz egyik aszta-
lán dolgoztam, mint »megtűrt elem«. 
Sándor is gyakran feljárt, így a kivé-
sett, főbb vonásokat mindjárt természet 
után ellenőrizhettem. Nem volt köny-
nyű feladat ez; vigyáznom kellett, hogy 
csak a lényeges maradjon meg az arcból, 
amely – mint már említettem – érdekes 
ellentétek összhangja volt.

Mikor láttam, hogy a siker remé-
nye felcsillan, fütyörészni kezdtem. 
Erre Sándor is felvidult. Még énekelt is. 
A próbalapok nyomtatása közben szó 
esett a versek illusztrálásáról is. Hatá-
rozottan kijelentette, hogy verset ak-
kor olvas legszívesebben, ha nincs rajz 
mellette. A mai fametszetekkel sem 
nagyon barátkozott meg, de amikor 
az első, elfogadható lapot eléje tettem, 
hosszasan nézte, állkapcsait összeszo-
rította, majd szokás szerint felkapta 
fejét és nagy örömömre, megnyugvá-
somra mondta röviden, hogy ezt a met-
szetet szereti .

Ezek után kiderült, hogy a metsze-
tek aláírása fárasztóbb volt, mint a mo-
dell-ülés. Az erélyesen fogott toll alatt 
meg-megakadt az írás, de feltűnően 
egyformán minden aláírásnál ugyan-
ott. Látási zavarai gyakran voltak 

az utóbbi időben, és így csak egyné-
hány lapot írattam alá. Nehezen ment, 
de mégis szívesen tette.

A Pásztortűz szerkesztőségéből távo-
zóban mindig visszafordult az ajtóban, 
felemelte fejét nyugodtan, kérőn szólt 
vissza: »A tüzet ne hagyjátok!«

Most, hogy messzire ment, gyakrab-
ban nézegetem arcképét. Ezt a monda-
tát hallom, és arra jövök rá, hogy hova-
tovább magunkra maradunk.”12

Reményik Sándor halálát követően 
a Pásztortűz megszűnéséig (az utolsó 
lapszám 1944. február 15-én jelent meg) 
Gy. Szabó Béla munkáival már csak el-
vétve találkozunk a folyóirat hasábjain. 
Kivételt képez az 1943. január 15-i lap-
szám, amelynek címoldalán A vak gyó-
gyítása című metszetének egy részlete, 
a lap belső oldalain pedig három szén-
rajza (A bözödi kicsi szoros télen; János 
gazda; Bözödi szépség) látható. Ugyan-
ebben a lapszámban Gy. Szabó Béla ko-
lozsvári kiállítása cím alatt olvasha-
tunk méltatást az előző évben megnyílt 
tárlatról, amelyen a grafikus székely-
földi útjának során készült alkotásai 
mellett Fuhrmann Károly ötvösművész 
egyedi munkáit is kiállították. Az írás 
szerzője Maksay Albert tömören így jel-
lemzi Gy. Szabó Bélát, és a már kifor-
rott művészetét: „Céltu datos, pontos, 
határozott, magabízó szellem érvénye-
sül mindenben, ami a keze alól kikerül. 
Nem engedi át magát érzelmi benyo-
mások sodrának, hanem néz, mérle-
gel, mindent megfontol. Tömör tudati 
összehangoltságként él együtt benne 

a grafikus, a festő és a lelkiismeretes 
gondolkozó.”13 

Zárszóként hadd idézzük Reményik 
Sándor 1939-ben, a portré készítésének 
évében Gy. Szabó Bélának, a jó barátnak 
és munkatársnak, egyfajta „végrende-
letként” ajánlott versét:

„Mindenki a magáét
Gy. Szabó Bélának
A köröket, a köröket ne hagyd:
Mindenki a magáét –
El ne hagyd magad dolgát-örömét,
Kicsi virágát az egész világért.
Rajzold, rajzold buzgón és el-

merülten
És rendületlenül
Rajzold, rajzold pontos köreidet –
Míg a vihar elül.
S ha halni kell: akkor is úgy 

találjon
A végzet: a vak katona:
Polgár- és művész-gőggel 

mondd neki:
A köreimet nem adom oda.”
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történelem nem mögöttünk van, hanem 
alattunk. Azon állunk.” Mikó Imrétől 
kölcsönöztem ezt a gondolatot, amely 
– úgy érzem – számunkra különösen 
időszerű ebben a pillanatban. Az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) által a mai napon felavatott em-
léktábla 130 éves múltja egy kiemelkedő 
személyiségének állít emléket, tesz hitet 
ezzel a személyében kifejezésre jutó ér-
tékek mellett .

Sándor József ott volt az EMKE létre-
hozásakor, 1885-ben. Ő dolgozta ki a lé-
tesítendő egyesület alapszabály-terve-
zetét, titkáraként, majd főtitkáraként, 
később örökös alelnökeként úgyszól-
ván mozgató rúgója volt mindannak, 
ami az egyesületben és akörül történt. 
Az első évtizedek az ő céltudatos fára-
dozása nyomán az építkezés évtize-
dei voltak: a művelődés körét szélesre 
nyitva az erdélyi, s kiemelten a szór-
ványmagyarság megmaradását szol-
gálva. Az EMKE iskolákat, óvodákat, 
könyvárakat létesített, anyagilag is 
támogatva azokat, akik a műveltsé-
get elvitték a nép közé, akik áldozatos 
munkásai voltak a tudásnak, s általa 

a felemelkedésnek. Ezt a munkát az ál-
tala 1910-ben összeállított adatgazdag 
és impozáns emlékalbumból ma is bár-
ki megismerheti.

Aztán az első világháború végével, 
az összeomlás után új időszak kezdő-
dött az EMKE, de Sándor József életé-
ben is. Kisebbségi sorsba került erdélyi 
magyar közösségként szembe kellett 
néznünk egy kíméletlen és saját elve-
it is megcsúfoló nagyhatalmi döntés-
sel, be kellett rendezkednünk mindar-
ra, ami a kisebbségi sorssal járt: egy 
többségi, homogenizáló nemzetépítés 
agresszivitásával, sokak kishitűségé-
vel. És a legjobbjaink, köztük Sándor 
József is a maguk helyén – hogy Berde 
Mária szavait idézzem – „tették a hasz-
nos lehetőt”.

Ő a magyar országgyűlésben képvi-
selőként szerzett tapasztalataira ala-
pozva a politikai harcot vállalta. Ami-
kor még arra lehetőség volt, ott állott 
a Magyar és Székely Nemzeti Tanács 
vezetői között, akik a nemzeti önren-
delkezés wilsoni elveire hivatkoz-
va nyilvánították ki az erdélyi ma-
gyarság akaratát az akkor még csak 

A„

Sándor József  
új emléktáblája előtt

Dávid Gyula

Kettős évforduló: az EMKE 2020-ban ünnepli fennállásának 135. évfordulóját, valamint megemlékezik 
arról, hogy a főtitkári, illetve ügyvezető elnöki, majd rövid ideig elnöki tisztjét betöltő Sándor József 
75. éve hunyt el. Kép: EMKE/Ács Zsolt

Az EMKE iskolákat, 
óvodákat, könyvárakat 

létesített, anyagilag is 
támogatva azokat, akik 

a műveltséget elvitték 
a nép közé.
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várható nagyhatalmi döntéssel szem-
ben. Egyike volt azoknak, akik a tria-
noni döntést követően a politikai né-
zetek szerinti megosztottság helyett 
a kisebbségi magyarság egységes poli-
tikai pártba tömörülését szorgalmaz-
ták, majd – a Magyar Párt többször is 
újraválasztott egyik alelnökeként – épí-
teni próbálták.

Az 1920-as években, amikor a román 
parlamentben a Magyar Párt színei-
ben mandátumhoz jutott, ő lett a ma-
gyar parlamenti csoport legtevékenyebb 
tagja, aki – idézem tovább ismét Mikó 
Imrét – „mint bukaresti születésű szé-
kely, kitűnő nyelvismeretével és a ma-
gyar parlamentben szerzett gyakor-
latával felvértezve, egyedül küzdötte 
végig a magyarság első politikai harca-
it… Előrehaladott kora ellenére a szó-
székben érezte igazán otthon magát, 
s ellenségeinek gyakran fellövellő köz-
beszólásai csak olajat öntöttek lobbané-
kony temperamentumára.” (Huszonkét 
év, 44–45.) Így szállt szembe többek kö-
zött a magyar iskolák – s ezzel a felnövő, 
már kisebbségiként születettek nemze-
dékének – jövőjét védelmezve, a demok-
ratikus parlamentarizmus álarcába 
öltözött, de egy agresszív román álla-
mépítés szolgálatába állított törvény-
javaslatokkal és törvényekkel, s akkor 
is kitartott, amikor fellépései, józan, 
és a körülményekkel is számolva elő-
terjesztett kezdeményezései nemhogy 
a román parlamentben, de a legtekin-
télyesebb nemzetközi fórumokon is sü-
ket fülekre találtak.

Az EMKE és vele együtt megmara-
dásunk szempontjából létfontosságú 

intézményeink (az Erdélyi Múze-
um-Egyesület, az Erdélyi Magyar Gaz-
dasági Egyesület) léte és további mun-
kája ebben az időben ugyanannak 
az agresszív román nemzetépítő aka-
ratnak a játékterévé vált. Többszöri, 
meg-megújuló próbálkozás ellenére, 
betiltott és csak hosszas huzavona után 
(képtelen alapszabály-módosításo-
kat követelő törvényszéki határozatok 
közepette) engedélyezett választmá-
nyi vagy közgyűléseken át bukdácsol-
va végül is 1935-ben jutott el oda, hogy 
működését hivatalosan engedélyez-
ték. Ekkorára azonban már kiépültek 
– részben az erdélyi magyar egyházak 
védőszárnyai alatt – azok a kisebb ma-
gyar kulturális intézmények, egyesü-
letek, amelyek az EMKE egykor vállalt 
feladatkörének egy részét, nem egyszer 
szép eredményeket is felmutatva, be-
töltötték.

A királyi diktatúra aztán az EMKE-t 
is felszámolta, majd amikor 1940 őszé-
től – legalább Észak-Erdélyben – újra 
elindulhatott a munka, ennek kere-
tében az új berendezkedés hangadói 
már nem tartottak igényt szerepvál-
lalására, s noha az 1941. évi EMKE-köz-
gyűlésen tiszteletbeli elnöki címmel 
is felruházták, kényszernyugdíjba 
küldték.

A második világháborús front átha-
ladása után még újra a cselekvésnek, 
az EMKE újjászervezésének porondjára 
lépett – az általa összehívott 1944. de-
cember 27-i közgyűlésen tényleges el-
nökké is megválasztották –, néhány 
hónap múlva azonban az új demokrá-
ciában született kolozsvári Világosság 

már gyászkeretes címoldalon adta hí-
rül halálát. Így azt, hogy néhány év 
múlva a román kommunista hata-
lom – más magyar intézményekkel 
együtt – az EMKE-t is évtizedekre ki-
ható döntéssel felszámolja, már nem 
érte meg.

Ma, 75 évvel később, sokan sokfé-
le múltat éreznek a talpuk alatt, vagy 
konstruálnak a talpuk alá. Az életünk 
minden területén, „a szabadság dzsun-
gelében” magasra emelt zászlók alatt 
díszlik a személyiségi jog mindenha-
tóságának (mások hasonló jogának 
semmibe vevésével társított) jelszava, 
ott mosolyog az „ubi bene, ibi patria” 
(ahol jól megy dolgom, ott a hazám – 
szerk. megj.) fiataljainkat csábító dé-
libábja, terjed a nemzeti közösségünk 
sorsa iránti érdektelenség, az önfel-
adás, a mindenféle ködös mítoszokra, 
kizárólagosságra, a másság kiszorítá-
sára vagy megsemmisítésére irányuló 
nemzetépítési stratégiák gátlástalan-
sága. Ezek mind igyekeznek felépíte-
ni maguk alá (nem egyszer sokakat 
elcsábító eredménnyel) a maguk múlt-
ját, amelyen biztonságban érezhetik 
magukat.

A 130 éves EMKE ezekkel szemben 
a Sándor József-mutatta utat választ-
ja: a – ha már kell, kisebbségi – magyar 
sors közös és emberhez méltóan megél-
hető jövőjéért való áldozatos munkát.

Ebben erősítsen meg ma bennünket 
az ő élete példája is. 

(Elhangzott Kolozsváron, 2020. no-
vember 7-én, a Sándor József-emléktábla 
leleplezésének ünnepségén.)

Az emléktábla az 1906 és 1945 között az EMKE irodájának is helyet adó reformátusok sarokházának 
nevezett épület kapualjában (Magyar / 21. Dec. 1989 utca 37. szám). Rohonyi D. Iván felvétele

Sándor József arcképe a Vasárnapi Újság 
1895/24. számában. Kép: Wikipédia
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inden táj lakóját érdekli, hogyan véle-
kednek szülőföldjéről a távoli országból 
érkezők, mit vesznek észre, mire figyel-
nek fel, mit dicsérnek és mit kárhoztat-
nak. Erdélyről nagyon kevés ilyen fel-
jegyzés született a 19. század közepéig, 
de akkor egyszerre két ide nősülő „nagy 
nemzet” fia is könyvvel adózott e kis 
országnak. Ezeket a terjedelmes mun-
kákat a közelmúltig alig-alig ismerték, 
csak részletek jelentek meg belőlük ma-
gyar nyelven. John Paget/Paget János 
(1808–1892) miután beutazta Erdélyt és 
Magyarországot, 1839-ben tette közzé 
e két testvérországot bemutató terje-
delmes angol nyelvű munkáját. Ennek 
szemelvényes magyar fordítása 1987-
ben jelent meg Budapesten Magyaror-
szág és Erdély címmel a Helikon Kiadó 
gondozásában. Ez akkoriban a határzár 
miatt nem juthatott el az erdélyi olva-
sókhoz. Úgyhogy nagyon szerencsésen 
2011-ben némileg kibővítve újra közzé-
tette a Kriterion Könyvkiadó. Azóta már 
román fordítása is megjelent.

A másik idegen nyelvű, francia Er-
dély-leírás két kiadást is megért Párizs-
ban, majd német fordítása készült, de 
a Kriterion Könyvkiadóé az érdem, hogy 
2018 óta magyarul is olvasható. (Román 
fordítását viszont már 2015-ben közzé-
tették.) 

A szerző, Auguste de Gerando család-
neve eddig sem volt ismeretlen az er-
délyiek számára, hiszen az itteni első, 
1880-ban megnyitott Felsőbb Leányisko-
la igazgatónője az erdélyi nőnevelés út-
törője, De Gerando Antonina neve – leg-
alább is Kolozsvárt – fogalommá vált. 
Az ő édesapja volt az Erdélyt bemutató, 
most megjelent Erdély és az erdélyiek 
című kötet* szerzője.

Auguste de Gerando, vagy aho-
gyan kortársai nevezték, De Gerando 
Ágost (1819–1849) lyoni születésű, ne-
mes családból származó fiatalként Pá-
rizsban jogi tanulmányokat folytatott, 
amikor megismerkedhetett a nagy-
nénjénél vendégeskedő, nála tíz évvel 
idősebb Teleki Emma (1809–1893) gró-
fkisasszonnyal. Mindkét család el-
lenkezését legyőzve 1840 májusában 

összeházasodtak. Mint az eddig isme-
retlen táj és történelme iránt érdeklődő 
ifjú férj érkezett Erdélybe, apósa, Tele-
ki Imre kővárhosszúfalusi kastélyába. 
Itt aztán beleszeretett a magyarokba, 
az erdélyiekbe, s céljául tűzte ki e kis 
ország alapos megismerését, bejárá-
sát, múltjának felkutatását és végül 
bemutatását a francia olvasóközönség-
nek. Mikor ide érkezett, már jól tudott 
olaszul és latinul, s rövidesen megta-
nulta valamennyire a magyart meg 
a románt is, a némettel nehezebben bol-
dogult. Apósa természetesen jól ismerte 
a francia nyelvet, s veje rendelkezésére 
bocsájtotta több mint négy ezer kötetes 
könyvtárát, ahol az Erdéllyel foglalko-
zó addig készült – többnyire latin nyel-
vű – nyomtatott és kéziratosan lemá-
solt munkák nagy része rendelkezésre 
állt. Úgyhogy a tavasztól őszig tartó 
körutakra itt tudott a téli hónapokban 
felkészülni, majd az összegzéskor is fe-
lesége és apósa segítségével talált kie-
gészítő adatokat. Leggyakoribb forrás-
munkája Benkő József két latin nyelvű 
összefoglalása volt: a Transsylvania ge-
neralis, amely 1833–34-ben jelent meg 
két kötetben, és a Transsylvania speci-
alis, amely akkor még csak kéziratban 
terjedt. Ezek adatait lehetőleg kiegészí-
tette a korábban írt, Magyarország és 
Erdély történetére vonatkozó összegzé-
sekkel és a helyszínen talált feliratok, 
szóbeli közlések részleteivel. Az e mű-
vekben található téves, gyakran legen-
dákon alapuló információkat is jórészt 
átveszi, s tényként közli.

De Gerando művét a franciáknak írta, 
akik akkoriban alig hallottak Erdélyről, 
legfeljebb mint a Habsburg Birodalom 
egy távoli tartományát emlegették. Ép-
pen ezért mindent igyekszik az alapfok-
tól kiindulva bemutatni, elmagyaráz-
ni, érthetővé tenni. S különösen figyel 
– ahol csak lehetőség adódik – a francia 
kapcsolatok kidomborítására. 

A kötetet azzal az elvárással veszi ke-
zébe az olvasó, hogy itt most egy színes, 
némileg egzotikusnak tűnő táj és világ 
leírását kapja. Ez azonban csak részben 
jellemző a könyvre. Sokszor szűkre is 

Gaal György

M
Erdély francia tükörben

Az 1845-ben Párizsban megjelent első kiadás
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szabott a leírás, minduntalan a törté-
nész lép elő, s a meglátogatott település, 
épület, intézmény múltja kerül előtérbe. 
Mindig arra keresi a választ, hogy miért 
ilyen vagy olyan kinézésű egy-egy rom, 
templom, miként alakult ki egy-egy in-
tézmény, hogyan fejlődött ki a bányá-
szat egyik-másik vidéken. Inkább a táj 
szépségein mereng el, igazán lenyűgöző 
épületeket nem talál. Viszont állandóan 
figyel a sok nemzetiségre, ezek megjele-
nésére, hagyományaira, jogviszonyaira, 
egymáshoz való kapcsolatára. 

A szerző 1840 és 1842 között több kör-
úttal járta be Erdély tájait. Némelyiken 

vele tartott felesége és sógornője, Teleki 
Blanka is, akik ilyenkor tolmácsoltak. 
Mikor egyedül utazott, többnyire kas-
télyokban, udvarházakban szállt meg, 
csak néha kényszerült az akkori na-
gyon primitív fogadókban szállást ki-
venni. A kastélyokban gyakran talált 
franciául is tudó háziurakra, akik szí-
vesen adtak mellé egy-egy kalauzoló 
udvari embert, parasztot, hogy megmu-
tassa – főleg a természeti – nevezetes-
ségeket, romokat. Az egyszerű kísérők-
kel aztán románul, magyarul, esetleg 
németül próbált értekezni. Útjai egy ré-
szére magával cipelte dagerrotípiákat 

készítő kameráját is. Az egyes körútjain 
látottakat, tapasztaltakat a könyvében 
egy kialakított, fiktív körútba rendezi, 
s így egy nagy kört leírva mutathatja 
be Erdélyt. Az első két fejezet Magyar-
ország és Erdély történelmét foglalja 
össze dióhéjban, a harmadik fejezettől 
30 fejezeten át tart maga az útleírás. 
Ennek során egy-egy tájat, nemzetiségi 
vidéket vesz górcső alá. Önálló fejezetet 
csak Kolozsvár, Fogaras, Kézdivásár-
hely és Marosvásárhely kap. A fiktív 
körút így alakul: Kalotaszeg – Kolozs-
vár – Torda – Torockó – Nagyenyed – 
Balázsfalva – Gyulafehérvár – Zalat-
na – Verespatak – Déva – Vajdahunyad 
– Sarmizegetusa – Szászváros – Nagy-
szeben – Vöröstoronyi-szoros – Fogaras 
– Brassó – Törcsvár – Kézdivásárhely 
– Székelyudvarhely – Szováta – Seges-
vár – Erzsébetváros – Medgyes – Keresd 
– Bethlenszentmiklós – Marosvásár-
hely – Görgényszentimre – Marosvécs 
– Beszterce – Radna – Bethlen – Dés – 
Szamosújvár – Bonchida – Kővár-vi-
dék. A felsorolásból látszik, hogy Csík 
és Gyergyó vidéke kimarad a körképből, 
viszont kitekintést kapunk a moldovai 
magyarságra. 

De Gerando az akkoriban terjedő dá-
koromán elmélet híve, többször is hivat-
kozik rá. Mindenütt a legnagyobb érdek-
lődéssel kutatja a római kori emlékeket. 
Elfogadja a dák őslakosok létét. „Ezzel 
kapcsolatban nem árt emlékeztetni, 
hogy Traianus telepesei összekeveredtek 
az országot benépesítő, leigázott dákok-
kal. A legyőzöttek lélekszáma kezdetben 
nem volt jelentős, mivel a római hódí-
tás idején tömegesen hagyták el Dáci-
át; de aztán fokozatosan visszatértek, 
amikor a tartomány a császári közigaz-
gatás alatt ismét békéssé vált. A mi ko-
runk oláhjai között is felismerhetők a II. 
század dákjai és rómaijai” – írja (231). 
Aztán érkeztek a hunok, amelyek ma-
radéka a mai székelység. Végül a ma-
gyarok hódították meg a területet, s in-
nen fakadnak jogaik. A szászok viszont 
csak a magyar királyok által betelepített 
vendégek, akik máig idegen népcsopor-
tot képeznek Erdélyben, s szigorúan ra-
gaszkodnak kiváltságaikhoz. 

A szerző kétségtelenül a legnagyobb 
együttérzéssel a románok felé fordul: 
„Nem rejtjük véka alá a román nép 
iránti szimpátiánkat. Akárcsak a fran-
cia, ez is újlatin nép, amely nemcsak 
Magyarországon és Erdélyben lakik, 
de Besszará biában, Moldvában, Ha-
vasalföldön és egyéb török tartomá-
nyokban is. Nem kevesebb, mint öt-
milliónyian vannak” (170). Eljátszik 
a gondolattal, hogy a különböző tarto-
mányokban élő románok egy „föderatív 

A 2018-ban megjelent magyar fordítás borítója
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köztársaságban” egyesülhetnének. 
Csak az a kérdés, hogy ez az államala-
kulat orosz vagy osztrák fennhatóság 
alatt jöhetne létre. A románok többnyi-
re nyomorúságos helyzetét „megátal-
kodott lustaságuknak” tulajdonítja. 
A magyarok esetében a földesurak és 
parasztok közötti viszony átalakulásá-
ról értekezik. Az 1841-ben megnyílt er-
délyi országgyűlésnek is ez volt a köz-
ponti témája. A parasztot bérlővé vagy 
egyenesen földtulajdonossá kell tenni. 
Csak így lehet a mezőgazdaságot fel-
lendíteni. A könyvben több helyt is ol-
vashatunk a korabeli vármegyerend-
szer, igazságszolgáltatás működéséről, 
az országnak a Habsburg Birodalmon 
belüli jogi helyzetéről. A szászoknak 
kiemeli a szorgalmát, szervezettsé-
gét. Feltűnik neki, hogy mennyi mű-
emléket őriztek meg. Zárkózottságuk 
viszont nem nyeri el tetszését. Elma-
gyarázza a szász önkormányzat mű-
ködési rendszerét. Több-kevesebb 
szimpátiával ír még az örményekről, 
a cigányokról, a zsidókról. A székelye-
ket, „a magyarok előőrseit” is külön 
népcsoportként tárgyalja, bemutatja 
közigazgatásukat, majd megállapítja: 
„Ők elsősorban a múlt emberei, szilár-
dan ragaszkodnak a múltjukhoz. Mi-
közben körülöttük minden elenyészik, 
ők hűségesen őrzik mindazt, ami egy 
nép külső megjelenését és eredetiségét 
adja. Éppen ezért ma ők a régi magyar 
hagyományok egyetlen letéteményesei” 
(371.). Érdekes megfigyelése, hogy azok-
ban a falvakban, ahol nagyjából egyen-
lő számú román és magyar lakik, a ro-
mánság magába olvasztja a magyart. 
Nem így van ez a székelyeknél, ők leg-
feljebb asszimilálják a románt. „Van 
bennük nemzeti büszkeség: igazi szé-
kely lány nem megy férjhez egy oláh-
hoz, a legyőzött faj egyik fiához” (371.).

Kissé részletesebben elemezzük 
a Kolozsvárról szóló 4. fejezetet. Így be-
letekinthetünk a szerző műhelytitka-
iba. E találó mondatokkal indít: „Ko-
lozsvár, Erdély fővárosa egy húszezer 
lakosú szép, arisztokratikus kisváros, 
melynek egyenes utcáit csinos, fehérre 
meszelt házak szegélyezik. Az erdélyi 
nemesség itt tölti a telet, s ezért min-
den nemes családnak saját palotája 
van a városban” (79.). Ezután a nők iro-
dalmi szalonjáról és a kaszinók hasz-
nosságáról elmélkedik. Majd rámutat, 
hogy itt a válás protestáns körökben 
elfogadott, majdnem olyan gyako-
ri, mint Franciaországban. Következik 
a Főtér bemutatása. A központi temp-
lom építését Zsigmond királynak tulaj-
donítja (valójában csak a befejezés te-
hető az ő idejére), elcsúfítottnak tartja, 

csak az 1554-ből származó reneszánsz 
sekrestyeajtót méltatja (a helyes dá-
tum: 1528). Észreveszi még az „ágyúk-
kal felékesített” osztrák katonák őrizte 
várdaházat. Az 1405-től emelt városfa-
lak és bástyák kiépítését az ide telepí-
tett németeknek tulajdonítja, ezért ha-
sonlítható Kolozsvár a nyugat-európai 
városokhoz. Tulajdonképpen csak újra 
kellett építeni Kolozsvárt, mert terüle-
tén feküdt a „Napocensis colonia”. A ró-
mai katonáktól származik a Clus elne-
vezés. Ebből alakult ki a magyarban 
a Kolos, illetve Kolozsvár (ez fantázia 
szülte eredeztetés). Az 1500-as évek vé-
gének kincses Kolozsvára a háborúk és 
váltságdíjak kifizetése nyomán elsze-
gényedett. Jó hírét a kitűnő kenyér és 
a kolozsvári káposzta tartja fenn. Meg-
említi még a régi, feliratokkal díszített 
városházát, amelyet akkoriban bontot-
tak le, a Szamosra néző masszív Híd-
kapu-tornyot. A fahidat (Németek pal-
lóját), mely a sziklás dombhoz vezet. 
Ecseteli a domboldal kalyibáit, s rá-
tér a cigányság bemutatására. Az itte-
ni nyomorgókkal ellentétezi a várfal 
szemközti oldalának cigánysorát, ahol 
a gazdag, muzsikus cigányok élnek. Ki-
emeli a prímás Móti mestert, akinek 
a lakását meg is látogatta. 

A továbbiakban szól a Szamos men-
tén épülő „elragadó sétányról”, a szín-
házról, mely itt nem csak a kikapcsoló-
dást szolgálja, hanem a nemzeti nyelv 
művelését is. Három hírlap jelenik meg 
a városban. A diéta, vagyis országgyű-
lés rendszerint itt ülésezik, összehívása 
mindig nagy lelkesedést vált ki. Az 1841-
es diéta megnyitóján ő is jelen lehetett. 
Leírja a bálokat és a női viseletet. Szól 
az iskolákról, itt adatai eléggé bizony-
talanok. Kiemeli, hogy a városban mű-
ködik „a kontinens egyetlen unitárius 
kollégiuma”, melynek egykor nagy híre 
volt. Említi a „rendkívül művelt és lel-
kes Brassai Sámuel professzor”-t, aki-
nek vezetésével fizikai szertárt ren-
deznek be. Az angliai hitrokonokról és 
a lengyel unitáriusokról is tud. Még két 
templomot említ, a Farkas utcait, mely 
református, falait régi címerek borítják 
és a jezsuitákét, melyben egy csodate-
vő Madonna-kép található. Ezután két 
oldal a kép kalandos történetét ecseteli. 
Szintén majdnem két oldal jut Mátyás 
királynak, akinek a szülőháza máig áll. 
(Itt Heltai Gáspár krónikájából ihlető-
dik.) Három anekdotát is felelevenít. Vé-
gül a Feleki hegy gömbköveire figyel fel, 
s ebből következtet arra, hogy itt tenger-
fenék lehetett. 

A szerző többször is járhatott Ko-
lozsvárt, s apró mozaikokból rakta ösz-
sze a városképet. Így nem csodálhatjuk, 

hogy szót sem ejt az Óvár kolostoráról és 
templomáról, a Bánffy-palotáról, a lu-
theránus, unitárius és kétágú reformá-
tus templomról, a Fellegvárról, esetleg 
Kolozsmonostor romjairól vagy a diétá-
nak helyt adó Vigadó (Redut) épületéről. 
A leghiányosabbnak a három tanintézet 
bemutatását tartjuk. Hiszen más váro-
soknál jóval többet is ír a magasabb 
fokú iskolákról. Érdekes észrevétele: 
a sok főiskolai jellegű kollégium helyett 
a nagyenyedit át lehetne alakítani egye-
temmé, a többi maradjon le az akadé-
miai tanfolyamról. 

A De Gerando-kötet fordítása és gon-
dozása külön méltatást érdemel. A szé-
kesfehérvári tanárember, Gajda Péter 
hihetetlen teljesítményt nyújt. Egy ek-
kora terjedelmű régi szöveg lefordítása 
magában is óriási munka. Ő azonban 
ennél tovább megy. A pontos értelme-
zéshez megkeresi a szerző forrásait, 
pontosan kimutatja, milyen informá-
ciót melyik munkából vett át. Mi több, 
idézi az eredeti latin szöveget, s adja an-
nak hiteles fordítását. Rámutat a téve-
désekre és azok esetleges forrására is. 
A műnek két kiadása ismeretes. Az első 
1845-ben jelent meg, a második csak 
a szerző 1849-ben bekövetkezett halá-
la után, 1850-ben. Ebben helyesbítések, 
betoldások találhatók. Gajdos szóról 
szóra összevetette a két kiadást. Alap-
szövegként az első kiadást fordította, 
de mindenütt lapalji jegyzetben vagy 
külön betoldásként a második kiadás 
pótlásait is közli. Így a fordítás mel-
lett kritikai kiadványt kapunk. Mun-
kája méreteit jellemzi, hogy 1349 lapal-
ji jegyzetet készített. Ahány történelmi 
személy előfordul, azoknak mind meg-
adja az életrajzi adatait. Sok oldalnak 
felét a jegyzetek teszik ki. Az előszóhoz 
és a jegyzetekhez felhasznált szakiro-
dalom 98 latin, magyar, francia címet 
ölel fel. A több mint 20 oldalas bevezető 
tanulmány minden fontosabb tudniva-
lót közöl a szerzőről és családjáról, va-
lamint az alapszöveg(ek) történetéről, 
forrásairól. 

A könyvet az eredeti kiadásból átvett 
metszetek illusztrálják. Ezeket a szerző 
felvételei alapján Teleki Blanka rajzol-
ta át, majd metszették kőre. Többnyire 
portrékat, népviseleteket, műemlékeket 
ábrázolnak . 

De Gerando Ágost ezzel a kötettel visz-
szatér az erdélyi művelődéstörténetbe, 
ugyanakkor helytörténeti irodalmun-
kat is számos adalékkal gazdagítja. 

*Auguste de Gerando: Erdély és az er-
délyiek. Fordította és gondozta Gajda 
Péter. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 
[2018]. 485 p.
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abó Tibor András színművész a Szil-
ágy megyei Kárászteleken született 
1957. október 13-án. Akkoriban a falu 
teljes lakossága magyar anyanyelvű 
és római katolikus vallású volt. Másfél 
éves volt, amikor a család a Nagykároly 
melletti Klára tanyára költözött (1959), 
öt évvel később (1964) pedig a városba. 
Nagykárolyban nőtt fel, és ott élt har-
minchárom éves koráig.

Kese Vilma tanító néni fedezte fel 
színészi tehetségét. 1976-ban érettsé-
gizett a nagykárolyi Elméleti Líceum 
humán tagozatán. Bekerült Karácso-
nyi Péter híres zenekarába, és játszott 
a Művelődési Ház színjátszó csoportjá-
ban, ahol Tamási Áron Énekes mada-
rát vitték színpadra. Tagja volt a Vis-
nyai Csaba vezette tanügyi kórusnak, 
a Nagy László földrajztanár vezette 
műkedvelőknek, az András Imre által 
verbuvált és vezetett színjátszó cso-
portnak .

A Szatmári Állami Magyar Szín-
ház (később Északi Színház, majd Ha-
rag György Társulat) előadásain, il-
letve a magyar televízión nevelkedett. 
A szatmári társulat gyakran látogat-
ta meg hűséges nagykárolyi közönsé-
gét. Szabó Tibor is láthatta: az Isten vé-
led édes Piroskám zenés produktumot, 
a Nagy játékost, az Aranyembert, va-
lamint a Nem élhetek muzsikaszó nél-
kül, a Nóra, a Rút kiskacsa, a Magellán, 
az Éjjeli menedékhely, az Ég a nap Sene-
ca felett, A vihar című darabokat. 

Szabó Tibor másik tizenhárom tár-
sával együtt a gyergyószentmiklósi 
Figura Stúdió Színház egyik alapító 
tagja volt 1990-ben, majd 1996. decem-
ber 1-től a kollegák kérésére a színház 
igazgatója lett. 1994-ben öt színésztár-
sával és Bocsárdi Lászlóval együtt át-
szerződött a sepsiszentgyörgyi Tamási 
Áron Színházhoz. Többszöri próbálko-
zás után, 2003-ban felvételit nyert Ma-
rosvásárhelyen a Színművészeti Egye-
temre, közben Sepsiszentgyörgyön 

a Tamási Áron Színház igen foglalkoz-
tatott művésze lett. 2004 és 2005 kö-
zött a Figura Stúdió Színház megbízott 
igazgatója volt, majd 2006–2007-ben, 
Bocsárdi László igazgató-főrendező ké-
résére a Tamási Áron Színház művé-
szeti aligazgatója lett. Az 1990 és 2008 
közötti időszakot nevezhetjük Bocsár-
di-korszaknak is, amely döntő módon 
meghatározta Szabó Tibor gondolkodá-
sát a színházról. „Az emberi test lehe-
tőségeinek maximális kihasználásával 
a nonverbális színházhoz akart eljutni”, 
írja Bocsárdi László rendezőről a kol-
légává nőtt tanítvány, Szabó Tibor.

Bocsárdi nemcsak a színpadi moz-
gásban, a testbeszédben rejlő lehető-
ségek kiaknázására törekedett, nem-
csak a testtudatos játékot részesítette 
előnybe a túl sok szöveggel szemben, 
hanem alkotó módon és sikeresen öt-
vözte a hagyományos és a folytonosan 
kísérletező, megújulni akaró színházat. 
Bocsárdi László rendező-színészpeda-
gógusról egy másik nagykárolyi szár-
mazású színész, Bodea Tibor írja: „ő 
volt az első olyan rendező, aki nagyon 
sokszor a Bibliát idézte a munkánk so-
rán (…) Olyan ember, aki nagyon sokat 
tud az életről, a szellemi valóságról, és 
akire felnézek, tisztelek, és úgy érzem, 
nagyon sokat tanulhatok tőle.”

Szabó Tibor 2008-ban már Jászai-dí-
jasként diplomázott a Marosvásárhelyi 
Színművészeti Egyetem színész szakán. 
Mint színész eleget tett marosvásárhe-
lyi, kolozsvári, temesvári, székelyud-
varhelyi, debreceni, gyulai meghí-
vásoknak.

Szabó Tibor sokoldalú, jó han-
gi adottságokkal rendelkező, keresett 
színész, népszerű sanzonénekes. Ahol 
ő fellép, ott van közönség. Sok helyre 
hívják zenés műsoraival. A nagysike-
rű hivatásos színész lelkében jelen van 
a múlt, saját története. Ezzel magya-
rázható, hogy műkedvelő társulatokat 
hozott létre és támogat folyamatosan. 

Csirák Csaba

Sz

Partiumi igazgatója lesz  
a Weöres Sándor Színháznak

Szabó Tibor András színművész
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színpad

Az általa vezetett műkedvelők előadá-
sait a Nemzeti Színház éves szemléjén 
is bemutatták. Számtalan jótékonysá-
gi rendezvény és adománygyűjtő akció 
szervezésében vesz részt. Fontosnak 
tartja a fiatal tehetségek támogatását, 
tanítványai több díjat nyertek országos 
versenyeken.

A Bocsárdi-iskolában hivatásos szí-
nésszé nőtt Szabó Tibor, amikor meg-
tudta, hogy Jordán Tamás színházat 
akar alapítani Szombathelyen, ő maga 
hívta fel Jordánt azzal, hogy „szeret-
nék idejönni, mert közeledek az öt-
venhez, és még belefér az életembe egy 
kaland”. 2008-ban Jordán Tamás igent 
mondott. Így lett a szombathelyi Weö-
res Sándor Színház alapító színművé-
sze Szabó Tibor és neje Bálint Éva (1979, 
Gyergyótekerőpatak) színésznő. 53 éve-
sen családot alapított. „A családi bol-
dogság akkor ért utol, amikor már nem 
számítottam rá. Gyönyörű feleségem-
mel és mindenben társammal, Bálint 
Évával csodálatos gyermekeink van-
nak: Bálint fiunk 2011. január 28-án, 
Dorka lányunk 2012. augusztus 14-én 
született.”

Jordán Tamásnak, a Weöres Sándor 
Színház igazgatójának a szerződése 
2021. január 31-én lejár. A fenntartó ön-
kormányzat által kiírt ügyvezető igaz-
gatói pályázatra Harsányi Sulyom Lász-
ló rendező és Szabó Tibor színművész 
adott be pályázatot. Szeptember 25-én 
a színház alkalmazottai szavazás út-
ján jelezhették választásukat a két je-
lölt összemérésekor. Szabó Tibor 55:22 
arányban nyert, azaz a 77 szavazóból 
55-en a partiumi jelöltet óhajtották 
igazgatónak. Október 8-án egy szak-
mai bizottság választotta ki az igaz-
gatóságra legalkalmasabb személyt. 
Ismét Szabó Tiborra esett a választás. 
Nemény András, Szombathely polgár-
mestere október 29-én a közgyűlés elé 
terjesztette a szakmai bizottság dönté-
sét. Szabó Tibor színművész 8 szavaza-
tot kapott 1 ellenszavazattal szemben. 
Ez a döntés azt jelenti, hogy 2021. feb-
ruár elsejétől a Weöres Sándor Színház 
igazgatója Szabó Tibor András lesz.

Ma, az óvodától az egyetemig átpo-
litizált világban nehéz, felelősségteljes 
és hatalmas vállalkozás színházat ve-
zetni, hiszen a színház úgy töltheti be 
emberszelídítő feladatát, ha minden 
politikai szereplő, minden nemzedék 
és minden néző magáénak érzi azt. „Én 
nem játszom cinkelt kártyákkal, ami 
a szívemen, az a számon. És ha őszin-
te vagyok az emberekkel, azt remélem, 
ráveszem őket is arra, hogy őszinték le-
gyenek velem” – mondta egy tévéinter-
júban az új igazgató.

A megválasztás után elmondta, 
hogy tapasztalata szerint a Weöres 
Sándor Színház akkor teljesíti küldeté-
sét, ha a népszínházra jellemző széles-
körű repertoárnak ad helyet. Értelme-
zése szerint műsorra tűznek a szűkebb 
rétegnek szóló, kísérletező, újító törek-
véseket is, de helye van a színházban 
a könnyebb, szórakoztató, látványos, 
szélesebb érdeklődésre számot tartó 
daraboknak, illetve előadásoknak is. 
„Feltételezem, hogy senki el nem vitat-
ja: a Weöres Sándor Színház nemcsak 
egy szűk réteg színháza, hanem min-
den szombathelyié. Én is ezt vallom (…) 
a következő ügyvezetői ciklusban nem 
lenne más a cél, minthogy a különbö-
ző nézői ízléseket és igényeket szem 
előtt tartva nyitott és intenzív színhá-
zi műhelyt működtessek úgy, hogy al-
kotók és nézők egyformán elégedettek 
lehessenek. (…) Szeretném továbbá, ha 
olyan korábbi és mai magyar darabo-
kat is bemutatnánk (…), amelyek se-
gítenének megértetni a fiatalabb, és 
az ebben a témában járatlanabb fel-
nőtt nézőkkel is, hazánk történelmé-
nek különböző időszakait, feldolgozni 
a kudarcok traumáit és a sikerek ta-
nulságait.”

Kétségtelen, a szombathelyi színház 
új igazgatója arra gondol, hogy a ma-
gyar történelem eseményeit színpadra 
vigye olyan formában, amely egyszerre 
ismeretet ad és hiányt pótol, és minden 
réteg számára befogadható. Érdemes 
elidőzni egy pillanatra e kérdés mel-
lett. A rendszerváltás óta lassan-las-
san kiderül, hogy sok tekintetben 
hamis történelemtudattal élünk, ma-
gyarul: hazugságokat tudunk a saját 
történelmünkről. Vannak fehér foltok, 
amelyek feltáratlan történelmi esemé-
nyeket rejtenek, és vannak fekete fol-
tok ismereteinkben, amelyek bizonyos 
eszméknek rendelik alá a megtörtént 
valóságot, vagy mint Erdélyben, ahol 
a történelmi tárgyilagosság helyett 
a román nemzeti eszméket sulykolták 
és sulykolják a fejekbe. Tulajdonképpen 

a nemzeti önismeret fehér foltjairól be-
szél Szabó Tibor. Ez a téma annyira ér-
dekli, hogy pályázatában újból és újból 
visszatér a gondolat elfogadtatásába: 
„szeretnék egy olyan színházi fesztivált 
meghonosítani Szombathelyen, amely-
ből a város és a társulat egyaránt profi-
tálhatna. Tudomásom szerint történel-
mi témájú előadásokat felsorakoztató 
színházi találkozó jelenleg nincs Ma-
gyarországon. Ilyen jellegű seregszem-
le lehetne például az újragondolt Sava-
ria Történelmi Játékok.”

Tervei szerint évadonként egy tör-
ténelmi témájú darab, illetve vígjáték, 
zenés produkció szerepelne színháza 
műsorán. Nem a műfajon, hanem a té-
mán van itt a hangsúly. Még tovább 
megy: „Az állami, városi megemléke-
zések, ünnepségek terén (…) jó lenne, 
ha szakítani tudnánk az eddigi sablo-
nos megemlékezésekkel, és a nézőket 
is megmozgató interaktív, akár jelme-
zes történelmi akciókkal is színesít-
hetnénk az eseményeket.” Tegyük hoz-
zá, hogy tanulságos és nagyon-nagyon 
időszerű gondolatok. 

És még egy, a mindennapjainkhoz 
kötődő felvetéssel is szembenéz az új 
szombathelyi igazgató: a koronaví-
rus-járvány okozta hatalmas vesztes-
ségekkel. Szatmárnémetiben az egyik 
színházi ember a járványnál is veszé-
lyesebbnek vélte a mindennapokat el-
uraló bizonytalanságot. Hogyan látja 
ezt Szabó Tibor? „Van, akinek az anya-
gi helyzetében bekövetkezett kedve-
zőtlen változás miatt kell lemonda-
nia az előadások látogatásáról. Adódik 
a kérdés: meddig tart a jelen bizonyta-
lan helyzet, és lesznek-e újabb korláto-
zó intézkedések, amelyek nem engedik 
játszani a színházakat (…). Minél to-
vább tart a bizonytalan helyzet, annál 
nagyobb lesz a lemorzsolódás (…) lesz 
olyan is, aki hosszabb távolmaradás 
után leszokik a színházról.” Valóban 
így van Szatmárnémetiben is. Besse-
nyei Gedő István, a Harag György Tár-
sulat igazgatója is arról beszélt a na-
pokban, hogy sok színházi néző nem 
mer színházban járni a járvány meg-
jelenése óta. 

Szabó Tibor így folytatta: „Ez ellen 
tehet és tennie is kell a színháznak. 
A legfőbb eszköz a szélesebb közönség-
réteg érdeklődésére számot tartó, azaz 
populárisabb műfajú előadások létre-
hozása, melyek népszerűsítését tovább 
kell erősíteni a kommunikáció, a mar-
keting és a PR eszközeivel.” Az igazgató 
azt is hozzátette, hogy legalább két évig 
számolni kell a járvány következtében 
fellépő hatásokkal, amelyek nehezebbé 
teszik a színházba járást.

…műsorra tűznek 
a szűkebb rétegnek 

szóló, kísérletező, 
újító törekvéseket, de 

könnyebb, szórakoztató, 
látványos, szélesebb 

érdeklődésre számot 
tartó darabokat is.
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„A színház azokért van, akik mer-
nek álmodni, az álmok megvalósításá-
ért pedig van bátorságuk tenni” – vallja 
Szabó Tibor. Most, mint színházigazga-
tó olyat merhet álmodni, amilyet akar, 
vagy olyat, aminek a megvalósítható-
ságban bízhat. Nem könnyű dönteni. 
Ismerve az álmait, igazán nagy-nagy 
bátorság kell azok megvalósításához 
a járvány sújtotta időkben.

Idézzük Szabó Tibor igazgatói pályá-
zatának azt a részét, amelyben a cso-
dáról, azaz a színházról vall: „Hiszek 
a társulati létben, és szeretek olyan 
színházban dolgozni, ahol szakmai-
lag és emberileg (!) otthon érzem ma-
gam, ahol minden önös érdek háttér-
be szorul, amikor közös ügyről van szó. 
Ez az ügy pedig nem lehet más, mint 
a mindenkori produkció, amely szintén 
közös, vagyis a miénk: a színészeké, 
az alkotóké, a háttérdolgozóké, a mű-
szaké, az adminisztrációé, és nem utol-
sósorban a közönségé, aki minden este 
velünk együtt várja, hogy felmenjen 
a függöny, s hogy részese legyen a cso-
dának, amit úgy hívnak: SZÍNHÁZ.”

Végezetül Szabó Tibor pályázatá-
nak azt a részét idézzük, amit hitünk 
szerint eddig még soha nem idéztek 
pályázataikban igazgatóságra váro-
mányosok, és amelyben Szent Ágos-
tonnak adja át a szót: „Rabja lettem 
a színháznak is, hisz az előadásokban 
ráismertem saját züllött életemre, sa-
ját szenvedélyem forrásaira. Mi annak 
lélektani oka, hogy az ember szívesen 
végigsírja a színpad szomorújátékait, 
tragédiáit, amelyeket valójában nem 
szeretne átélni? A néző a fájdalmat 
igazán át akarja érezni, s ez a fájdalom 
élvezet neki. Micsoda nyomorult osto-
baság ez? Az előadások ugyanis a nézőt 
annál jobban meghatják, minél isme-
rősebbek neki e szenvedések; mármost, 
ha maga szenved, a közfelfogás szerint 
ez szerencsétlenség, ha más szenvedé-
sén megindul, az meg részvét! De le-
het-e részvét költött és színpadon ábrá-
zolt dolgok iránt? Hisz a nézőtől senki 
nem vár segítséget, őt csak kesergésre 
akarják indítani, s az alakító színész 
sikere annál nagyobb, minél nagyobb 
a közönség megindulása! Sőt a közön-
ség, ha akár régi, akár költött emberi 
küzdelmek előadása közben hideg ma-
rad, unatkozva és elégedetlenül inkább 
eltávozik; ha ellenben megrendül, ott 
marad, figyel és élvez!” (Szent Ágoston 
vallomásai – Harmadik könyv, II. fe-
jezet.) 

Kivételes élettörténet a Szabó Tibor 
András színművészé. Kivételes, mert 
életének első részét (reméljük, hogy 
csak egynegyed részét) műkedvelő 

színészként, műkedvelő énekesként 
töltötte el. Krisztusi életkorban állt be 
hivatásos színésznek, színészi oklevél 
nélkül. Jászai Mari-díjas lett, de még 
mindig színészi oklevél nélkül. Kétszer 
volt színházalapító (Gyergyószentmik-
lós: Figura Stúdió Színház; Szombat-
hely: Weöres Sándor Színház). Többször 
volt igazgató. Mindeközben családapa, 
színész, rendező, előadóművész, san-
zonénekes, és 2021-től ismét színhá-
zigazgató.

Kimarad ebből a felsorolásból olyan 
valami, ami nélkül ma színész alig-
ha képzelhető el: a sztár, a sztárság, 

a csillag, a csillogás. Kimarad a sztár-
ság Szabó Tibor életéből, mert folyton 
dolgozik, sztárságra nincs ideje. Ki-
marad, mert a szakma iránti alázat-
tal végzi a hivatás által megkövetelt 
teendőket. Kimarad a sztár jelző, mert 
nem „önmaga építésén”, hanem három 
nagy közösségért dolgozik: a közönsé-
gért, a színházért és a családért. Van-
nak ilyen furcsa, alig elhihető, és alig 
elfogadható sorrendek. Lehetne vitatni 
a sorrend helyességét, abban az eset-
ben, ha Szabó Tibornál a felsorolt há-
rom közösségért való munka nem 
mindhármat erősítené egyszerre.

Szabó Tibor az Anconai szerelmesek című zenés komédiában Tomao Nicomaco szerepében
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örök karácsony

Fenyővásár 1959-ben. Kép: Fortepan/FSZEK Budapest Gyűjtemény/
Sándor György

1989 decembere, Marosvásárhely. Kép: Fortepan/Várhelyi Iván

Karácsony Kolozsváron 1912-ben, az Erzsébet út 31. szám alatt.  
Kép: Fortepan/Cholnoky Tamás

Anya csecsemőjével 1906 karácsonyán. Kép: Fortepan/GGAABBOO

A Művelődés szerkesztősége áldott karácsonyt és boldog új esztendőt  
kíván minden olvasójának, munkatársának és támogatójának!
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Művelődés 2020 • tartalom
Emlék-lapok

Buzás Pál: A bánffyhunyadi állami iskolahálózat értesítője 
2:21, Emlékeim Guttman Mihályról 10:17, Szabadtéri pla-
kátkiállítás 10:19

Csűrös István: Tragikus sors – nagyszerű teljesítmény. 280 
éve született Benkő József lelkész, történetíró, botanikus, 
nyelvész 12:9

Egyed Ákos: Jelentés az 1866. évi erdélyi kolerajárványról Fe-
renc József osztrák császárnak 5:4

Fülöp László: Töredékek lengyelfalvi idősb Orbán Elek életéből 
4:8, Székelyudvarhely lakatgyártó és csiszárcéhének sza-
bályzata 1613-ból 6:18

Guttmann Szabolcs: Egy szabadtéri plakátkiállítás hátteré-
ről 10:20

K. Lengyel Zsolt: Száz év Kiáltó szó 11:17
Karácsonyi Károly: A Nagykároly és Vidéke újság története 3:16
Nagy Béla: Reményik Sándor felvidéki kötődései 6:12
Saszet Géza: „Isten az én jó lelkiismeretem” A 430. éves vizso-

lyi biblia üzenete 9:4
Spaller Árpád: Az erdélyi magyar emigrációs sajtó 5:8

Enciklopédia
Andrásfalvy Bertalan: A Trianonhoz vezető útról 6:4
Ábrám Zoltán: A Dnyeszteren túl: Csöbörcsök 6:9
Benkő Levente: „…a kultúra hoz maradandó nyereséget!” 

Interjú Vákár Istvánnal, a Kolozs Megyei Tanács alelnö-
kével 3:4

Buksa Éva Mária: A demokrácia hírnöke (1.) 225 éve született 
Bölöni Farkas Sándor 3:12, A demokrácia hírnöke (2.). 225 
éve született Bölöni Farkas Sándor 4:4,

Csetri Elek: „Amit előtte egyetlen király sem tett…” 10:4
Emlékdal Mátyás király halálára (1400-as évek vége)
Fazakas László: Miért fedi homály Kolozsvár dualista kor-

szakát? 3:7
Fülöp László: Gyulai Pál rövid, viszontagságos élete 2:12
Gy. Dávid Gyula: A 130 éves EMKE-palota Kolozsváron 10:9
György Zsolt Attila: Divéky Antal generális, az austerlitzi csa-

ta egyik magyar hőse 5:12
Komlós Attila: Márai, az emigráns író, akinek a szabadság 

lett a börtöne 9:11
Nagy Béla: Az első kolozsvári polgári házasság 125. évforduló-

ja 2:6, Az üstökös fénye. Szőcsné Szilágyi Piroska festőmű-
vésznő szerepe Reményik Sándor életében és költészetében 
8:12, Gy. Szabó Béla és a Pásztortűz 12:12

Szabó Péter Gábor: Bolyai Farkas ismeretlen ismerősei. Carl 
Stamitz, Johann Erichson és Nicolaus Theodor Reimer 11:24

Galéria
Demény Péter: A mese ereje – Eperjesi Noémi képeiről 5:13
Nagy Emőke: Katolikus egyházi kiállítótér a Szent Mihály 

plébánia tulajdonában 7:12
Sántha Imre Géza: Lósorsok. Gondolatok az Incitato művész-

tábor kiállítása kapcsán 8:25

Suba László: Képzőművészeti körkép Budapesten 2019 végén 
4:19, A zene és a többi művészet 7:16

Takács Gábor: Értékes hagyaték bűvöletében 9:20

Hétköznapi hőseink
Almási Eszter, Juhász Zoltán László, Szabó Eszter: A szeretet 

orvosa: dr. Almási Béla 7:24
Balog Ferenc, Bándi Kinga, Bőjte Anita: A Csíki-medence 

film vetítő-gazdálkodó Laci bácsija 11:28
Bálint Réka, Dénes Kata Szilvia, Kiss Kamilla Alexandra, 

László Csilla Júlia, Nagy Kamilla: A befogadó közösséghez 
hű pedagógus házaspár 9:23

Bocor Claudia, Egri Kriszta, Kulcsár Cintia, Orosz Alexandra, 
Torkos Alexandra, Tőtős Petra: Dr. Mártonfi István: min-
denki orvosa 2:23

Csurka Alexandra-Ancuţa, Csurka Emese, Ranyák Roland 
Adalbert: „A végvárakon is lehet vitézkedni”. Zonda Attila 
hosszúmezői tevékenysége 3:24

Deák Noémi, Orbán Szabolcs, Szováti János: Attila tanár 
úr 4:21

Dimény Áron, Jánosi Zsolt, Lukács Zsombor, Szennyes 
Krisztián: Incze László múzeumpedagógus 10:25

Gaál Sándor, Kovács Sarolta, Kovács Szabolcs, Székely Boró-
ka: Tanító a Mezőség kapujában: Kádár Márton 1:24

Gáll Dóra Gabriella, Kozma Amália Szende, Ozsváth Eliza: 
A tanárnő 5:22

Krizbai Mátyás, Mészáros Réka Kyra, Szabó Kriszta Katalin, 
Takács András Csaba, Tamás Kinga: Idősebb Deák János 
munkássága 8:27

Miklósi Amália, Hideg Eleonóra, Sükösd Rebeka: Lapohos 
András élete és munkássága 6:27

Hirdető
Képzőművészek a lovardákban (28. Incitato Nemzetközi Mű-

vésztábor, Katrosa) 7:31

Kérdező
Balla Sándor: Akiben a természetjárás és a honismeret szen-

vedélye sosem csillapodott. Beszélgetés Dukrét Géza nyu-
galmazott tanárral 9:7

Barta Boglárka: Esély a túlélésre 7:10

Könyvesház
Deák Gabriella Mónika: Könyv 1989-ről 6:22
Forró-Bathó Ákos: Emlékmentés 7:22
Gaal György: Irodalmi antológia Kolozsvárról 1:21, Egy kolozs-

vári tudós professzor hétköznapjai 7:18, Erdély francia tü-
körben 12:21

Máriás József: Tanulságos monográfia a Szatmár megyei 
svábokról 1:19, „A szenvedés is a nemzeti örökség egy for-
mája” 2:29
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összesítő

Közösség

Csirák Csaba: Az 1956-os forradalom párizsi emlékei 11:4
Dávid Gyula: Sándor József új emléktáblája előtt 12:19
Nagy Sándorné sz. Bede Rozália: Emlékeim a régi baróti is-

koláról 11:6
Pap Zsuzsa, Ilyés Irén: Körkép A Közösségért Alapítvány te-

vékenységéről 7:4
Suba László: Értelmiségiek sorsa Tordán 2:15
Szente B. Levente: „Az ember szíve mélyén odavalósi, ahol 

született”. Beszélgetés Albert Mátyás művelődéspártolóval, 
énekkari elnökkel, 1:12

Széman Emese Rózsa: Virtuális ölelések – valós találkozások. 
Egy online tábor megszervezésének tanulságai 8:4

Tana Ottilía Réka de Talabera: Küldd el anyukádnak a fize-
tésed felét 1:15

In Memoriam
Búcsú Gábor Dénestől, a Művelődés egykori munkatársától 1:7
Gábor Dénes: Palinódia a romániai magyar könyvtárosok 

szakfolyóiratáról 1:9

Itthon – Otthon
Csáki Rozália: A kincsesektől a hagymásokhoz 3:20
Lőrincz Ildikó: Én magammal hoztam Kolozsvárt 2:17,
Zsidó Ferenc: Kerek világ 2:19

Műhely
Suba László: Gondolatok a hagyományokról és a fejlődés-

ről 11:26

Művelődés 30
Karácsonyi népénekek 12:3
Kézdialmási betlehemezés 12:5
Imreh István–Pataki József: Kuruckori kászoni szemle 11:13
Mezei József: Meg kellett történnie! 1:4, Miért szűntünk 

meg? 2:4

Szabadidő

Takács Gábor: A Baleár-szigetek varázsa 1:28

Színpad
Csirák Csaba: Szakadt lelkek foltozója. Szvorák Katalin szat-

márnémeti vendégszereplése 3:22, A színházi cenzúra lát-
hatatlan és látható jelenléte 5:16, Partiumi igazgatója lesz 
a Weöres Sándor Színháznak 12:24

Nászta Katalin: Beszámoló a Kortárs Magyar Dráma 2020. évi 
díjátadójáról 4:12

Németh Sándor: Egy áhítatteremtő szavalóest emlékére 5:19

Tudomány
Vallasek Alette: Két hónap a maszk mögött 6:24

Vadrózsák
Andrásfalvy Bertalan: A néprajztudomány jövője 9:16 A buko-

vinai székelyek sorsáról és műveltségéről 10:22,
Borbély Éva: Utazás távoli századok konyháiban 8:20
Kovács Pali Ferenc: A kalotaszegi bútorfestésről (1.) 3:29, A ka-

lotaszegi bútorfestésről (2.) 4:27

Vezércikk
Balla Sándor: Aki sokat néz hátra, annak a nyaka fájdul 

meg 6:3
Benkő Levente: Fedezékbe! 3:3, Párhuzamos történetek. 

Ugyanarról. 5:3, Gyerünk, fiatalok! 10:3
Dáné Tibor Kálmán: Művelődés – visszapillantó 1:3, Garabon-

ciás világnak garabonciás fiatalokat 2:3, Koronavírus 4:3, 
Magyarnak lenni 7:3

Gergely Zsuzsa: TIFF maszkban, holdfénynél 8:3
Péter István: Karanténmagány 11:3
Vallasek Júlia: Mi van a képernyő túlsó oldalán? Szubjektív 

beszámoló a 2020. tavaszi online oktatásról 9:3
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André Zsuzsa: 7:1, 8:1
Ábrám Zoltán: 6:9–11
Ács Zsolt 12:19
Ádám Gyula: 2:1
Balázs Attila: 1:32
Balázs Ödön: 2:18
Balázsi Dorka Olga 12:10
Bálint Ferenc: 1:11
Benczédi Sándor: 7:17
Benkő Levente: 9:16–19
Borbély Éva: 8:21–22
Csedő Attila: 2:18
Cseh Gusztáv: 1:7
Csutak Levente: 8:26
Deák Ferenc: 1:7, 8
Debre Dávid: 5:25, 27
Dimény Attila 12:8
Eperjesi Noémi: 5:1, 14–15
Essig József: 6:23
Érsek Magdolna: 11:12
Omar, González 6:18
Gross Arnold: 2:16
Guttman Mihály: 10:21, 31
Gy. Dávid Gyula: 10:14
Gy. Szabó Béla: 1:10, 12:12–18
Györgyi Géza: 10:5

Farkas Antal: 1:14
Forró Ágnes: 7:13, 15
François Gérard: 5:32
Henry Valladares: 1:15–17
Hoffmann Edit: 11:11
Michal, Jarmoluk: 6:1
Józsa Levente: 3:20
Kelly Sikkema 6:26
Kemény Judit Kornélia: 2:15
Kiss Gábor: 3:5
Kovács Kinga Tünde: 8:27, 29–31
Lajtai László: 1:23
Lapohos András 6:32
László Miklós: 3:6, 30, 32, 4:27, 29, 30, 32
Lukács Zsolt: 2:11
Markus Marianna: 2:32
Marton László: 1:1
Márkó Laci: 3:15
Máthé Zoltán: 4:18
Bogdan, Meseșan: 3:1
Gróf Mikes Johanna 12:3
Miklós Lajos 12:32
Nagy Barna: 11:1, 12:29–30
Nagy Béla: 8:16
Nagy Emőke: 7:13
Nagy Imre: 10:17

Hugh Lee, Pattinson 4:6
Paulovics László: 1:9
Péter Márton: 9:20–22
Pozsony Ferenc 12:5
Repiszky Tamás: 3:23
Roediger Lajos 12:1
Rohonyi D. Iván 12:20
Sándor György: 12:27
Serár Szabolcs: 10:1
Simon Tibor: 2:5
Simó Csaba: 4:1
Suba László: 7:17
Szabó Csilla Erzsébet: 8:28
Szabó Kinga 12:31
Szabó Tamás: 6:21
Szalai Luca: 11:15
Szatmári Ágnes: 5:16
Szekernyés Péter Márton: 9:32
Szőcs Levente: 8:23
Szőcsné Szilágyi Piroska: 8:12–13, 17–18
Urbán Tamás: 1:5–6, 2:5
Takács Gábor 1:10–11
Vetró András: 10:30
Wachter Klára: 9:12

Késő ősz a Naskalat-tetőn 2020. november 15-én. Nagy Barna felvételei

Illusztrációk



A Művelődés 2021. évi asztali naptára.
Vágja le, hajtsa össze a szaggatott vonalak
mentén, majd ragassza meg!

művelődés




