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A Művelődés 2017. decemberi lapszámát tartja kezében az olvasó. Vagyis 
idén is, akárcsak az elmúlt esztendőkben, szerkesztőségünk a Kolozs 
Megyei Tanács támogatásával működött, s a tizenkét lapszám ennek az 
intézménynek a hathatós támogatása nélkül nem jelenhetett volna meg.
Év vége van, a számvetésnek és a jövőbe tekintésnek az ideje. Nos, 

igyekeztünk az év folyamán egyrészt, amennyire csak lehet, a hazai magyar 
közművelődési életünk legfontosabb eseményein rajta lenni (bevalljuk, nem volt 
könnyű, hisz egyfolytában pörögtek a jobbnál jobb programok), másrészt minél 
szélesebb körű és minél hitelesebb kulturális információval ellátni a lapunk iránt 
érdeklődő olvasókat. A hitelesség alatt főleg azt értjük, hogy a művelődési életünk 
különböző területein dolgozó, szakmai szempontból megkérdőjelezhetetlen szerzőkkel 
dolgoztunk együtt. Köszönet illeti őket az önzetlen munkájukért. A tizenkét 
lapszámon kívül, külső anyagi források bevonásával, két régiós mellékletünk 
is megjelent az év elején: az Érmellék és a Bánság. Mindkét mellékletünkkel 
igyekeztünk kiemelni ezeknek az erdélyi tájegységeknek a sajátságos, egyedi 
kulturális értékeit. Nagy elégtétel számunkra, hogy kiadványainkat örömmel 
fogadták a két régióban, hisz Bihardiószegen is és Temesváron is népes és ugyancsak 
érdeklődő közönség előtt mutathattuk be a mellékleteket. Két másik mellékletünk 
is megjelenés előtt áll. Az egyik Erdély díjazottai 2017 címmel, amelyben, akárcsak 
az elmúlt esztendőkben, a szakmai kulturális egyesületeink kitüntetettjeinek 
méltatásait tesszük közzé. Főhajtás lesz ez kiadvány azok előtt a közművelődési 
szakemberink előtt, akik évek óta időt és energiát nem kímélve szolgálják 
közösségünk kulturális életét. A másik mellékletünket egy jubileumi kiadványnak 
szánjuk. Tudniillik hetvenedik életévében jár a Művelődés folyóirat. 1948 júliusában 
a lap, előbb mint Művelődési útmutató jelent meg, aztán a múlt század hatvanas 
éveinek az elején lett a folyóirat megnevezése egyszerűen „csak” Művelődés. 
A kiadvány – amelyet egyértelműen a kommunista tudatformálás ideológiájának 
a szellemében szerkesztették egykoron – a kezdetektől (hol burkoltan, hol pedig 
nyíltan) a hazai magyar értékteremtő közművelődési életet szolgálta. A hatvanas 
évek végén és a hetvenes évek elején Vistai András János lett a folyóirat főszerkesztője, 
aki kihasználva a diktatúra éppen engedékenyebb időszakát, néhány évig egy 
ugyancsak magas színvonalú közművelődési kiadványt tudott az olvasók kezébe 
adni. Ekkor a főszerkesztő a „közművelődés” témakörében egy kérdéscsokorral fordult 
néhány kiemelkedő magyar értelmiségihez, azzal a szándékkal, hogy megpróbálja 
tisztázni velük ennek a fogalomnak az éppen időszerű értelmezését, a kulturális 
életben való fontosságát, s a válaszokat leközölte a lapban. Mivel a lapunk jelenleg 
is a közművelődés szolgálatában áll, a hetvenéves jubileumhoz közeledve mi is 
megismételtük az egykori főszerkesztő szellemi kalandját, és feltettük ugyanazokat 
a kérdéseket jelenlegi művelődési életünk néhány kiválóságának, akiknek válaszait 
a már említett mellékletben szeretnénk közzé tenni. Egyértelmű szándékunk ezzel 
egyrészt áttekinteni, hogy ma milyen megközelítései vannak értelmezési és tartalmi 
szempontból a „közművelődés” szavunknak, másrészt pedig, hogy a jövőben 
miként alakítsuk tovább lapunk közösségi művelődést szolgáló arculatát. Szóval 
a 2018. esztendőt jubileumi évnek fogjuk tekinteni, azonban nem végeláthatatlan 
ünnepléssel, hanem igyekszünk majd a lap hasábjain egy-egy írásban felidézni 
a folyóirat mindenkori kulturális közösségteremtő erejét. Ugyanakkor tervezzük 
a Művelődés teljes 70 évre visszatekintő repertóriumának az összeállítását, miközben 
állandóan lebegtetjük magunk előtt a nagy célt: a teljes lapállomány digitalizálását. 
Szóval a lapkiadáson kívül is vannak messzemenő terveink bőven.

A Művelődésben arról sem feledkeztünk meg az elmúlt év folyamán, hogy egy-
egy írással odafigyeljünk a nagyvilág kulturális eseményeire is. Ami nem volt 
könnyű, mármint a kulturális értékek között eligazodni. Hisz a jelenleg ugyancsak 
„képlékeny” európaiságunk most tanulja meg, hogy a globalizáció nemcsak a 
racionalitás mentén működő, a jóléti társadalom felé mutató gazdasági érdekeket 
kell szolgálnia, hanem elsősorban emberi tényezőket, többek között a nemzeti és 
felekezeti identitásokat, s ezen keresztül a kulturális sokszínűséget is.

De zárjuk az évet a szokásos jókívánsággal: Bort! Búzát! Békességet!
És havonként Művelődést!

Dáné Tibor Kálmán
és a szerkesztőség

Múltzáró jövőbe tekintés
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Erdélyi Panteonként is emlegetett ko-
lozsvári Házsongárd temetőben több 
jeles és a magyar történelemben fontos 
szerepet játszott személyiség alussza 
örök álmát. Egyes itt nyugvó személyek 
(pl. Brassai Sámuel) jelen vannak a vá-
ros köztudatában, mások azonban nem. 
Utóbbiak közé tartozik bethleni gróf 
Bethlen Gergely honvédtiszt, az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc résztve-
vője, a szabadságharc egyik legjelesebb 
erdélyi törzstisztje. Halálának százötve-
nedik évfordulóján rá emlékezünk.

Egyes források szerint Bethlen 1810-
ben Marosvásárhelyen,1 más források 
szerint viszont két évvel később, az ak-
kor Torda vármegyéhez tartozó Abafá-
ján (románul Apalina, Maros megyében) 
látta meg a napvilágot.2 Az viszont két-
ségtelen, hogy Erdély egyik legjelentő-
sebb családjából, annak ún. Elek-főá-
gából származott. Felmenői között ott 
találjuk Bethlen Ferenc főudvarmestert, 
illetve fiát, a történetíró Farkast, aki I. 
Apafi Mihály fejedelemsége alatt rövid 
ideig Erdély kancellárja volt. Édesapja 
bethleni gróf Bethlen Pál, édesanyja pe-
dig báró Bornemissza Katalin volt.

Bethlen Gergely 1848 előtti életéről 
viszonylag keveset tudunk. Kétségtelen, 
hogy jogot végzett, ezt követően (1830-
tól) pedig előbb írnok volt a Marosvásár-
helyen működő királyi táblánál, majd 
az erdélyi udvari kancellárián dolgozott.

A forradalom kitörését követően, ne-
vét adományával (20 forint) együtt ott 
találjuk a honvédelmi célokra adako-
zó kolozsvári főnemesek között.3 1848 
nyarán alszázadosként csatlakozott a 
Kossuth-lovascsapathoz, azaz a későbbi 
15-ös számú (Mátyás) huszárezredhez, 
utóbb e katonai egység őrnagya, majd 
ezredese is lett. Gróf Mikes Kelemen-
nel együtt, a huszárezred Kolozsváron 
megalakult osztályának szervezésébe 
is bekacsolódott. Jakab Elek a követ-
kezőképpen jellemzi őt: „egy köpczös, 
vállas, erős testalkatu, mogorva arczu 

s kihivó tekintetü barna férfiu, kinek 
vastag fekete szemöldöktől ivezett sze-
me csaknem szur, s nyilként lövelli a 
nézőre szikrázó tüzét, arczizmai mint-
ha gyöngén ránganának, midőn szenve-
délylyel szól, de hirtelen szelidre simul-
nak, ha szivet barátságos szó nyájasan 
érinti; [...] Neki öröm a küzdelem, keresi 
a bajt, veszélyben érzi jól magát, sok ‒ s 
egy halálos ‒ párbaja volt; fölháborodva 
erős indulatokban tört ki, káromkodik 
mint egy régi József-huszár, de haragját 
leküzdve, hamar megjuhászkodik. [...] 
Úgy lő, mint Tell [Vilmos, legendás sváj-
ci íjász], erős kardvivó mint Kemény Si-
mon [katona, aki vértet cserélt Hunyadi 
Jánossal és helyette esett el az 1442-es 
nagyszebeni csatában], harczban ke-
gyetlen. mint Kinizsi Pál.”4

1848 őszén részt vett a román felkelők 
elleni hadműveletekben, így jelen volt az 
október végi dél-erdélyi harcokban (Ara-
nyos és Maros találkozása, Nagyenyed 

Az

Horváth Csaba

Egy ’48-as katonatiszt emlékére: 
bethleni gróf Bethlen Gergely

Gróf Bethlen Gergely honvéd ezredes
(forrás: Wikipédia)

Bethlen Gergely 1848 előtti 
életéről viszonylag keveset 

tudunk. Jogot végzett, 
ezt követően előbb írnok 
volt a Marosvásárhelyen 
működő királyi táblánál, 

majd az erdélyi udvari 
kancellárián dolgozott.
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enciklopédia

környéke, Gyulafehérvár‒Balázsfalva).5 
Bona Gábor hadtörténész, ahogy Bethlen 
valamennyi életrajza is, megjegyzi: „Ko-
lozsvár feladásától Nagyszeben bevéte-
léig végig küzdi az erdélyi hadjáratot”.6

Dandártábornokként harcolt a döntő 
jelentőségű piski csatában (1849. február 
9.). Parancsnoki minőségben vett részt 
a medgyesi ütközetben (március 2‒3.). 
Utóbbi kapcsán fennmaradt egy anek-
dota, miszerint Bethlen huszárjai csata 
közben a Bem József által kijelölt helyen 
harcoltak, azonban az ellenséges tüzér-
ség jelentős veszteségeket okozott nekik. 
A parancsnok üzent Bemnek, hogy mité-
vő legyen, mire az alábbi választ kapta: 
„Maradjon a helyén addig, amíg csak két 
huszárja marad! Akkor küldje el az egyi-
ket hozzám a rossz hírrel!”7

Március 11-én ő vezette azt a tarta-
lékhadtestet, amely az esti órákban 
érkezett meg a nagyszebeni csatatérre, 
és melynek megérkezése arra késztet-
te Bem Józsefet, hogy támadást indít-
son a császári‒orosz kézen levő város 
ellen. Néhány óra múlva a védők visz-
szavonultak déli irányba, és az Erdélyi 
Nagyfejedelemség legfőbb katonai szer-
vének, a főhadparancsnokságnak szék-
helye a honvédség ellenőrzése alá ke-
rült. A nagyszebeni eset kapcsán ki kell 
emelnünk, hogy a szakirodalomban egy 
ellentmondás figyelhető meg: a Magyar 

Hadtörténet első kötetében Bethlen Ger-
gely alezredesként, Hermann Róbert 
hadtörténész könyvében pedig ezredesi 
rangban jelenik meg, Bona műve szerint 
csak 1849. április 7-től volt ezredes.8

Ugyanezen év áprilisában Bethlen 
több katona- és tiszttársával (pl. Petőfi 
Sándorral, Czetz Jánossal, Tóth Ágos-
tonnal, illetve Kemény Farkassal) együtt 
megkapta a Magyar Katonai Érdemrend 
harmadik osztályát.9

1849 májusában őt nevezték ki erdé-
lyi lovassági főparancsnoknak, a követ-
kező hónapban pedig ilyen minőségben 
utazott Magyarországra, hogy onnan 
lovassági felszerelést, illetve paripákat 
hozzon Erdélybe. Bethlent egyébként 
ebben a hónapban újra kitűntették, ez 
alkalommal a Magyar Katonai Érdem-
rend második osztályát vette át.

Az 1848-49-es erdélyi és magyaror-
szági események után Bethlent letar-
tóztatták, majd szabadon bocsátották. 
Amikor megtudta, hogy a hatóságok 
újra el akarják fogni, a szerb fejedelem-
ségen át külföldre (Franciaországba) tá-
vozott. Meglehetősen keveset tudunk 
arról, hogy az egykori erdélyi lovassági 
parancsnok az 1850-es években III. Na-
póleon császár Franciaországában hol, 
hogyan és milyen körülmények között 
élt. Az azonban biztosnak látszik, hogy 
Bethlen Kossuth bizalmas köréhez tar-
tozott, és vélhetően elkísérte a volt kor-
mányzót 1851‒52-es Egyesült Államok-
beli útján.10

Párizsban 1859. május 6-án, a Magyar 
Nemzeti Igazgatóság alakuló ülésén a je-
lenlevők elhatározták egy magyar légió 

felállítását Itáliában. A légió három 
részből állt: egy lovas és két gyalogdan-
dárból, Bethlent, ezredesi minőségben 
pedig az előbbi egység parancsnoksá-
gával bízták meg. A légiót végül nem 
vetették be a harcokba és, viszonylag 
rövid fennállása alatt (öt hónap), több 
akadály lehetetlenítette el működését 
(eleinte kevesen csatlakoztak hozzá, a 
légió piemonti hadi irányítás alá került, 
fegyvert nem kaptak). A légiót szeptem-
ber első felében oszlatták fel, Bethlen 
azonban nem maradt tétlen, ugyanis 
megszervezett egy kisebb méretű, ve-
gyes (olasz‒magyar) összetételű katonai 
alakulatot, az ún. Piacenzai huszárokat. 
Bethlen Gergely megkapta az olasz Szent 
Móric- és Lázár-rend lovagrendjét.11

Nevével 1866-ban is találkozunk. 
Ebben az évben volt ugyanis az olasz‒
német‒osztrák háború, amelyben az 
egységesülő német, illetve olasz állam 
hadereje megütközött az Osztrák Csá-
szárság hadseregével. Annak ellenére, 
hogy a császári haderő Itáliában több 

Bethlen Gergely fekete márványból készült 
síremlékének felirata: „BETHLENI/ Gróf BETH-
LEN GERGELY/ 1810–1867/ Harczolt a hazáért 
1848 ban/ mint ezredes/ a világszabadságért 
mint/ olasz tábornok”

Bethlen azonban 
nem maradt tétlen, 

ugyanis megszervezett 
egy kisebb méretű, 

vegyes (olasz–magyar) 
összetételű katonai 

alakulatot, az ún. 
Piacenzai huszárokat.

Theodor Breidwieser osztrák festő alkotása a piski csatáról (1849. február 9.)
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hadi sikert is kivívott (szárazföldön Cus-
tozzá-nál, tengeren pedig Lissá-nál), a 
poroszokkal, a bohémiai Königgrätz (ma 
Hradec Králové, Csehországban) mellett 
vívott ütközetben (július 3.) döntő vere-
séget szenvedett. E háború egyik érdekes 
mellékeseménye az ún. poroszországi 
magyar légió megalakulása és fennál-
lása volt. A mintegy 1560 főt számláló 
légió parancsnokságában kivétel nélkül 
1848-as tisztek voltak. Az alakulat pa-
rancsnoka tábornoki rangjelzéssel Klap-
ka György (a szabadságharc alatt előbb 
az I. hadtest, majd Komárom várának 
parancsnoka), az alakulat főfelügyelő-
je és egyik szervezője altábornagyként 
Vetter Antal (aki 1848 őszén részt vett a 
délvidéki harcokban, 1848-49 fordulóján 
hadügyminiszter-helyettes, 1849 márci-
usában pedig a magyar hadsereg főve-
zére), a lovas csapatnem parancsnoka 
pedig Bethlen volt, tábornoki minőség-
ben. Azt is hozzá kell tenni, hogy a po-
rosz területen szervezett magyar légió 
lovassága összesen egy huszársvadron-
ból (századból) állt.12

A légió végül 1866. augusztus 3-án 
átkelt az Északnyugati-Kárpátok egy 
fontos hágóján, a Jablonkain. Klapká-
ék azonban hamarosan nagy kerülővel 
Poroszországba kényszerültek visszavo-
nulni, ugyanis a helyi, szlovák többségű 
lakosság nem lázadt fel, egyes híresz-
telések szerint pedig a császári erők el-
vágták azt az útvonalat, amelyen ere-
detileg Felső-Magyarország területére 
léptek. Az alakulat így kudarcot vallott, 
és ősszel feloszlott.

Bethlen Gergely a következő évben ‒ 
az amnesztia kihirdetése után ‒ haza-
tért Erdélybe. 1867-ben, karácsony előtt 
két nappal délután 4 órakor, „sorvasztó 
lázban” hunyt el Kolozsváron. A gyász-
jelentés szerint 57 esztendős volt. Teme-
tése három nappal később, Karácsony 
másodnapján, díszpompával és nagy-
számú tömeg kíséretében volt. Ezt meg-
előzően honvédek, több váltásban 24-én 

és 25-én őrt álltak a főtéri Rhédey-pa-
lotában felravatalozott Bethlen körül. 
A gyászesemény délután 3 órától kezdő-
dött. A ravatalnál Szász Gerő (1831‒1904) 
református esperes, a Házsongárdban 
pedig Haray Viktor (1818‒1882) színész 
mondott búcsúbeszédet.13 Mindketten 
az 1848-49-es forradalom hadi esemé-
nyeinek résztvevői voltak.

Sírja a temető I. C parcellájának déli 
részén (helyrajzi szám: 245) található. 
Eredetileg a Schütz-kriptában (II. B par-
cella) helyezték örök nyugalomra, majd 
1903-ban átvitték a jelenlegi helyére.

Az elhunytat ábrázoló, obeliszken 
látható fehér márvány domborművet 
Klösz József (1843‒1922) szobrász ké-
szítette.14 A fekete márványból készült 
obeliszk felirata a következő: „BETHLE-
NI/ Gróf BETHLEN GERGELY/ 1810 ‒ 1867/ 
Harczolt a hazáért 1848 ban/ mint ez-
redes/ a világszabadságért mint/ olasz 
tábornok”, a sír fedlapján pedig fel 
vannak sorolva mindazon csaták hely-
színei és dátumai, amelyeknél Bethlen 
Gergely jelen volt (Gálfalva, Nagysze-
ben, Vízakna, Piski/ 1849. jan. 17, jan. 
21. márc. 11., febr. 6., febr. 8‒9.), illetve 
az alábbi, nehezen olvasható szöveg is 
látható: „Lombardiában Nepoleon her-
ceg vezérkarában 1859./ Alapitotta Pi-
acenzában az első huszárezredet 1860./ 
Victor Emanuelnek kedvelt katonája volt.” 
Ugyanitt látható a család címere is: tár-
csapajzsban kígyó, felette kilencágú 
korona látható. A sírhelyet műemlékké 

nyilvánították CJ-IV-m-B-07839.038 
jelzéssel.15

Bethlen Gergely nem alapított csa-
ládot. A kolozsvári honvédegylet tisz-
teletbeli elnöke volt. Nevét erdélyi ha-
gyományőrző csapat viseli, az 1983-ban 
bemutatott Klapka légió (rendező: Haj-
duy Miklós) című filmben Bethlen Ger-
gely szerepét Ferenczy Csongor erdélyi 
születésű színész játszotta.
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enciklopédia

valaki a lengyelországi Krakkóban fel-
keresi a város ferences kolostorát (Plac 
Wszystkich Świętych 5.), akkor annak 
kerengőjében egy, a földön fekvő és a fal 
felé fordított vörösmárvány sírkőtöredé-
ket pillanthat meg. És hogy kit ábrázol 
ez a csonka, páncélos férfialak? Nos, ez 
a torzó valamikor egy hazánkfia, az első 
Wesselényi báró, Wesselényi Ferenc sír-
emléknek a részét képezte.

Wesselényi Ferenc a Nógrád megyei 
eredetű nemesi családból származó, 
Wesselényi Farkas és Segnyey Doroty-
tya második fiaként, a 16. század köze-
pén látta meg a napvilágot. Ifjúkorától 
Báthory István erdélyi fejedelem szol-
gálatában állt, majd amikor Báthoryt 
lengyel királlyá választották, követte 
urát Lengyelországba, ahol udvari ka-
marásként az uralkodó egyik legbizal-
masabb embere lett. 1582. április 3-án 
magyar bárói címet kapott, majd egy 
hónappal később, május 13-án Krak-
kóban, a waweli székesegyházban fe-
leségül vette Bekes Gáspár özvegyét, 
Szárkándy Pál és Nyáry Krisztina lá-
nyát, Szárkándy Annát. Házasságukból 
négy gyermek származott. István szöré-
nyi bán (gróf Wesselényi Ferenc nádor 
édesapja); Anna, Csáky István felesége; 
Pál főispán (báró Wesselényi Miklós, 
az „árvízi hajós” szépapja) és Erzsébet, 
Paweł Sapieha litván alkancellár fe-
lesége. Wesselényi Ferenc felesége ré-
vén hozzájutott a Krakkó főterén álló 
bárányos házhoz és Lanckorona bir-
tokához. 1583-ban megszerezte Dębno 
várkastélyát, majd 1584. március 6-án 
adományként kapta Báthory Istvántól 
a Szilágy vármegyei Hadadot és Zsibót. 
1590. április 7-én Báthory utódjától, III. 
Zsigmond királytól lengyel indigenátust 
nyert. Báró Wesselényi Ferenc Krakkó-
ban, 1594. július 16-án hunyt el. Halála 
után földi maradványait a krakkói fe-
rences kolostor templomában helyez-
ték örök nyugalomra. Vörös márvány 
síremlékét pedig valószínűleg a neves 

lengyel-olasz építész és szobrász, Santi 
Gucci készítette el.

Mint már említettem, ennek a sírkő-
nek csupán egy töredéke található meg 
a ferences kolostorban. Történt ugyan-
is, hogy 1850-ben tűzvész pusztított a 
templomban, és annak belső beren-
dezése teljesen megsemmisült, a fala-
in elhelyezett síremlékek pedig erősen 
megrongálódtak, majd a felújítási mun-
kálatok során ezeket a sérült sírköveket 
– köztük Wesselényi Ferenc csonka szob-
rát is – a kolostor kerengőjében helyez-
ték el.

Szerencsénkre azonban a síremlék-
nek mind a felirata, mind a rajza fenn-
maradt. Ez utóbbit, egy, még a tűzvész 
előtt készült kőrajzot ugyanis Maksymi-
lian és Stanisław Cerch 1904-ben pub-
likálta. A latin nyelvű sírfelirat szöve-
ge – melyet először 1655-ben közöltek le 
nyomtatásban – pedig így szólt:

Magnif: ac Generosus Dnus,/
D. Franciscus de Wesseliny

Siemnen. Melinen. Capitaneus,
Baro in Hadat,

Haeres in Dembno,
Vir Catholiciss. & prudentiss.

HIC
Patre Wesselino,

Insigni virtute et armis viro,
NATVS

In primo aetatis flore, uná cum illo 
Steph. Battor. Palat. Transylu. placens 
eidem, reperit maiorem in rebus bel-
licis experientiam, commendatus. Et 
pauló post, exortis simultatibus inter 
illos Principes, Stephanum Bathoreum, 
& Gasparum Bekessium, fideliter suo 
Principi adhaerit; Interim Stephanus 
Rex Poloniae declaratur, suum Patro-
num cliens sequiter, cum Rege omnia 
pericula pugnae Gedanem. Poloc. Vieli-
koluc. & Plescou. strenué superat, mor-
tuo illo DD. Gasparo Bekessio relictam 
Viduam Generosam DD. Annam Zarkadi, 

Ha

Merényi-Metzger Gábor

Az első Wesselényi báró 
krakkói sírköve

Wesselényi Ferenc korabeli ábrázolása
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suasu Regis uxorem ducit, vivente ad-
huc Rege peregregio, merito concensu 
Ordinu Civis Polonus declaratur, op-
timé tandem de Repub. meretur, dum 
demortui Regis voluntantem, quae ex re 
Reipub. erat, Senatoribus declarat. Mo-
ritur non sine magno, moerore suorum, 
praecipué charissimae Coniugis, quae 
ut vivo fida monumenta annis praestit-
it, ita mortuo eadam exhibuit: obdormi-
uit in Domino, Anno Domini, 1594. Iulij 
16. Aetatis 40.

A fenti sírfeliratból – melyet Petneki 
Áron fordított le – megtudhatjuk, hogy 
„a nagyságos és nemzetes úr, Wesselé-
nyi Ferenc úr, seimniciai kapitány, ha-
dadi báró, Dembno örökös ura, a leg-
katolikusabb és legbölcsebb úr, a harci 
erényekben jeleskedő Wesselényi atyá-
tól született. Életének első virágjában 
ama Báthory István erdélyi vajdával, 
annak tetszését elnyervén, nagyobb 
tapasztalatra tett szert a hadviselés 
tudományában. Nem sokkal ezután, 
midőn viszálykodás támadt a két feje-
delem, Báthory István és Bekes Gáspár 
között, hűségesen kitartott ura mel-
lett. Közben Istvánt Lengyelország ki-
rályává kiáltották ki. Az alattvaló kö-
vette patrónusát, s a királlyal együtt a 
danckai, polocki, velikije luki és pszko-
vi háború minden veszélyét serényen 
kiállta. Meghalván ama Bekes Gáspár 
úr, meghagyott özvegyét, a nemzetes 
Szárkándi Anna úrnőt a király akara-
tával feleségül vette. Még e jeles király 
életében a rendek méltó egyetértésével 
lengyel polgárrá választották. Méltó-
nak is bizonyult aztán a köztársaság-
hoz, midőn a szenátoroknak kinyilvá-
nította az elhunyt király végakaratát 
a köztársaságot illetően. Halála nagy 
fájdalmára volt övéinek, különösen 
hőn szeretett feleségének, aki miként 
életében hű volt hozzá, holtában is az 
maradt iránta. Az Úr 1594. évében jú-
lius 16-án aludt el az Úrban, negyven 
éves korában.”

Wesselényi Ferenc egykori síremléke

Wesselényi Ferenc sírkőtöredéke napjainkban

Nem sokkal ezután, 
midőn viszálykodás 

támadt a két 
fejedelem, Báthory 

István és Bekes 
Gáspár között, 

hűségesen kitartott 
ura mellett.
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emlék-lapok

16. században élt végrendelkező nevét 
kevesen ismerik. Egyáltalán ki is volt ez 
az erdélyi, csombordi1 birtokközponttal 
bíró nemes származású férfi, akiről oly 
keveset tudunk? Katona? Vagy csak a 
Báthory család bizalmas, belső embere? 
Amint végrendeletében írja: „legelőször 
ő felségének, Lengyelországi István ki-
rálynak, kinek gyermekségemtül fogva 
hiven és jámborul igyekeztem szolgálni, 
annak utána az ő felsége báttyának, az 
tekintetes és nagyságos Báthory Kristóf 
uramnak, Erdélyi vajdának.”2

Életéről nem írnak a történészek, 
maga pedig nagyon keveset árul el a vé-
gakaratában magánéletéről. Nem emlí-
ti a szüleinek, testvéreinek a nevét, azt 
sem, hogy hol és mikor született, vala-
mint hogyan és miért került a Bátho-
ryak udvarába fiatal gyermekkorában. 
Amint később olvashatjuk, a feleségéről 
csupán egy mondatban emlékezik meg, 
örökösödő rokonainak is csak részben 
ismerjük meg a nevét. Gyermekei nem 
születhettek, hiszen ingó és ingatlan 
vagyonának nagy részét a rokonságára 
hagyta.

Elsőként érdemes szólni általában 
magáról a végrendeletről. A közlő, Komá-
romi András írja, hogy „Eredetije a báró 
Kemény család iratai között az alsófe-
jérvármegyei levéltárban Nagy-Enye-
den. Barabás Samu ur szivességéből 
közli: K. A.” Az okirat közreadása nem 
eredeti, betűhív, hanem átírás. Azonban 
a tulajdonnevek (személynevek, telepü-
lések, állatnevek) legtöbbjénél megtar-
totta a korabeli helyesírást, lejegyzést. 
Névanyaga nagyon gazdag, ezek közt 
olvasható 65 akkor élt személy neve, a 
kilenc falué/városé, amelyben birto-
kolt, három lengyel városnév: Warsova 
(Varsó), Cracó (Krakkó), valamint Ma-
rieburg (lengyelül: Malbork, magyarul: 
Máriavár), ahol készült a végrendelete 
„kisasszony havának 14 napján, 1577 esz-
tendőben”3 (Kisasszony hava a régi ma-
gyar, majd a későbbi népnyelvben az au-
gusztus megnevezése volt). A végakarat 
írásakor három tanú volt jelen: Kowa-
chóczy Farkas, a király szekretáriusa 
(titkára), Margay István és Reödy Amb-
rus, neki bizalmas barátai. Rajtuk kívül 
megnevez még öt, akkor ott jelen nem 

A

Fülöp László

Szemelvények Szilágyi Nagy Péter 
1577. évi testamentumából

Csombord, a családi ősi fészke
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lévő személyt, akik ugyan távol van-
nak, de majdan felügyelik Erdélyből a 
végrendelet végrehajtásának betartását. 
Az előző nevek azt bizonyítják, hogy Bát-
hory István lengyel királyt sok magyar 
nemes kísérhette ottani udvartartásába.

Feltétlenül szólnunk kell a két Bá-
thory- testvér szolgálatában eltöltött 
időpontokról, évszámokkal bizonyít-
va, hogy a végrendelet lengyelországi 
írásának időpontja és helye miért is 
érdekes.

Somlyói Báthory István Erdély fe-
jedelme (1571–1575), majd lengyel ki-
rály volt haláláig (1575–1586). Fivére 
után báty ja, Kristóf lett az erdélyi vaj-
da 1576–1581 között. Ebben az esetben 
Szilágyi Nagy Péter e cikk első bekez-
désében idézett mondata magyarázat-
ra szorul. Vagy korábban (ezen említett 
két időpont közt) visszaköltözött Len-
gyelországból Erdélybe, vagy mindket-
tejüket eleve csak itt szolgálta. Egy dolog 
viszont biztos, hogy végrendelete lengyel 
földön íródott, s valószínűleg ott is halt 
meg. Ez utóbbit bizonyítja kétszer is le-
írt mondatával, amikor azt kéri, hogy: 
„ha énnekem itt ez országban holtom 
történik (...) testemet Erdélybe vigyék 
és Colosvárat az nagy templomban ke-
resztény módra temessék”. Majd később: 

a „Megyes” (megyés) egyházban temes-
sék el, „koporsómat faragott kőből csi-
náltassák és az zászlót is a mint szo-
kás, az én czimeremmel és nevemmel 
megírassák”.

Ez utóbbi mondata is bizonyítja, hogy 
nemesi származású személy volt. Nagy 
Iván több kötetes művében a családot, 
pontosabban egy utódját, Dánielt, mint 
marosvásárhelyi tanácsost 1848-ban 
említi egy sor erejéig.4 Pedig a Szilágyi 
Nagy családot még századunkban is 
említik írások, tehát létük bizonyítha-
tó 5 Mindeddig nem volt szó a család 
nevéről. A Nagy családnév 2010-ben a 
leggyakoribb volt Magyarországon, fel-
tehetően a 16. században is hasonló volt 
az előfordulása. Eredetileg jelölhetett 
külső tulajdonságot (magas, erős ter-
metű), ugyanakkor korviszonyításra 
is használták az idősebb férfiak meg-
jelölésére. A szilágyi nemesi előnév pe-
dig az ősök származási helyére, Szilágy 
megyére, vagy egy ottani birtokukra 
utalhatott. A végrendelet írójának pre-
dikátumát Zÿlágÿ formában rögzítették.

A végakarat az akkor szokásos for-
mában készült: ebben leírták a végaka-
ró szellemi állapotát, utolsó könyörgését 
a Teremtőnek, a tanúkat és a tutorokat. 
Ezt követte maga a tételesen és névre 
szólóan megírt szöveg, amelyből meg-
ismerhető, hogy kik mit örököltek a to-
vábbiakban. Egy nagyon feltűnő és ér-
dekes mondattal kezdődik e felsorolás: 
„A szegény tanoló deákoknak és az Spi-
tálban az szegényeknek hagyok száz fo-
rintot, hogy azt közikbe osszák”. Mindez 
azt bizonyítja, hogy sokra becsülte a tu-
dást, és segítette az ismeretlen, elesett 
betegeket.

A következő fejezet szinte csak az er-
délyi fejedelmekről és azok családjáról 

szól, mégpedig név szerint felsorolja, 
hogy melyikük mit örököl ingóságaiból. 
Már itt az elején kiderül, hogy Szilágyi 
Nagy Péter gazdag nemes, és nagyon 
sok, értékes ékszer tulajdonosa volt.

A lengyel királynak hagyta Thor-
ma nevű kedves lovát teljes szerszá-
maival, egy nagy násfát és egy kéz 
ivet (íjat) tegzestül, nyilastul, tokostul. 
Az erdélyi vajdának nyakban viselhe-
tő, arany „körmöt” (lópatához hasonló 
ékszer) gyémántokkal ékesítve. A vaj-
dáné (Bocskai Erzsébet) szintén násfát 
kapott, kövekkel kirakva, rajta három 
emberi képpel. A kis úr, azaz a vajda fia, 
Zsigmond süvegre való „phenix” tollat 
(valamilyen ritka madártoll) örökölt, 
a kisasszony (Griseldis) pedig egy ve-
res zománcos arany láncot gyémántos 
és rubintos függővel. Még az unokaöcs, 
Báthory Gábor is kapott ruhára való 13 
arany gombot és egy íjat teljes felszere-
léssel. Mint kiderül, ez utóbbi tárgy „je-
lenleg Chÿmbordon vagyon”, vagyis ak-
kor Csombordon volt.

A harmadik részben elsősorban a 
családtagjai következnek. Bár a nevek 
sorrendjét illetően már nem mindig 
következetes, más nemesi származású 
egyének között – ahogy egy-egy tárgy 
eszébe jutott –, később is előfordul a ne-
vük. Mint korábban említettem, Nagy 
Péter nős volt, azonban gyermekei nem 
lehettek, hisz akkor írt volna róluk. 
A feleségét is csupán egyszer említi név 
nélkül, aki egy aranyláncot örökölt za-
fírral. Nem kell azt gondolnunk, hogy a 
végakaró fukar volt a nejével szemben, 
hisz a különböző falvakban lévő ingat-
lanokat (házak, földek, szőlő) és a szét-
osztás után megmaradó ékszerek mind 
az övéi lettek. Csak feltételezni tudjuk, 
hogy a felesége családneve Gerbedy6 

Diósad, az anyai örökség helyszíne

A Nagy családnév 2010-
ben a leggyakoribb 

volt Magyarországon, 
feltehetően a 16. 

században is hasonló volt 
az előfordulása.
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volt. Ugyanis a néném, húgom elneve-
zéssel leírt Gerbedy nevű hölgyek nem 
az ő testvérei, hanem a nála idősebb 
és fiatalabb sógornői lehettek, amire a 
teljes személynevek eltéréséből követ-
keztethetünk. Négy „atyámfiától való” 
húgáról beszél, amely megnevezés a ro-
konsági viszonyra utal. Ezek közül csak 
kettő lehetett a felesége lánytestvére. Ők 
a következők:

Gerbedy „Borbály néném” asszony, 
néhai Zilágyzegi Jánosné (azaz özvegy 
volt, a férje meghalt) Csombordon élt 
Nagy Péter házában, amit véglegesen 
neki hagyott örökül; három gyermeke 
volt: egy fiú és két hajadon leány, akik-
nek a nevét nem írja le sehol sem, pedig 
mind örököltek tőle. Sőt, a lányok kihá-
zasítására külön 200-200 aranyat külö-
nített el. A másik, kit húgomnak nevez, 
Gerbedy „Sófi”, Sándorházy7 Ferenc deák-
né, akinek egy leánya volt. Úgy ír róla, 
hogy „kit még szememmel nem láttam”. 
Vélhetően az ő fiatalabb fiútestvérük volt 
Gerbedy Ambrus, kinek a felesége (Gerbe-
dy Ambrusné) is szerepel az okiratban, 
akit viszont öcsémként illet megnevezé-
sekor. A másik két húgomasszony Zodor 
(Zodoray) Andrásné, illetve Nagy Bálint-
né, akik valószínűleg a Nagy famíliához 
tartoztak. Nagy Bálint talán a testvére 
lehetett, több gyereke volt, hisz az „öreg-
bik fia” külön egy lovat is örökölt ezüst 
szerszámmal. Elmondható, hogy e ro-
konok több és feltűnően értékesebb tár-
gyakat kaptak a hagyatékban a később 
felsorolt személyeknél.

Mivel a végrendeletben 65 személy 
szerepel név szerint, felesleges megis-
mételni azt, hogy kire és mit/miket ha-
gyott Nagy Péter. Mindezeket, ameny-
nyire lehetett, csoportosítva mutatjuk 
be, hogy lássa az olvasó, mekkora va-
gyonnal rendelkezett ez az utókor által 
alig ismert erdélyi nemesember. A leírt 
tárgyakra a középkorban használt sok 
régi és kedvelt szót, elnevezést találunk, 
amelyeket próbálunk feloldani, megma-
gyarázni az érthetőség kedvéért. Csak 
azokról a darabokról szólunk külön és 

részletesebben, amelyekhez valamilyen 
érdekesség fűződik.

Mindenekelőtt kezdjük az örökölt 
pénzzel, amelyet pontosan nem is tu-
dunk összeszámolni, hisz többen tar-
toztak neki, amelyből elengedett bizo-
nyos hányadot vagy teljesen lemondott 
róla. Tehát kissé pontatlanul közöljük 
összeadva az egyes személyek által ka-
pott összegeket: 3330 arany (a kor szo-
kásának megfelelően feltehetően rénes, 
azaz rajnai arany volt), 610 tallér (na-
gyobb ezüstpénz) és 1273 magyar arany 
forint (florenus). Ezeken kívül csupán 
általánosságban írja: pogány pénzek, 
sok oszpora (kis török ezüst váltópénz, 
amelyből körülbelül 50 tett ki egy ma-
gyar forintot).

Mielőtt részletesen bemutatnánk az 
örökséget, egy fontos dolgot feltétlenül 
meg kell jegyeznünk. A végrendelkező 
nagyon gondosan ügyelt arra, hogy a 
nőknek, a férfiaknak, a gyermekeknek 
nemükhöz és korukhoz illő tárgyakat 
hagyjon örökül.

Ékszerek: 14 arany lánc, legtöbbje va-
lamilyen drágakővel kirakva (gyémánt, 
rubint, zafír, smaragd), 32 arany gyűrű 
kövekkel, de ezen kívül van még belőlük 
több is (később írja, hogy 24 darab), ame-
lyet a „négy húga” gyermekei közt ossza-
nak szét. A férfinak való két aranygyűrű 
Gerbedy Ambrust illette. További éksze-
rek: három násfa (nyakláncon viselt, 
drágakövekkel kirakott ékszer), függők 
(fülbevalók, medálok), gyöngy koszorúk, 
homlok előtti gyöngyösök, aranypere-
cek, aranyboglárok, ezüst aranyozott 
párta öv, süvegre való arany „vértecske” 
(arany lemez). Mindezek között talán a 

legértékesebb a „királyné asszonytól [Ja-
gelló Anna] kapott öreg, hosszú arany-
lánc, kiben 150 arany vagyon” – ezt Bor-
bály asszony kapta örökségül.

Ruhafélék: scofium tollakkal (fejfedő, 
süveg), dolmány, párducbőr, skarlát fel-
sőruha, róka mál suba, hiúz mál suba, 
korda öv (vékony öv), szőnyegek, egyéb 
ruhák, amelyek csombordi házában és 
még Varsóban egy ládában voltak.

Használati tárgyak: mosdó, meden-
ce, kalanak (kanál), kupák (amelyeket 
mind férfiak kaptak), kannák, sótartó, 
lábasok, poharak, fedeles poharak, hi-
velykések (tokban lévő kések) – termé-
szetesen mind aranyozottak vagy ezüst-
ből valók. Kimondottan ritkaság a 16. 
században a nyolc darab villa, ugyanis 
étkezéseknél ebben a korban még nem 
volt szokásban a használatuk.

Fegyverek: íjak (teljes felszereléssel), 
hancsárok~handsárok (gyilokforma, 
kétélű kés, azaz rövid szúrófegyver, a 
törökök az övükben viselték), páncél, 
sisak, pajzs, szablya, ezüstös csákány, 
kések (talán tőrök).

Állatok: lovak hozzájuk tartozó ezüst 
szerszámokkal, felszereléssel: fék, nye-
reg, kozák nyereg, farmatring (farokszíj), 
párducbőr kápa, boncsok (nyakörv) stb. 
A lovak között volt hátas, kacola (anya-
ló, kanca), gyermek ló (csikó). A sok lova 
közül kettőt meg is nevezett, aminek a 
leírása ebből a korból ritkaságnak szá-
mít: a már említett Thorma és Zalánczi  
Ez utóbbit egy Mihályka nevű fiú kap-
ta, akit gyermekségétől fogva maga 
tartott, nevelt, s most felesége gondja-
iba ajánlotta. Maga a Zalánczi talán a 
ló származási helyét jelölhette, esetleg 
a háromszéki Zalán~Zalány falunévből 
képzett forma. Rajtuk kívül csak általá-
nosságban szól a többi állatról: ménes, 
lábas barom, de ezeket nem részletezi. 
Természetesen ez utóbbiakat (fegyverek, 
lovak) mind férfiaknak hagyta örökül, 
mint ahogy a gyűrűknél is kiemeli, ha 
az férfinak való.

Ingatlanjai között háza a következő 
településeken volt: Csombord, Kutfalva, 
Fogaras, Bag, (Gyula)Fejérvár, Cseszt-
ve, Diósad, Lapad (Magyarlapád), Akna 
(Kisakna). Két rokona esetében (Zodo-
ray Andrásné és Nagy Bálint) felhívja a 
figyelmet, hogy ezek gyermekeinek jár 
„az annyok attyátul való rész” Diósadon. 
Sajnos, nem tudjuk meg itt sem a sze-
mélyek (dédunokák, nagyanya, déda-
pa) pontos nevét, illetve, hogy az utó-
dok mely faluban jutottak hozzá az őket 
megillető örökséghez.

Mint említettem, a végrendelet tu-
lajdonnévi anyaga nagyon gazdag. A te-
lepüléseken kívül külön kiemelendő 
a két lónév, amely névtani kuriózum. 

Jagelló Anna magyar királyné Hans Maler zu 
Schwaz festményén (1520, forrás: Wikipédia)

A végrendelkező 
nagyon gondosan 

ügyelt arra, hogy a 
nőknek, a férfiaknak, 

a gyermekeknek 
nemükhöz és korukhoz 

illő tárgyakat hagyjon 
örökül.
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A továbbiakban a testamentumban 
szereplő személyek nevét mutatjuk be 
betűrendben. Közöttük szerepelnek ne-
mesek, jobbágyok, szolgák, kiskorúak, 
férfiak és nők és a királyi és a fejedelmi 
családtagok is. Vannak köztük teljesek 
(családnév + keresztnév), csak család-
nevek vagy keresztnevek, asszonyne-
vek, sőt néhány becenév is, amelyek 
közül néhánynak az alakja eléggé eltér 
a ma megszokott becézésünktől (Sófi = 
Zsófi; Gyuricski, Istók, Jancsi, Mihály-
ka). A testamentumban szereplő sze-
mélynevek a következők:

   András, ...András deák, ...Az kis asz-
szony (Báthory Griseldis), ...Az kis urunk 
(Báthory Zsigmond), ...Ferenc deák, ...Fe-
renc lovász, ...Gyuricski, ...Istók, ...Mi-
hályka, ...Tamás deák, ...Vajdáné asz-
szonyom (Bocskai Erzsébet), ...Vincze, 
Apaffy Gergely, Barcsay János, (Báthory) 
Gábor, (Báthory )István, Báthory Kristóf, 
Báthory Péter, Bekes Gábor, Bekes uram, 
Belÿ Gáspár, Borbély György, Bornemiz-
za János, Buczella az Dodor (?), Cháky 
Dienes, Cháky Mihály, Chombordy Jan-
csi, Debrecenÿ István, Dobzay (Dobzaÿ) 
István, Fellaytár Imre, Gálfy Zsigmond, 
Gerbedy Borbály (Zilágyzegi Jánosné), 
Gerbedy Sófi (Sándorházy Ferencz de-
ákné), Gerbedy Ambrus, Gerbedy Amb-
rusné, Horváth András, Horváth Ferenc, 
Iffyu János, Kápolnay Ferenc, Kowachó-
czy (Kovacsóczy) Farkas, Margay István, 
Móré öregbik, Móré Péter, Mwza (?), 
Nagy Bálint, Nagy Bálintné, Nagy Ist-
ván, Nagy Pál, Péchy, Petrithevith Hor-
vát Cosma (Horwáth Kozma), Philipocz-
ky, Reödy Ambrus (Rődy), Sándorházy 
Ferenc, Sombory László, Sulyok Imre(h), 
Sÿger János, Tholdÿ, Vadas Mihály, Wes-
selyénÿ Ferenc, Zabó Balázs, Zabó István, 
Zékely Lukács, Zekervezető György, Ze-
mere Sebestyén, Zodoray Andrásné (Zo-
dor Andrásné).

A végrendeletben előforduló szemé-
lyek neve kapcsán érdemes néhány 
megjegyzést tenni. A 65 személy szá-
ma nem biztos, mivel a névsor elején 
szereplő két András lehetett ugyanazon 
személy, azonban a szövegből ez nem 
derül ki. Chombordy Jancsi, Zekerve-
zető György családneve is bizonytalan, 
hisz utalhat csupán a lakhelyre, illetve 
utóbbi a foglalkozására. Elképzelhető, 
hogy Fellaytár Imre vezetéknevét elír-
ták vagy elolvasták, s az csak foglalko-
zásnév, mégpedig fullajtár (lehet a kocsi 
előtt lovagló kísérő vagy kocsis jelen-
tésben is). Két személy nevében maga a 
szöveg átírója is bizonytalan volt, talán 
nem is olvasható pontosan az eredeti 
alak, ezek: Mwza és Buczella az Dodor. 
A nem magyar Woyniczky pedig csu-
pán említés szintjén szerepel a végren-
deletben, nem ott élő személyként. Ha 
ezek figyelembe vételével vizsgáljuk a 
névsort, kiderül, hogy a benne szerep-
lő személyek körülbelül 90–95 százalé-
ka magyar eredetű családnevet viselt. 
Idegen származék csupán pár név. Né-
met: Sÿger, szláv: Pethrithevith, Phili-
poczky, valamint román vagy cigány 
a két Móré (apa és fia). Kázmér Miklós 
szerint a jelentése: juhászbojtárnak, 
szolgának felfogadott román legény 
vagy cigány férfi. Ebben az esetben fel-
merül a besorolásánál, hogy foglalko-
zást vagy etnikai hovatartozást jelölt, 
s nem tulajdonképpeni családnevet. 
Kérdés, hogy egyáltalán családnévnek 
minősült-e a 16. században. (Bizonyá-
ra szolgák lehettek, ha azt kéri, hogy 
pénzzel elégítsék ki őket, kapjanak egy 
puszta, azaz üres házat és valami ru-
hafélét Mwzaval együtt). Feltűnő, hogy 

a férjezett nők -né asszonynévképző-
vel szerepelnek a szövegben, kivéve, ha 
csak keresztnevükön, illetve köznéven 
említi őket (húgom, asszony, néném). 
Különben a közszói megnevezés, elkü-
lönítés elég gyakori az okiratban: deák, 
lovász, öregbik, vajdáné asszonyom, kis 
urunk stb.

Az itt szereplő személyek keresztne-
ve közül mai szemmel nézve ritkábbnak 
számít az: Ambrus, Dénes, Farkas, Koz-
ma, Lukács és Sebestyén.

Jelen sorok írója a címben megadott 
végrendeletből ezeket a mozzanatokat 
találta érdemesnek kiemelni, ami ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy az ere-
deti szövegben mások nem találhatnak 
érdekesnek az érdeklődési körüknek 
megfelelően más és más gondolatokat.

Szilágyi Nagy Péter, aki a 16. száza-
di Erdély szülötte, nem volt főúr, nem 
viselt magas nemesi rangot, tehát úgy-
nevezett köznemes volt. Azonban a leír-
tak alapján megállapíthatjuk, hogy azok 
között a tehetősebb, sőt, kimondottan 
a gazdag réteghez tartozott. Amit nem 
osztott szét a végrendeletében, azt mind 
a felesége örökölte. S annak halálával – 
gyermekük nem lévén – feltehetően a 
távolabbi rokonaira szállt minden va-
gyona. A hiányzó genealógiai adatok 
miatt azonban mindezt nem tudjuk be-
mutatni olvasóinknak.

Jegyzetek
1 Csombord a régi Fehér megyében lévő 
település. Nagyenyed központjától négy 
kilométerre található a Maros partján.
2 Komáromi András: Szilágyi Nagy Péter 
végrendelete 1577-ből. Történelmi Tár. Bu-
dapest. 1905. p. 279–287.
3 1577. október 18-án Kereztesy András 
megnemesítésekor Szilágyi Nagy Pétert 
már mint néhait említik az erdélyi Szil-
ágyi nevű nemesek összeírásában.
4 Nagy Iván: Magyarország családai czí-
merekkel és nemzedékrendi táblákkal. VIII. 
Pest. 1861. p. 84.
5 Steven Tötösy de Zepetnek: A magyar 
történelmi nemesség családneveinek listá-
ja. 2010. p. 157. (internet)
6 Görbed falu nevét először 1430-ban je-
gyezték le Gwrbed formában. A kolozs-
monostori konvent jegyzőkönyvében 
családnévként 1550-ben már a Gerbedy 
(Lőrinc) névformát olvashatjuk. Ez hely-
névi eredetű, bizonyára a Szatmárnéme-
titől keletre eső, Szatmárgörbed település 
nevéből származik. (Ördög F.: 301. és Csán-
ki D.: 609. Ő nem Szatmár, hanem Bihar 
vármegyei helységként említi. Kázmér 
M.: 421.) Csupán érdekesség, hogy a falu 
1624-ben az itt fenn szereplő tanú leszár-
mazottainak, a Kovacsóczy családnak lett 
a birtoka.
7 A Sándorházy család ősi lakhelye a Szil-
ágy megyei Szilágyszegen volt.

Báthory Kristóf erdélyi vajda (1530–1581)

Szilágyi Nagy Péter nem 
volt főúr, nem viselt 

magas nemesi rangot, 
tehát úgynevezett 

köznemes volt. Azonban 
a leírtak alapján 

megállapíthatjuk, hogy 
azok között kimondottan 

a gazdag réteghez 
tartozott.
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makfalviak sok más kulturális tevékeny-
ségük mellett elindítottak képzőművé-
szeti alkotótábort is. Ennek előzménye 
és közvetlen oka, hogy két aktív kép-
zőművészük volt, Kusztos Endre és Suba 
László. El kell mondani, hogy Vass Albert 
enyedi rajztanár és festőművész is mak-
falvi származású volt. De népi alkotók is 
többen voltak, akik az agyagművességből 
emelkedtek ki (Molnár Dániel, Vass Áron).

Az indítás néhai Fülöp Dénes tanár ne-
véhez fűződik, aki a helyi néprajzi mú-
zeum megvalósítása mellett irodalmi 
műsorokat is szervezett. Kusztos Endre 
képzőművésszel és Nagy Pál képzőmű-
vésztanárral 1979-ben elhatározták egy 
képzőművészeti alkotótábor létrehozá-
sát. A kezdeti szakaszban a tábor fenn-
tartását a helyi gazdák és a község min-
denkori vezetői vállalták. De véleményem 
szerint azért mentek a dolgok gördüléke-
nyen, mert a falu népe melléjük állott, sőt 
büszkék és érdeklődők voltak. A makfal-
viak tudatában benne van az, hogy vala-
ha itt működött a Wesselényi Kollégium, 

amelynek célja az volt, hogy az elemi is-
kola után tovább képezze a fiatalokat a 
fejlett mezőgazdasági ismeretek és az ál-
talános műveltség irányába. A tábor tör-
ténete során voltak nehézségek is, amit 
az államnak az élelmiszerellátás szabá-
lyozására, illetve lecsökkentésére vonat-
kozó rendeletei idéztek elő. Ehhez hozzá-
járult a Szekuritáte állandó vizsgálódása 
a kulturális rendezvények alkalmával.

A rendszerváltás után lassan rende-
ződtek a tábor fenntartása körüli gondok, 
részben pályázati lehetőségekkel, vala-
mint a Helyi Tanács keretében működő 
panzió segítségével. Az alkotótábor indítá-
sában és szellemiségében a marosvásár-
helyi Művészeti Középiskolának és az ott 
tanító tanároknak volt nagy szerepe. Ezek 
a tanárok Bordi András, Barabás István, 
Incze István, Piskolti Gábor tanítványaik-
ba nevelték a természet szeretetét. A fia-
tal Nagy Pál pedig az újszerű gondolkodást 
adta diákjainak. Tehát úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy a makfalvi alkotótábor 
indulásakor a vásárhelyi művészekre 
számíthatott. Ez a részvétel később kiszé-
lesedett máshonnan érkező művészekkel, 
ahogyan ma is történik. Mégis elmond-
hatjuk, hogy a vásárhelyi vonzáskör érvé-
nyesül. Mindezt erősíti az a tény is, hogy 
a tábort a vásárhelyi sajtó népszerűsíti 
(Nagy Miklós Kund, művészeti író) és az, 
hogy Nagy Pál tragikus halála után, tisz-
telettel a gazdag művészeti és művészpe-
dagógusi munkásságáért a tábor felvette 
az ő nevét. A tábort meglátogatta Banner 
Zoltán művészettörténész is, az erdélyi 
művészet szakértője. Szemléletében sze-
repel a természethez és a történelemhez 
való közeledés, illetve tanúságtétel. A mű-
vész szemével, eszével és érzéseivel is ér-
tékel, tanúja a valóságnak, és ezt a való-
ságot akarja az emberek elé tárni.

Ezen a nyáron, 2017-ben volt a 25. al-
kotótábor, tehát egy évfordulós esemény, 
ami megérdemli, hogy ismét a célokra, 
távlatokra összpontosítsunk. Ezzel kap-
csolatosan egy beszélgetést folytattunk 

A

Suba László

Huszonöt éves  
a makfalvi művésztábor

Kedei Zoltán: Fülöp Dénes

Az indítás néhai Fülöp 
Dénes tanár nevéhez 

fűződik, aki a helyi 
néprajzi múzeum 

megvalósítása mellett 
irodalmi műsorokat is 

szervezett.
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néhány művésszel. A hagyományőrzés, 
a még létező tárgyi és épített örökség 
feltárását és bemutatását most is fő fel-
adatuknak tekintik, mert tanúi vagyunk 
az értékek gyors megsemmisülésének. 
Sz. Kovács Géza segesvári képzőművész 
szerint ezek az épületek, tárgyak emlé-
keztetik a falu szellemi hagyományaira, 
emberi értékeire. Kalló László festőmű-
vész úgy gondolja, hogy a kísérleti művé-
szetnek is ott a helye a táborban, de azt 
jobban lehet művelni műtermi körül-
mények között. Bálint Zsigmond fotóival 
bizonyítja azt, hogy fontos és szükséges 
ápolniuk a falusi embereknek a meglé-
vő kapcsolataikat. A tábor feladata az is, 
hogy az emberek megismerjék a mű-
vészek munkáját, valamint az, hogy a 
művészek feltáró munkájukkal segítsék 
a vidéki világ megismerését. Fülöp Irén 
tanárnő, aki férje Fülöp Dénes eltávozása 
után a tábor főszervezője, úgy gondolja, 
hogy a tábor feladata az is, hogy befo-
gadja a népi alkotókat. Ilyen helységben, 
ahol a szövés-fonás, az agyagművesség 
virágzott hajdanán, természetes dolog 
lenne az ilyen jellegű tevékenységek tá-
mogatása. A tábor vezetői arra is töre-
kednek, hogy az idős művészek mellett 
mindig legyenek fiatalok, akik folytat-
ják az idősek munkáját, de ugyanakkor 
új szemléletet is hoznak a tábor életébe. 
A táborszervezésben is történt fiatalítás, 
így Péterfi Levente tanár vette át ezt a 
munkát, amit hozzáértéssel végez.

A művészek alkotómunkájának 
eredményeként működik a Makfalvi 
Pincegaléria, ahol az itt járt művészek 

alkotásai megtekinthetők. Van külön 
terme a falu két szülöttének, Kusztos 
Endrének, illetve Suba Lászlónak, aki-
nek néhány köztéri szobra is megtalál-
ható. A továbbiakban bemutatnék né-
hány művészt, aki mindig a makfalvi 
tábor hűséges résztvevője volt.

Kusztos Endre Makfalván született, 
és a tábor kezdeményezői között tartjuk 
számon. Egész művészeti munkássága 
az erdélyi táj, a dombok, völgyek, fák vi-
lágát idézi. Munkásságának utolsó sza-
kaszában a törött fa tragédiáját mutatta 
be, ezzel az emberi sorsnak állított drá-
mai képeket. Művészete egyetemes, em-
beri. Egyik kritikusa a „székely csúcsív” 
megalkotójának nevezi.

Sz. Kovács Géza Székelyszentkirályon 
született, Székelyudvarhely mellett. 
A képzőművészeti főiskola elvégzése után 
Segesváron telepedett le. Ő is a makfal-
vi tábor állandó résztvevője. Lelkében 
hordozza a székely ember, táj és épített 
örökség világát. Munkásságának része 
a grafika is, amelyekkel kiadványokat 
illusztrál. A tájábrázoláson kívül kom-
pozíciókban történelmünk eseményeit 
is megjeleníti. Rajztudásával, színeivel, 
kompozíciós készségével méltán nyer-
te el a kritika elismerését. Nagy Dalma 
marosvásárhelyi képzőművész, mun-
káiban reflektál az erdélyi motívumok-
ra, az erdélyi tájra vagy tárgyi hagyaté-
kokra. Ezt, realisztikusan vagy stilizálva 
teszi, miközben egyetemes gondolatokig 
is eljut. Nagy hozzáértéssel rendezi meg 
a táborzárással járó kiállításokat, meg-
mutatva kurátori tehetségét.

Kedei Zoltán festőművész is a tábor 
támogatói közé tartozik. Életét a rajz, 
festés és irodalmi alkotás tölti ki. Mun-
káiban történelmünk tragikus esemé-
nyei, épített örökségünk, környezetünk 
emberei jelennek meg. A marosvásár-
helyi várban található műtermében 
irodalmi és művészeti találkozóknak 
biztosít helyet. Bálint Zsigmond maros-
vásárhelyi fotóművész dokumentáci-
ós munkásságával járul hozzá a tábor 
munkájának gazdagításához. Őt érdek-
lik az emberek, a tárgyi értékek, a szo-
kások, ezeket pedig művészi tehetséggel 
mutatja be.

A tábor résztvevői és a község veze-
tői úgy gondolják, hogy a tábor munká-
ját folytatni kell. Itt meg kell gondolni, 
hogy mivel lehetne tovább gazdagítani 
az alkotótábor tevékenységét. A falu, a 
tábor kezdeteitől máig sok változáson 
ment át. Az idős emberek nemzedékét 
fiatalok vették át. A jelenlegi helyzetben 
a munkahely hiánya miatt a fiatalok 
nagy része városra költözik, vagy ingá-
zik. Fontos lenne, hogy a táborszervezők 
ismét megnyerjék az új közönség széles-
körű érdeklődését, támogatását. Be kel-
lene vonni az iskolásokat is párhuzamos 
kulturális tevékenységekbe, a művészet 
jobb megismerésébe.

A falu előtt is nagy kihívások állnak, 
mert nem könnyű megtalálni azo-
kat az utakat, amelyek munkahelyte-
remtéséhez vezetnek. De egyetértünk 
abban, hogy tenni kell minden téren 
azért, hogy mindenki megtalálja a he-
lyét, és ne kelljen más otthont keresnie. 
A művészek sokat tesznek a falu kultu-
rális életének gazdagításáért és annak 
népszerűsítéséért.

Kusztos Endre: Székely csúcsív

Sz. Kovács Géza: Régi ház
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rafolíra. Létezik ilyen szó? Ha leírjuk, 
és elolvassuk, a hangzása szép, beszé-
des is, létjogosultsága van, hát létezzen. 
A cél ugyebár, újszerűt létrehozni! Lás-
suk csak a kezdeteket. Mit is rejt a szó? 
A grafo szó lehetne a grafológia, grafika 
szavaink rövidítése, a líra jelentése pe-
dig nyilvánvaló. De ne fokozzuk tovább 
a kíváncsiságot, leplezzük le!

2016. augusztus elejét írunk. Kedei 
Zoltán festőművész modern képalko-
tási eszközként használja fel a számí-
tógép nyújtotta lehetőségeket, így saját 
kedvtelése nyomán lírai és képzőmű-
vészeti alkotásai (grafika, tusrajz, olaj-
festmény) ötvözetéből születik meg az 
újszerű grafikai alkotás. Bölöni Domo-
kos írónapokon belül a „hetvenkedők” 
sorába lép, augusztus 11-én tölti a 70. 
évét. A születésnapi köszöntőhöz baráti 
ajándék jár, kézenfekvő az ötlet: legyen 
egy Bölöni Domokos-vers, és a szalma-
kalapos tusportré az ajándék kiinduló 
motívuma. A mű készen áll, a köszön-
tés aktuális, az ünnepelt pedig azon 
nyomban nevén nevezi az ajándékot: 
„ez grafolíra”.

No lám, szárnyalhat a képzelet, lehet 
tervezni. Kedei Zoltán kijelenti: „soroza-
tot készítek, lírai gondolataimból építek 
bele ezekbe a munkáimba”. Igen ám, de 
az alkotás tűzében újabb és újabb ké-
pek jelennek meg. Új ötletek. „Elhatá-
roztam, mondja a művész, pennás ba-
rátaimról készítek grafolírát”. Az alap 
adott, hiszen pár éve Kedei Zoltán tus-
rajzot készített több kortárs, erdélyi 
tollforgatóról. Ezek egy része a korondi 
művelődési otthon képtárcsarnokában 
látható. Előkerülnek a portrék, lázas le-
velezés folyik, a művész felkéri baráta-
it, hogy lírai hangvételű rövid verseket, 
írásokat küldjenek elektronikus postán, 
a készülő „rajzokhoz”. Érkeznek a versek, 
írások, kezdődhet a munka. Akikről még 
nincs tusportré, azokét Kedei szépsorjá-
ban megrajzolja. Ez a grafolíra kiinduló 

eleme. Eddig minden egyszerűnek tűn-
het. De az alkotás folyamata nem ilyen 
egyszerű. Festményrészletek reproduk-
cióit kell összerakni, apró részletek szin-
tetizálása során a tusportré és a szöveg 
egységessé kovácsolódik. Képzőművé-
szeti albumot tartunk kezünkben, új-
szerű alkotásokkal.

Kedei Zoltán nem fél az újítástól, biz-
tos kézzel alkalmazza a számítógépes 
technikai eljárásokat. Szerencsémre, 
az internet segítségével az alkotói fo-
lyamatot végigkövethettem a kezdeti 
állapottól a nyomtatás pillanatáig. Lát-
tam, hogyan találnak egymásra a líra 
és a festmények. Néha röpke fél nap 
alatt megszületett a kialakult vízió, a 
terv megfogamzása  után, és volt olyan 
is, ami két-három napi alkotói munka 
eredménye. Természetesen engem is 
elkapott a szárnyalás heve, még több 
grafolírát akartam, egyre mondogat-
tam Kedei Zoltánnak, legyen még pár 
darab belőle. Nagyjából egy év telt el az 
első alkotás megszületésétől az utolsó 
grafolíráig. Nyár végén a művész kije-
lentette: a mű egységes lett, betöltötte 
hivatását, könyvformába lehet önte-
ni, mehet a nyomdába. Természetesen 
nagy örömmel vállaltam a szerkesztést, 
hisz a fogantatástól kezdve ismertem a 
műveket. A könyv jobb oldalán kapnak 
helyet a grafolíra alkotások, bal olda-
lon a szövegek. Szerényen meghúzódva, 
nem hivalkodóan. A kötet a marosvá-
sárhelyi Juventus Kiadónál jelent meg, 
2017. november elején. Két részre tagol-
tuk, az első: Köt és számon kér a szeretet  
A cím Kedei Zoltán lírai megnyilatko-
zásaiban gyakorta használt kijelentés. 
Kedei Zoltán életét hagyományosan az 
Isten, a Szülőföld és a Család határoz-
za meg. Ezek festészetének is pillérei. 
„Hosszú az út Ravától Marosvásárhelyig. 
A vár-laki műterem inspiráló hangula-
tában festem vásznaimat. A szülőföld 
iránti szeretetben hozom létre képeimet, 

G

Doszlop Lídia

Lírai kollázsparádé – családról 
és tollforgató barátokról
Kedei Zoltán Grafolíra című kötetéhez*

Kedei Zoltán: Önarckép

Grafolíra. Létezik ilyen 
szó? Ha leírjuk, és 

elolvassuk, a hangzása 
szép, beszédes is, 

létjogosultsága van, 
hát létezzen.
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amelyeken helyet kap a család. Röppá-
lyám vonalára helyezem el a sorsmű-
vészet pilléreit… A nehéz küzdelemért 
kárpótol a versenyfutás öröme, és teszi 
gazdaggá életem.”

Az alkotás pillanatát örökítik meg az 
alábbi sorok: „A dolgos emberek sorába 
állok, és szívom édes mámorát a má-
nak. Amikor lila palástban megérkezik 
a hajnal, öleléssel raktározom magam-
ba a természet nyújtotta élményeket. 
És mint aki jól végezte dolgát, sziesztá-
zom. Merre tovább? Grafolírákat készí-
tek tollforgató barátaimról. Egyszer ta-
lán rám kerül a sor.” (Kedei Zoltán: Talán 
egyszer rám kerül a sor, 2017. február 20.; 
forrás: a szerző Vár-lak blogja)

Az első fejezet fő témái természete-
sen a család: szülők, feleség, gyerme-
kek, unokák. Emléket állít mindany-
nyiuknak. Fáklyaként világítanak, utat 
mutatnak: Szüleimre emlékezem, Kék 
elégia, Beállt a csönd, Festő születik, Köt 
és számon kér, Magyar álom. Emléket 
állít az 1967-es, első önálló festészeti 
tárlatának, Ötven év távlatából címmel. 
„Igazságforrásból merítek vederrel. Túl-
só parton várnak szeretteim. Pakolva jö-
vök.” (Szüleimre emlékezem) „Hív a kék, 
hív a végtelenség felé. Színeiben őrzöm 
anyám emlékét.” (Kék elégia) „...kandi-
kálok szűk réseken fájó szívvel maradok 
az eltávozott után.” (Beállt a csönd) 

A Festő születik, és a Köt és számon kér 
lírai sorai gyermekeihez íródtak: „Ér-
vényre juttatom a családot, mint a mű-
vészet tiszta forrás vetületét. Jövőt ko-
vácsol.” (Festő születik) „Vászonra viszem 
életem Tündérét, testet ölt bennem a 
szeretet”. (Köt és számon kér) „A szépség 
koszorúját fejetekre teszem, vele együtt 
munkámnak gyümölcsét örökül ha-
gyom.” (Magyar álom)

Az első tömb további négy grafolírája: 
vallomás, a remény, a szépségteremtés, 
az életigenlés szimfóniái.

Tizenegy grafolíra alkotja az első 
részt.

A második a Tétova dallamok – Lírai 
sorok az életről, amely a tollforgató ba-
rátokról készült grafolírákat tartalmaz-
za. Albert-Lőrincz Márton nyitja a sort, 
költői képe: „barmok között nemesb 
társ nincsen, / nagy súlya bárkád nem 
süllyeszti el /…/ vidd magaddal az Ara-
rátra”, a képzőművész barátot mozgal-
mas kompozícióra ösztönzi. A remény 
horgonyának fehérsége dominál, a 
bárka megfeneklett, a vizek visszavo-
nulnak, az élet diadalmaskodik a víz 
pusztító ereje felett. (Barmok között)

Ambrus Lajos balladás világa kap-
csolódik az élet diadalának gondolat-
sorához. Archaikus világ vetül ki a 

grafikai megjelenítésen, öregasszony, 
kecskerágóbokor, korondi váza „nya-
kán hamis gyöngy világít”, de a köny-
nyek sem hiábavalóak, értékrendünk, 
értékítéletünk egészséges fokmérő-
je, „mert csak az a szép itt, ami még fáj 
is.” És mennyi fájdalom van hányatott 
történelmünk lapjain. (Azt hiszem)

Templom és kereszt alapmotívumú 
a következő grafolíra: hálával tarto-
zunk Istenünknek földi létünkért, és 
hálával tartozunk szüleinknek. Baricz 
Lajos gondolatait imánkba foglaljuk mi 

is: „Köszönöm anyám, hogy rám igent 
mondtál,/.../Köszönöm, apám, örök pél-
daképem,/ te voltál nekem emberség-
ben, hitben…” (Megadta az Isten)

Repülünk a képzelet szárnyán, az 
erdő sűrűjéből zongoraszonáta hallat-
szik. „Önfeledten zongorázott / a sze-
relmesen búcsúzkodó nyár”. De nem az 
Ady-féle fekete zongorán, a halál szim-
bólumán, hanem fehér versenyzongo-
rán játszik! Mert az ősz nem az elmúl-
ás, hanem a megújulás reménységének 
évszaka. (Beke Sándor: Zongoraszonáta)

Keserédes „szentmise” követi a zon-
gorajátékot, méghozzá orgonán, Bölöni 
Domokos tollából: „Az életünk bús pro-
testáns ima, / az orgonák bősz dallama-
ira. / Szeretjük egymást, drága Istenem, 
/ két szerencsétlen nincstelen.” (Szere-
lem Istennek)

A boldog megadás, az ölelés pillana-
tának rögzítése tárul elénk Csata Ernő 
versében. „…karjaidban, megbabonázva 
/ egy bűvös világ rejtelme vonz, / hogy 
érzéki csalódásunk / az őrült vágyban, / 
újra és újra feloldódjon / egy kromoszó-
ma nászban.” (Ölelés)

Cseke Gábor a „nyelvtörő sandák” 
és „vadul rikoltozók” veszélyére figyel-
meztet, akiknek „A karzatokról egy-egy 
vad rikoltás / nyersebb kiszólás bántja 
a fülük / s míg ízlelgetik mit mondott 
a postás / a gyanakvás mint szállongó 

Kedei Zoltán: Feleségem arcképe. 1988, olaj, préselt lemez, 38×41 cm
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ökörnyál / fönnakad rajtunk és semmi 
sem segít” (Fönnakad rajtunk)

Továbbgondolnánk a történetet, de 
Czirmay Szabó Sándor „megzavar” el-
mélkedésünkben: „bár évek óta / néz-
lek látni nem látlak / csak vágyaimat 
/…elapadt már az / álmok kútja várnak 
rám / dac-magány évek”. (Hiába már)

És lőn tél, és Hó, Demeter Attila idé-
zi meg versében: „Arcunkon / hivalko-
dó ráncok / …szavunk elfagy / a hosszú 
télben /…lelkünket belepi / a HÓ..........”

A Hadd nézzelek című versből meleg-
ség árad, simogatja hólepte lelkünk: a 
tekintet melege, a kuckó, a becsukott ab-
lakok képzettársításában valóban mel-
engetjük lelkünket. (Doszlop Lídia: Hadd 
nézzelek)

A világ újra, szomorkás szintérré vá-
lik, a bohóc is fejre áll: „…ha túl jó az 
ember, / sohasem elég rossz ahhoz / 
hogy nagyon szeressék.” (Elekes Ferenc: 
Magány)

Hogyan is van ez? Miközben tűnő-
dünk, tovább is lapozunk… Újra napfény, 
a Kedves arcának fénye világít, „…közel-
séged / megvilágította / az élet / sötét ol-
dalát…” – olvassuk Fülöp Kálmán Arcod 
című versében.

A szerelmi líra hangulatában ma-
radunk, ezúttal mozgalmas grafikai 
szemléltetésében, hullámokon táncoló 
hajó, zátonyra futott hajó, üszkösre égett 
árboccal. (Hadnagy József: Mint mesék 
szép kalóza)

De tavasz közeleg, és oly jó megpihen-
ni a fehér lombok közt. (Komán János: 
Magány)

S ha tavasz, akkor Március, köny-
nyed erotikával telített líra, Kuti Cson-
gortól: „…Köldököd puha pihéi / a ját-
szi napsugarakat / hasztalan próbálom 
lecsókolni…”

Láng és tűz, a mindig megújuló 
tűz-ajándék megtestesítője a tűzmadár. 
Márton Károly.

Augusztusi csillaghullásban: refle-
xió törékeny sorsunk felett, a grafikai 
megjelenítésben töviskorona és kereszt 
melynek tövében tanakodó emberek: „…
sorsunk / a villanyásni lét: / alázuha-
nunk / és elégünk hirtelen.” (Molnos Fe-
renc: Hulló csillagok)

Óda Segesvárhoz, Nagy Ferenc vers-
sel tisztelgett szülővárosa előtt, amely 
születésekor, a múlt század elején még 
büszkén „szólt” három nyelven. (Seges-
vár, szép Segesvár)

Leheletfinom érzékiséggel átszőtt 
vershez, az arctalan örök női szépség 
rajza társul: „verset olvastam éppen / 
benne te jöttél felém.” (Nagy József Le-
vente: Varázslat)

A következő grafolíra a festőművész 
műtermébe vezet bennünket, Nagy Mik-
lós Kund pár soros műelemzése, A tripti-
chon  kapcsán. (Kedei Zoltán új képe alá)

Ötvös József Vallomása a soron követ-
kező tétel, szülőföld, anyanyelvhaszná-
lat, a megmaradás, az itthon maradás… 
A templom, a faragott kopjafa, a fohász-
kodó emberek képe jelenik meg a val-
lomás grafikai társaként. Minden, ami 
megmaradásunkhoz fontos.

P. Buzogány Árpád verse a hajnali éb-
redés varázsát, az új nap, új célok ked-
ves indítékait sorolja: „Száz madár éb-
red. /…/ Hajnalban álmos asszonyi ajkat 
/ víg férfiak csókolnak…” (Hajnalban)

A szerelmi líra szálán haladunk a 
kötet vége felé, a szerelem alkotó erejét, 
hatalmát, varázserejét fedezzük fel újra 
magunknak Ráduly János páratlan lírai 
soraiban: „Tartom az eget, / hogy alkoss, 
drága, / építs be engem / a szivárvány-
ba ,/ virágoztassad / föl a szerelmem, / 
én is a lelked / újjáteremtem.” (Tartom 
az eget)

A jól ismert nóták csendülnek fel gon-
dolatainkban, nem is egy, egész nótacso-
kor, Székely Szabó Zoltán Kamaszkorom 
melankóliáját  olvasva. Itt a legnagyobb 
gondot a Bodri kutya okozta. „Hol találok 
én rajzaim közt kutyát?” – fakadt ki a 
festőművész. És valóban, a kutya alakja 
nincs rajta a grafolírán, de annál inkább 
van szép barna kislány, akácos út, kis 
kút, kerekes kút, árnyas erdő.

A Sebestyén Péter jegyezte  Lírai so-
rok  olvasásakor felhagyunk a gondolat-
beli nótázással, hiszen az isteni szeretet 
határtalan voltát érzékeltetik: „…Meg-
ízleltetted szereteted édességét, hogy 
ne szerethessek mást jobban, csak Té-
ged, Uram!”

A kötet záró verse az „esőidézés”, ima 
az esőért, „verj eső verj / tetőt mezőt / 
temetőt /…/ légy eső légy / égből hullott 
/ mézcsepp.” (Székely-Benczédi Endre: 
Esőének)

Olvasás közben döbbentem a szer-
kesztés élet-írta rendszerére: egyfe-
lől kényeztet bennünket, lírai, szerel-
mi hangulatot teremtve számunkra, 
máskor meg szomorkás lelkiállapo-
tunk mondatja ki a keserűség szava-
it. De minden napunkat át kell hatnia 
az isteni szeretetnek, a szülőföld irán-
ti hűségnek, a tartásnak, a gerincnek 
is. Mert az is esztétikai kategória; ha 
egyenes.

Olyan szeretettel forgassák az olvasók 
is e könyvet, mint amilyen szeretettel 
készítette Kedei Zoltán a grafikai rajzo-
kat. Szép álmodozást!

* Kedei Zoltán: Grafolíra. Juventus Ki-
adó, Marosvásárhely, 2017.

Kedei Zoltán képei előtt

…minden napunkat 
át kell hatnia az isteni 

szeretetnek, a szülőföld 
iránti hűségnek, 

a tartásnak, a gerincnek 
is. Mert az is esztétikai 
kategória; ha egyenes.
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em is lehetett volna alkalmasabb idő-
pontot találni a Nagyvárad történelmi 
templomai és zsinagógái című kötet* 
megjelentetésére, hiszen az idei (emlék)
év nemcsak a reformációról, Arany Já-
nosról és Kodály Zoltánról, hanem Szent 
László királyunkról is szól: a „lovagki-
rály” trónra lépésének 940., szentté ava-
tásának 825. évfordulója alkalmából a 
2017-es évet Szent László-emlékévnek 
(is) nyilvánították, ez pedig különösen 
sokat jelent Nagyváradnak és a nagy-
váradi polgároknak. Erre Péter I. Zoltán 
is rávilágít a kötet bevezetőjében: „Vá-
rad alapítása Szent László nevéhez fűző-
dik, aki a mai vár területén először az 
1083-as esztendőt követően prépostságot, 
majd 1092-ben püspökséget is alapított, 
és megépíttette a katolikus egyház első 
váradi székesegyházát.”

A Partiumi és Bánsági Műemlékvé-
dő és Emlékhely Társaság kiadásában, 
a Bihar Megyei Szociális és Közösség-
fejlesztési Igazgatóság támogatásával 
napvilágot látott 65 oldalas kiadvány 
rendhagyó darabnak számít, mert a 
társaság többnyire műemlékvédelmi, 
helytörténeti vagy néprajzi témavilágú 
köteteket ad ki, albumokat csak ritkán. 
A kötet összeállításakor Péter I. Zoltán-
nak egyrészt nem volt nehéz dolga, hi-
szen a Pece-parti Párizs műemlékeinek 
többsége templom, ezek pedig jókora 
szeletet képesek visszaadni a város gaz-
dag történelméből. A váradi istenházák 
együttes száma 60 és 70 közé tehető, így 
Partium központját akár a templomok 
városának is nevezhetnénk. Az igazi 
nehézséget a szerzőnek inkább az okoz-
ta, hogy „a bőség zavarával küzdve”, a 
témában kevésbé jártas és érdekelt ol-
vasóknak is hasznos kötettel, izgalmas 
olvasnivalóval tudjon szolgálni – ezt a 
feladatot pedig úgy érzem, hogy siker-
rel teljesítette. A kiadvány ugyanis jól 
megszerkesztett, könnyen átlátható, a 
tartalom és a forma kiválóan igazodik 
egymáshoz. A templomokról szóló tö-
mör írások és az oldalnagyságú képek 
között remek összhang rejlik, utóbbiak 
igazán hangsúlyos szerephez jutnak az 
albumban.

A kiadvány 28 hajlékot mutat be: ezek 
között akad templom, plébániatemplom, 
vártemplom, székesegyház, katedrális, 
szemináriumi templom és zsinagóga is. 
Vagy ha a vallások és felekezetek „nyel-
vén” értelmezzük az összképet, elmond-
hatjuk, hogy a református, a római ka-
tolikus, az ortodox, a görögkatolikus, az 
evangélikus, a baptista és az izraelita 
gyülekezet szent hajlékait egyaránt be-
mutatják. És bár sokan jól ismerhetik – 
főleg a helybéliek – ezeket a templomo-
kat, a legtöbb esetben számos kérdés 
így is rejtve maradt a nagyérdemű előtt: 
mikor és milyen stílusban emelték a 
templomokat, ki tervezte, ki építette 

N

Balla Sándor

Nagyvárad,  
a templomok városa

…az idei (emlék)év 
nemcsak a reformációról, 

Arany Jánosról és  
Kodály Zoltánról, hanem 
Szent László királyunkról 

is szól.
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őket; valamint hogy milyen művészeti 
kincseket rejtenek. Ez az album ezekre a 
kérdésekre is olvasmányos, szemléletes 
válasszal igyekszik szolgálni.

A könyvben a szerző azokat a máig 
meglévő, történelminek számító temp-
lomokat mutatja be, amelyek a 18. szá-
zad elejétől a 20. század első harmadáig 
épültek. Korábbra nem igazán tekinthe-
tett vissza, hiszen az 1600-as években a 
törökök minden templomot leromboltak 
Nagyváradon, pedig előtte a város vala-
mennyi negyedében volt istenháza: a 
Sebes-Körös két partján lévő Olaszinak, 
Péntekhelynek, Szombathelynek, Szent-
lőrincnek, Velencének és a többi kisebb 
településnek is megvoltak a világi és 
szerzetesrend templomai egyaránt.

Az albumban bemutatott 28 hajlékból 
néhány adalék erejéig háromra érdemes 
kitérni. A térség legrégebbi, 15. század-
ban épült temploma Biharpüspökiben 
áll. Püspökit ugyan 1956-ig nem tekint-
hettük Nagyvárad részének, hiszen ad-
dig önálló község volt, mára viszont már 
összeépült Váraddal, ahova közigazga-
tásilag tartozik. Az eredetileg római ka-
tolikus templom – amelynek déli falát 
még a 12. században emelhették, és 1557 
előtt került a reformátusok kezébe – ro-
mán kori, majd gótikus építészeti ele-
meket tartalmazott, de a történelem 
során többször is hatalmas károkat 
szenvedett, a folyamatos átépítéseket 
követően pedig keveset őrzött meg egy-
kori fényéből. A nagytemplomban, az 
utólag kibontott román kori ablakokat 
leszámítva, a régebbi korok építészetére 
ma már szinte semmi sem emlékeztet, 
az építmény eklektikus jelleget öltött.

A nagyváradi római katolikus székes-
egyház a legnagyobb, barokk stílusban 
épült templom Romániában. A Kanokok 
sor melletti püspöki kertben található 
monumentális méretű bazilikát 1751 és 
1780 között építették Giovanni Battista 
Ricca és Franz Anton Hillebrandt terve 
alapján. Egyik legnagyobb művészi ér-
téke a kupolafreskó, amelyet Johann 
Schöpf festett 1774 és 1776 között, és 
amely Krisztus mennyei diadalát áb-
rázolja. A szentély hátsó ablakain Szent 
Erzsébet és Szent László képe látható, 
a főoltár képén pedig Mária mennybe-
menetele. A főbejárattól számított jobb 
oldali oltárképek sorrendje: a Szent Ke-
reszt, Szent Mihály arkangyal, Nepomu-
ki Szent János, a legutolsó oltárképen 
pedig Szent István, amint felajánlja az 
országot a Boldogságos Szűznek. A bal 
oldali mellékhajóban Szent Borbála, 
Szent Péter és Szent Pál búcsúzása, Szent 
János apostol, valamint a Szenthárom-
ság oltárképei láthatók. 1991. decem-
ber 16-án a székesegyház megkapta a 

Basilica Minor kitüntető címet II. János 
Pál pápától.

Érdemes még megemlítenünk a Szent 
László-plébániatemplomot, amelyet 
Nagyvárad szívében, a Szent László téren 
építettek 1723 és 1741 között provinciális 
stílusban. A bazilika 1780. évi felépülésé-
ig az ideiglenes székesegyház szerepét is 
betöltötte, a templom külső megjelené-
sének dísztelenségét pedig követi a belső 
tagozás egyszerűsége is. Amint belépünk 
az istenházába, rögtön feltűnik a barokk 
ornamentikájú főoltár, amely Várad leg-
régibb fennmaradt oltárfelépítménye, 
valószínűleg még az 1730-as évekből. Ol-
tárképe a templom legértékesebb darab-
ja, Friedrich Schilcher bécsi akadémiai 
festő műve 1863-ból – a kép Szent Lászlót 
ábrázolja, amint átadja a város kulcsát 
Várad püspökének.

Végezetül pedig emeljünk ki egy 
szemléletes részt a kiadványból, amely 
hűen tükrözi a kötet kiadásában sze-
repet vállalók egyházi kutatómunká-
hoz való hozzáállását: „A templomok 
történeti, építészeti, képzőművésze-
ti tanulmányozása közben arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy »ez a hely 
nem egyéb, hanem Istennek háza és a 
mennynek kapuja« (Zsolt. 28:17), hogy 
templomaink nem egyszerű művészeti 
alkotások, hanem szentmisék, isten-
tiszteletek helyei. Olyan megszentelt he-
lyek, amelyek Isten dicsőségét hirdetik.”

*Péter I. Zoltán: Nagyvárad történel-
mi templomai és zsinagógái, Partiumi 
és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Társaság, Nagyvárad, 2017.

A nagyváradi római katolikus székesegyház a legnagyobb, barokk stílusban épült templom Romániában



20 • www.muvelodes.net

emberiség egyik legnagyobb szégyené-
nek, a múlt század egyik legnagyobb 
tragédiájának tekinthető az a szerve-
zett népirtás, ami az 1940-es évek első 
felében történt. Népcsoportokat kizáró-
lag nemzetiségi-vallási hovatartozásuk 
miatt milliószámra pusztítottak el erre 
a célra megszervezett, felépített kon-
centrációs, pontosabban megsemmisí-
tő táborokban. Egy nagyhatalom őrült 
politikai ideológiája alapján indult ez a 
pusztítás, de végül a csatlós államok-
ra is rákényszerítették. Így Magyar-
országra is, s ezen belül Kolozsvárra. 
Nemzetközileg az 1941–45-ben történ-
teket nevezik görög szóval holokausz-
tnak, jiddisül soának. A magyarban a 
vészkorszak kifejezés is hasonló jelen-
tésű. Az áldozatok számát 8–10 millióra 
becsülik, csak a zsidóké megközelíti a 
6 milliót 

1989-ig a vészkorszak kutatása na-
gyon korlátozott volt, romániai vi-
szonylatban az eseményeket többnyire 

úgy lehetett emlegetni, hogy ellenté-
tezni kellett „a magyar fasiszták-hor-
thysták” kegyetlenségével a romániai 
emberséges bánásmódot. Csak hosszas 
viták után fogadták el a tényt, hogy Ro-
mániában is volt holokauszt. 1989 után 
a holokausztkutatás a korábbi szocia-
lista államokban új méreteket öltött. 
A sajtószabadság, a határok átjárható-
sága, a nemzetközi telefonkapcsolatok, 
majd az internet bevezetése a kutatást 
lényegesen megkönnyítette. A doku-
mentumok feltárása mellett különösen 
a szóbeli történelmi adatgyűjtések vál-
tak elterjedtté, annál is inkább, mert 
a század utolsó évtizedében még elég 
nagy számban éltek a korszak – már 
akkor is idős – koronatanúi.

Lőwy Dánielt az 1990-es években 
még mindenki kémikusként tartotta 
számon, de az Egyesült Államokba ki-
vándorolva rátalált igazi témájára: a 
kolozsvári zsidóság történetére. Erről 
írt első összefoglalását 1998-ban tette 
közzé (A téglagyártól a tehervonatig), 
majd az anyagot gazdagítva a munka 
bővített kiadásban is megjelent 2005-
ben (A Kálváriától a tragédiáig). E köny-
vek az összegezésen túl első sorban a 
vészkorszak bemutatásával tudtak újat 
hozni. Ennek addigi teljes dokumentu-
manyagát sikerült összegyűjtenie, s 
számos túlélőt, szemtanút interjúvolt 
meg. Az akkoriban készült, néha utóbb 
kiegészített, megszerkesztett interjúkat 
most tekintélyes kötetbe gyűjtve tette 
közzé Lőwy: Sárga csillag Kolozsváron * 
A tanúságtételek így együttesen meg-
döbbentő erővel hatnak. Egyes kérdé-
seket tisztáznak, másokat felvetnek.

A kötet bevezetője az anyag gyűj-
téséről, eddigi közléséről, valamint a 
tanúságtevőkről tájékoztat, köszönetet 
mond a munkatársaknak, Schvarcz 
Rékának és Hajdu László Péternek.

Az interjúkat hét fejezetbe csopor-
tosítva teszi közzé Lőwy, mindegyik-
nek főcímet ad. Az egyes interjúk 

Az

Gaal György

Tanúságtevők a vészkorszak 
Kolozsvárjáról

Lőwy Dánielt az 1990-es 
években még mindenki 

kémikusként tartotta 
számon, de az Egyesült 

Államokba kivándorolva 
rátalált igazi témájára: 

a kolozsvári zsidóság 
történetére.
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címét néha a vallomástevő szavaiból 
válogatja ki.

A Lovakként befogva, majd orosz fog-
ságban a keretlegényekkel összezárva 
cím alatt négy egykori munkaszolgá-
latos idézi fel szörnyű emlékeit. A cím 
első fele Neufeld György doktor vallo-
másából származik, aki arra mutat 
rá, hogy a muníciót és élelmet a front-
ra vivő szekerek lovait, ha kifáradtak, 
munkaszolgálatos zsidókkal helyette-
sítették. Rajta kívül még Fekete György 
egyetemi tanár, József Dávid könyvelő 
és Lustig Tibor orvos mondja el törté-
netét. A kérdező először a kolozsvári 
családi háttérről érdeklődik, majd ar-
ról, hogyan került az illető a munka-
szolgálatosok közé. A munkaszolgálat 
megrázó hónapjait, éveit, esetleg az azt 
követő orosz fogságot mindegyikük a 
maga módján idézi fel. Hiszen volt, aki 
megszökött, más a felszabadulást kö-
vetően jöhetett haza, míg másokat a 
szovjetek 1948-ig fogságban tartottak. 
Természetszerűleg az orvosok tudását 
igénybe vették a munkaszolgálatosok-
nál is, s ezért sorsuk valamennyivel 
kedvezőbben alakult, mint az átlag-
embereké. Meglepő, milyen pontosan 
emlékeznek a helységekre, területegy-
ségekre, ahol megfordultak. A kérdező 
biztatására a Kolozsvárról elszármazott 
sorstársaikról is beszámolnak, néme-
lyiknek a halálát szemtanúként idézik 
fel. Hazakerülésük és a háború utáni 
sorsuk, esetleges kárpótlás megszerzé-
se zárja a vallomásokat.

A kötet törzsrészét Az írisztelepi get-
tóból az auschwitz-birkenaui rámpára 
fejezet teszi ki. Ebben tizenkét, gettóba 

gyűjtött, majd deportált túlélő nyi-
latkozik: Székely Imre egyetemi ta-
nár, Lukács János termelésvezető, Fe-
kete Györgyné Heves Marianne, Klein 
Ernő tanár, Freundlich Andor szabó-
mester, Rosenfeld Éva egyetemi tanár, 
Löwith Egon szobrászművész, Nuss-
baum László főkönyvtáros, Balla Ber-
ta egyetemi tanár, Ferencz Grünwald 
Judit, Mureşan Kertész Judit egyetemi 
tanár, Vaidá né Katz Elza. Az interjúk 
szerkezetileg közös modellre épülnek: 
a család bemutatása, iskola-tanul-
mányok, kolozsvári helyzet 1944-ben, 
volt-e lehetőség bújtatásra, a gettózás 
körülményei, élet a gettóban, a szökés 
lehetősége, a Kasztner-csoportba so-
rolás feltételei, a tehervagonokba zá-
rás és utazás, az auschwitz-birkenaui 
megérkezés, a szelektálás, a lágerélet, 
a szenvedés, a menekülés, a hazatérés, 
az itt maradt lakás és javak sorsa, a 
kárpótlás ügye, esetleg alijázás, kiván-
dorlás. Nyilván ebből csak a gettózástól 
az auschwitzi megérkezésig történtek 
képeznek ténylegesen közös történetet. 
De ezek eseményeire is eléggé különbö-
zően emlékeznek.

A kolozsvári zsidóság helyzete 1944. 
március 27-től, a Magyarországot már-
cius 19-én megszálló német csapatok 
Kolozsvárra érkezésétől vált kritikussá. 
Március 31-én elrendelték a sárga Dá-
vid-csillag viselését. Május 3-án kez-
dődött a zsidók begyűjtése a téglagyári 
gettóba, ahonnan a mintegy 18 000 zsi-
dót május 25-től kezdődően hat vonat-
szerelvénnyel, többnyire négy nap alatt 
szállítottak Auschwitzba. Szinte min-
denki elhitte a megtévesztő hírt, hogy 

a nyugat-magyarországi Kenyérmezőre 
mezőgazdasági munkára viszik a fog-
lyokat. Ezért nem is nagyon próbáltak 
menekülni. A téglagyárba utcasoron-
ként rendre vitték be a zsidó lakosokat, 

akik amennyit bírtak, annyi holmit, 
élelmiszert vihettek magukkal. Utá-
na a lakást lepecsételték. A téglagyári 
szárítóknak csak fedele volt, úgyhogy 
a szél szabadon átfújt. Kifeszített lepe-
dőkkel próbálták a családok magukat 
körülvenni. A földre fektetett pokróco-
kon aludtak, esőben ezek alá befolyt a 
víz. Egyesek szerint szép, mások szerint 
esős idő volt a deportáláskor. A közös 
latrina, a legkisebb intimitás hiánya, 
az alultápláltság sokakat az őrületbe 
kergetett. A gazdagnak vélt férfiakat a 
„pénzverdébe” vitték, egy olyan helyi-
ségbe, ahol addig verték őket, amíg be 
nem vallották, hova rejtették „kincsei-
ket”. Szinte általános a vád, hogy a Zsi-
dótanács tagjai tudtak a deportáltak-
nak szánt sorsról, de nem hozták azt 
a foglyok tudomására. A neológ főrab-
bi, Weinberger Mózes, miután híveit 
helyben maradásra biztatta, az utolsó 
pillanatban átmenekült Romániába. 
A gazdag zsidók jó pénzért bekerültek a 
Kasztner-csoportba, s így Svájcba jutot-
tak. Abban sem egyeznek az emlékek, 
hogy hol álltak a vasúti szerelvények, 
amelyekbe felkényszerítették a rabokat, 
csak az biztos, hogy nem az állomáson. 
A vagonokban olyan zsúfoltság volt, 
hogy leülni is alig lehetett, az egyik sa-
rokban elhelyezett hordóba kellet nyil-
vánosan a dolgukat végezniük. A halot-
taktól sem tudtak megszabadulni. Csak 
mikor a vonat északi irányba fordult, 
majd Kassánál a németek vették át a 
szerelvény felügyeletét, szembesültek 
a foglyok azzal, hogy nem a kitalált 
„Kenyérmezőre”, hanem Lengyelország-
ba viszik őket. Az auschwitzi rámpán 
aztán a családokat szétválasztva kü-
lön-külön sorba állították a nőket és a 
férfiakat. El kellett haladniuk a hírhedt 
Mengele doktor előtt, aki egy intésével 
döntötte el, hogy ki kerül jobbra, vagy 
balra. A balra irányított öregek, betegek, 
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gyengék, túl fiatalok rövidesen a gázka-
marákban kötöttek ki. A többi, munká-
ra alkalmasnak minősített fogoly csak 
rendre döbbent rá, hogy mi is történik 
az égett haj- és hússzagot árasztó ha-
talmas kéményű épületekben. Innentől 
már ki-ki a maga módján élte át a fel-
szabaduláshoz vezető utat.

Külön figyelemre érdemes az, aho-
gyan a szenvedők a lakosságot, a ha-
tóságokat megítélik. Van, aki szerint a 
szomszédok örömmel látták, s a lako-
sok gúnyosan nézték a gettózást. Má-
sok szerint akadt segíteni szándékozó 
szomszéd, vállalták az értékek elrej-
tését, megőrzését. Az utcán pedig kö-
zömbösen viszonyultak a történtekhez. 
A kakastollas csendőrök, a begyűjtés 
végrehajtói szinte mindenkinek ellen-
szenvesek voltak. A gettón belül aztán 
zsidó önigazgatás működött. A hazaté-
réskor majdnem mindig azzal szembe-
sültek, hogy egykori lakásukat, sokszor 
a benne lévő bútorral másnak utalták 
ki, s visszaszerezni már nem lehetett. 
Néha nagyobb bútordarabokat mégis-
csak kiadtak nekik. Az apróbb értékek 
esetében többnyire azt a választ kap-
ták, hogy „elvitték az oroszok”. Nagyon 
kevesen szolgáltattak mindent visz-
sza. A felszabadult foglyok általában 
két csoportra oszlottak. A többség haza 
akart jönni korábbi lakhelyére, csak 
itt remélhette, hogy találkozik majd 
más túlélő rokonával, s legalább va-
gyona egy részének visszaszerzésére is 
gondolhatott. Mások viszont soha sem 
akarták látni azt a helyet, ahol őket 
megalázták, s feliratkoztak a Paleszti-
nába települők közé. A hazatértek kö-
zül is – bár sokan pártvonalon jelentős 
tisztségekbe kerültek – rendre jó páran 
az alijázás mellett döntöttek, vagy ép-
pen Németországba, esetleg Amerikába 
távoztak. Akinek volt kitartása, némi 
kárpótlást is kiharcolt.

A tanúságtevők harmadik csoportjá-
ba azok kerültek, akik „kivételezettként” 

menekültek meg, például a cím szerint: 
Viszontagságok után jutottak ki Svájc-
ba. Ilyen tanúságtevő csak négy akadt. 
A Kasztner Rezső ügyvéd szervezte cso-
portba Kolozsvárról mindössze 388-an 
kerülhettek bele, őket a gettó kiüríté-
sekor személyvonatra terelték, s Buda-
pestig vitték. Az ottani gyűjtőhelyről 
marhavagonokban Bergen-Belsenbe 
utaztak, majd onnan Svájcba. Az egyik 
vallomástevő bevallja, hogy többnyire 
pénzért lehetett e csoportba bejutni, de 
néhány rendkívülinek tartott tanárt, 
értelmiségit, színészt (pl. Kovács Györ-
gyöt) érdemei alapján írtak fel a listára. 
Különleges helyzetben volt Farkas Lász-
ló szerkesztő. Őt 1943-ban kommunista 
szervezkedés és cionizmus terjesztése 
miatt katonai börtönre ítélték. Báró 
Braunecker Lamorál őrnagy, börtönpa-
rancsnok megtagadta a zsidó foglyok 
kiadását. Így rajta kívül többen is át-
vészelhették a kritikus időket. Voltak 
tényleges kivételezettek, akiket az első 
világháborús katonai érdemekért, kü-
lönlegesen fontos beosztásukért hiva-
talosan mentesítettek a zsidótörvények 
alól, ilyenekre többször történik utalás, 
de egyikükkel sem készült interjú.

A negyedik fejezet Taps, fájdalom és 
szégyenérzet címmel keresztény szem-
tanúkat szólaltat meg arról, hogy a 
„biztonságosabb oldalról” milyennek is 
látták a gettózást, a zsidókkal történte-
ket. Varga Erzsébet tornatanár a zsidók 
kijárási tilalmának bevezetése után 
egész sor családnak segített, kinek mi-
ben tudott. Kékedy Erzsébet és Kékedy 
László vegyésztanár házaspár a zsidó 
egyetemi hallgatók helyzetét jellem-
zi a faji törvények hatása alatt. Ilyen 

véleményt fogalmaznak meg: „Ami 
végbement, nemcsak megdöbbentő, de 
nyomasztó is volt az egész városra. Akik 
addig zsidóellenesek voltak, azokat is 
teljesen megfordította vagy elgondol-
koztatta; soha többet nem mondtak 
rosszat a zsidókról. Sokszor az volt az 
ember érzése, hogy lelkiismeret-furda-
lást éreznek.” Asztalos Lajos helytörté-
nész a Forduló utcának egyik házában 
lakott, a házbeli szomszédjai, játszótár-
sai nagyrészt zsidók voltak. Sőt föld-
szintjükön egy zsidó rabbi imatermet 
tartott. Ezek sorsát idézi fel éles emlé-
kezőtehetséggel. Lebovits rabbi nagyon 
haragudott a magyarokra, azt mondta: 
„a zsidókhoz hasonlóan mind ki kelle-
ne irtani őket”. Renner Erwin, a híres 
Dermata Bőrgyár alapítóinak és tulaj-
donosainak leszármazottja a hatalmas 
gyárban dolgozó, vagy azzal kapcso-
latban lévő zsidók sorsáról vall. Édes-
apjának elve volt: a bőriparban nem 
politizálnak.

A „majdnem utolsó” fejezet a leg-
nagyobb kockázatot vállalókról szól 
Aki egy életet megment – egy egész vi-
lágegyetemet ment meg (a Talmudból 
vett) címmel. Goldner Gábor matema-
tikus kisgyermekként egy családjuk-
hoz beköltöztetett MÁV-technikusnak 
köszönhette megmenekülését. Járosi 
Andorról három alfejezet is szól. A ko-
lozsvári lutheránus-evangélikus espe-
res híres volt arról, hogy állandóan zsi-
dók társaságában mutatkozott, tilalom 
ellenére zsidókat keresztelt meg, prédi-
kációiban is bírálta a zsidótörvényeket. 
Sőt, Kádár Imre újságíró, színigazgató 
gimnazista lányát, Annát egy hónapon 
át lakásában bújtatta. Komlós Gyuláné 

Rohonyi D. Iván felvétele
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könyvesház

Kádár Anna közjegyző előtt tett nyi-
latkozatát Lőwy Dániel eljuttatta a Jad 
Wasem holokausztkutató központba, s 
itt Járosi Andort és feleségét is felvet-
ték a „népek igaza” jegyzékbe. Benczúr 
Gyula, mint tanítvány vall Járosiról. 
A Szovátán élő Antal Sándorné Járo-
si Margit lelkésznő édesapjára levél-
ben emlékezik. Végül Komlósné Kádár 
Anna nyilatkozata és Lőwy Dániel 2005 
nyarán a kolozsvári lutheránus temp-
lomban elmondott beszéde olvasható. 
(Itt meg kell említenem, hogy 1982-ben 
Balogh Edgár felkérésére a Románi-
ai Magyar Irodalmi Lexikon számára 
megírtam a Járosi-szócikket. Rengeteg 
adata és anyaga gyűlt össze. Ezért terje-
delmesebb tanulmányban is feldolgoz-
tam azokat, s közlésre leadtam a Ko-
runknak. A cenzúra kivágta a cikket, 
mert papokról nem lehetett írni. Akkor 
átadtam a Református Szemlének, hi-
szen ez a lutheránus egyház folyóirata 
is volt. Hónapok elteltével azért kaptam 
vissza, mert a szovjet-orosz fogságban 
meghaltakat nem illett emlegetni. Vé-
gül a szöveget sikerült Magyarországra 
kijuttatni, ahol Vörös Imre szerkesztő 
készséggel fogadta és közölte a Diakó-
nia című evangélikus szemle 1984-es 
évfolyamában.) E fejezetben olvasha-
tunk a szintén „népek igaza” címmel 
kitüntetett Pál Annáról, aki négy hétig 
rejtegetett egy Rózsa András nevű kisfi-
út lakásában. Kósa Huba Teréz csoma-
gokkal segítette a gettóba hurcoltakat. 
Rein feld né Orosz Irén arról számol 
be, hogyan rejtegették Neumann Jenő 

ügyvéd-politikust. De említi Székely 
Lili franciatanárnő esetét is, aki már 
a gettózás után rejtegetőjéhez, az egye-
tem francia lektorához ment férjhez, s 
még az egyetemen is ledoktorálhatott 
május 30-án.

A kötet következő két beszélgetése 
nem kötődik Kolozsvárhoz, csak műfaj 
szempontjából kapcsolható ide: Starker 
János világhírű csellóművész és Mar-
gittai Tamás, a New York-i The Four 
Seasons luxusétterem társtulajdonosa 
vall életútjáról, elveiről. Műfajilag kü-
lönbözik, de tárgyát tekintve Kolozs-
várhoz is kötődik Nisipeanu Skamperl 
Alice lágernaplója, Az Auschwitz-bolygó  
Szerzője kolozsváriként élte át a vész-
korszakot. Részletesen leírja a lágeré-
letet. Hazatérte után Bukarestbe ke-
rült, ott ment férjhez. Gyermeke már 
nem tud magyarul. Ezért románul 

fogalmazott. Megható és dokumentu-
mértékű művéből Lőwy Dániel fordítá-
sában olvashatunk részleteket.

A könyvet Lőwy Dániel közel fél-
száz oldalas tanulmánya zárja: Ko-
lozsvári túlélők emlékezéseit tartalma-
zó irodalom és adatbázisok. Az emlékek 
megörökítésének két fő kategóriája az 
emlékirat és az interjú (az utóbbi tör-
ténhet videofelvételként is). Ezeket cso-
portosítja a szerző, korszakokba sorolja, 
megnevezi az adatbázisokat, ahol fellel-
hetők. Jó részüket minősíti, kommen-
tálja is. Szinte hihetetlen, hogy ekkora 
irodalma született a Kolozsvárt érintő 
holokauszt eseményeknek. A rögzített 
emlékezések nyelve a magyar mellett 
főleg angol, ivrit vagy román. Áttekin-
tésük talán csak Amerikában oldható 
meg. Úgyhogy ez a kötet nagy szolgá-
latot tesz, kiinduló pont lehet minden 
további kutatónak. Életrajzi adatgyűj-
temény, szómagyarázat, könyvészet és 
háromféle mutató teszi igazán hasz-
nálhatóvá a munkát.

Lőwy Dániel kötete Kolozsvár tör-
ténetének egyik gyászos fejezetét he-
lyezi sokoldalú megvilágításba, olyan 
fejezetet, amely felett máig sem tud-
nak napirendre térni, sem zsidók, sem 
keresztények. A zsidókban él az önvád, 
hogyan lehettek ilyen naivak, bizako-
dók, hogy még a szökési lehetősége-
ket is sokszor elutasították, lázadni 
sem próbáltak. Ha sejtettek is valamit, 
nem adtak hitelt a mendemondáknak. 
Hogyan akadhattak olyan vezetőik, 
akik félrevezették őket, asszisztáltak 
megsemmisítésüknél. A keresztények 
lelkiismeret-furdalása még megala-
pozottabb. Elfogadták, sokan elősegí-
tették a zsidótörvények alkalmazását. 
Elenyészően kevesen tiltakoztak, vagy 
tettek is valamit a deportálás ellen. S a 
zsidómentők száma is nagyon csekély 
az elhurcoltakéhoz képest. Az egyko-
ri tanúságtevők már kiveszőben van-
nak. A kötet tartalomjegyzékében a 
megkérdezett 35 személyből 26-nak a 
neve körül fekete keret jelzi az elmúl-
ást. A közvetlen utódok nemzedéke is 
öregedőben. Remélhetően majd a kö-
vetkező, harmadik nemzedék tudja ob-
jektíven elemezni, értékelni a felgyűj-
tött dokumentumokat. A gyűlöletnek 
el kell enyésznie. Talán úgy, ahogy ez 
Katz Elza amerikai állampolgár 1998-as 
nyilatkozatából kicseng: „Kolozsváron 
nőttem fel. Számomra is Kolozsvár a 
legszebb város a világon”.

*Lőwy Dániel: Sárga csillag Kolozsvá-
ron. Kortanúk emlékezései. Hajdu Lász-
ló Péter és Schvarcz Réka közreműködé-
sével. Koinónia, 2017. 465 p.Holokauszt-megemlékezés Kolozsváron 2010-ben. Rohonyi D. Iván felvétele
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hetvenes években elindult, a világon 
egyedülálló revival táncházmozgalom 
egyszerű újítani vágyásból, szórako-
záskeresésből alakult ki magyarországi 
hivatásos táncosok és zenészek körében. 
Úgy gondolták, ha már színpadon tán-
colják a néptáncot, akkor nézzenek utá-
na, hátha éppen mulatni is lehet vele, 
mint ahogy azt eredeti funkciója is bi-
zonyítja. Így indult el a városi táncház, 
először csak szűk körű klubként, majd 
egyre inkább próbálták nyitottá és el-
érhetővé tenni mások számára is. Így 
már ötvenedik éve, hogy a falusi kö-
zegben megszületett kulturális értéke-
ket sikerült a városi környezetbe csem-
pészni, és megpróbálni azon oldalát 
is használni, ami eredeti funkciója is 
egyben: a mulatságot, az ismerkedést, 
a közösségkialakítást.

A vizsgálat tárgya. A Kolozsvári Tánc-
ház 1977-től1, immár több mint negy-
ven éve működik, s mivel egyik szívem 
csücske a táncolás, ezért nagy érdek-
lődéssel követem annak változásait, 
a közeget, aki részt vesz benne, azokat 
a helyzeteket, amiket egy ilyen változó 
közösség produkálhat. Az első népzenei 
együttes, a Bodzafa 1977 februárjában 

alakult meg és a Monostori úti műve-
lődési házban szeptemberben kezdte 
rendszeres zenéléseit.2 Kolozsvár egye-
temi város lévén a táncház közönsége 
nagyon változó. Egyetemisták jönnek, 
itt laknak pár évig, és továbbmennek. 
Általában úgy jönnek ide, hogy tud-
nak a táncház létezéséről, működésé-
ről, melynek minősége időszakokhoz 
kötött: vannak jó és kevésbé jó periódu-
sai. De negyven éven keresztül szinte 
folyamatosan működő táncház létezik 
Kolozsváron. A kezdeti fellángolás és fo-
lyamatos bővülés után, mivel a mozga-
lom nem volt ínyére a kor politikai ha-
talmának, 1985-ben teljesen betiltották. 
Ettől fogva 1990-ig titokban, nagyon sok 
áldozathozatallal tudott életben ma-
radni.3 1990-től újult erővel indult előbb 
a Diákművelődési Házban, majd műkö-
dött többek között a Monostori úti Mű-
velődési Otthonban, a Bábszínházban, a 
Heltai Alapítványnál, a Német Demok-
rata Fórum székhelyén, a Széchenyi téri 
vásárcsarnok felső emeletén, a Párizs 
utcában és a Tranzit Házban is.

Ebben a dolgozatban a kolozsvári 
táncháznak a jelenlegi állapotáról sze-
retnék beszámolni. Azért foglalkozom 
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vadrózsák

ezzel, hogy megpróbáljak választ adni 
a kolozsvári táncház körül a városba 
frissen érkező diákok, a táncházasok, a 
szervezők és nem utolsó sorban a falusi 
emberek, az adatközlők körében is fel-
merülő sok kérdés némelyikére. A mai 
napig működő Kolozsvári Táncházat 
2010-ben indítottuk újra Both Zsuzsával 
a Bulgakov Irodalmi Kávézóban és köl-
töztettük át a Heltai Alapítvány székhe-
lyére. Az itt muzsikáló rengeteg zenész/
zenekar közül kiemelném a Harmadik 
zenekart, akik az átmeneti, szűkösebb 
egy évben is kitartottak a kialakult 
táncházas közösség mellett. Az utóbbi 
két évben mindenik táncházhoz témát 
is rendeltünk, amelyet az Ördögtérgye 
Néptáncegyüttes táncosai töltik fel tar-
talommal alkalomról alkalomra.

A kolozsvári kulturális közeg. Kolozs-
vár egyetemi központ, egész Erdély és 
talán egész Románia fiatalsága nagy 
számban vágyik itt egyetemistának 
lenni. Nagyon sok program, rendezvény, 
sok párhuzamos esemény van, ami ezt a 
korosztályt célozza, nagyon nagy a kul-
turális kínálat, ami megosztja a diákok 
figyelmét. Vajon mi az, ami mindebből 
a Kolozsvárra érkező diákokat (hogy a 
célcsoportnak csak egy nagyobb ré-
szét említsem) megfogja és bevonzza a 
táncházba? Itt jegyezném meg, hogy a 
táncház meg a folkkocsma kifejezések 
két külön fogalmat fednek le, annak el-
lenére, hogy nagyon gyakran keverik 
őket még a bennfentesebb táncházasok 
is. Itt csak a táncház vizsgálatára szo-
rítkozom. A résztvevőkkel folytatott be-
szélgetések során kiderült, hogy a diá-
kok 90%-a már tudott erről a kolozsvári 
rendezvényről, mielőtt a városba került. 
Általában néptáncos körökben gyorsan 
terjednek a műfajjal kapcsolatos hírek, 
és a kolozsvári táncháznak – úgy gon-
dolom – elég jó híre van Erdély-szerte. 
De feltevődik a kérdés, hogy mennyire 
marad nyitott ez a táncházas közeg? 
Ugyanis fennáll a veszély, hogy csak a 
néptáncosok, csak a valamelyes szak-
mai háttérrel rendelkezők számára 
működik a táncház, holott eredeti célja 
egyáltalán nem ez volt.

A jelenség szerkezete, elhelyezkedése a 
fizikai és a szimbolikus térben. 2017-ben 
Kolozsváron a táncház 2-3 heti rendsze-
rességgel működik, eredeti formája el-
lenére, amikor is hetente legalább egy 
táncház volt, de olyan is előfordult, hogy 
heti rendszerességgel, párhuzamosan 
két táncház is életben tudott marad-
ni. Helyszíne a Heltai Gáspár Könyvtári 
Alapítvány, a kolozsvári diákok számára 
eléggé ismert, az elsősorban népi kultú-
rával foglalkozó, népi kultúrát kedvelő 
diákok által gyakrabban látogatott hely.

A kolozsvári táncháznak már évek 
óta hagyományos szerkezete van, ami 
azt jelenti, hogy a táncház este 9 óra-
kor (régebben 8-kor) indul, és azoknak 
szól, akik egyáltalán nem kapcsolódtak 
még be, vagy új táncokat szeretnének 
tanulni. Az első másfél-két órában nem 
a felhasználás, hanem a tanítás része 
zajlik, ami leginkább a kezdő táncosokat 
célozza. A korai, 1970-80-as évek kolozs-
vári táncházaiban már megszületett 
az igény a tanítási módszertanra, amit 
Könczei Árpád össze is állított4. A taní-
tás után olyan rész következik, ami a 
táncházas résztvevők mindenikét pró-
bálja megmozgatni, és amelyben a gya-
korlatlanabb táncosok is aktívan részt 
vehetnek. Erre nagyon jó átmenet a 
moldvai körtáncok táncolása, amelyek 
nagyon jó hangulatú közösség centri-
kus táncok, aránylag egyszerű tánclé-
pésekkel, amelyeket a kezdő táncosok 
akár helyben is elsajátíthatnak. Nagyon 
fontos, hogy a közösség eljusson olyan 
állapotba, amelyben egyféle katarzis 
jön létre, és ami motiválja a rendszeres 
visszatérést.

A táncház szerkezetét, felépítését a 
helyszín is befolyásolja. Egy nagyobb 
táncterem áll a rendelkezésre, ahol 

akár 150–180 ember is kényelmesen 
táncolhat egyszerre, viszont ez a te-
rem csak éjfélig használható. A folyta-
tás kisebb termekben lehetséges, ami 
értelemszerűen kevesebb táncost, ki-
sebb mulatságot jelent. Éppen ezért 
úgy osztották be a táncrendeket, hogy 
a táncház elejére a már említett kez-
dőbb táncosoknak is megfelelő mold-
vaiak mellé olyan táncokat tegyenek 
be, amelyek népszerűbbek a táncházas 
közösségben. Ilyen például a mezőségi, 
a kalotaszegi, a Küküllő-menti vagy a 
felcsíki táncrend.

Éjféltől akár hajnalba nyúlóan (ami 
nagyon gyakran megtörténik) a már 
említett kisebb termekben folytatódik a 
mulatság. Ekkor már olyan, úgymond 
ínyenc táncokat húznak a zenészek, 
amelyek kisebb közösséget mozgatnak 
meg, mert ezek általában bonyolultabb 
táncok, megtanulásuk több munkával 
jár, esetleg kevésbé ismert táncok, ame-
lyek megtanulására kevesebb forrás és 
lehetőség adódik a résztvevők számára. 
Ez ad egy kis patinát is az egésznek, a 
mulatságot a beavatottság összetartó 
érzésével emeli még magasabb szintre. 
Talán ettől lesz egy kicsit más hangu-
lata, itt mintha a résztvevők úgy érez-
nék, hogy ez egy kicsit más minőségű 
szórakozás.

Más képet talál az, aki az utcáról lép 
be a tanításra, és megint másat, ha ép-
pen a „tömegesebb” mulatságba csep-
pen be, vagy netán az éjszaka közepén 
toppan a környékre. A résztvevők törzs-
gárdája ugyanaz. A jó táncház jó zene-
kart feltételez, olyant, amelyik nem-
csak elmuzsikálja a különböző vidékek 
táncrendjeit, hanem „meg is mozgatja” 
a hangulatot, kihozza a maximumot az 
emberekből mulatság terén. A tánchá-
zak nagyon fontos jellemzője, hogy me-
lyik az alapzenekaruk. Kolozsváron már 
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évek óta a Harmadik zenekar muzsikál, 
akik nagyon tisztában vannak a vidékek 
táncrendjeivel. Itt azt értem, hogy egy-
egy nagyobb tájegység, mint a Mezőség 
is, altájakra felbontva szerepel a reper-
toárjukban, és jól érzik, hogy milyen 
közönségnek milyen zenét húzzanak. 
Emellett a moldvai zenét játszó zenekar 
nagyon frissen alakult, de nagyon lelkes 
társaság. Az ők kevesebb tapasztalatát a 
nagy lelkesedés pótolja, ami szintén na-
gyon fontos kelléke egy zenekarnak.

A nagyterem több alegységre osztha-
tó. A központi részen a zenekar foglal 
helyet, a közvetlen előtte levő tánctér 
az aktív táncosok helye. Ott élhető át 
az az élmény, amelynek során a tánco-
sok a zenészekkel közösen alakíthatják 
a mulatság menetét. A zenészek alkal-
mazkodnak a táncosokhoz, a táncosok 
pedig figyelik a zenészeket. Ez a jelen-
ség falun természetesen működött, míg 
városi táncházakban, ahol nem mindig 
ismerik egymást a zenészek és a tánco-
sok, nem mindig figyelnek az emberek 
arra, hogy ez létrejöhessen, de a lehető-
ség ennek ellenére adott. Koncentrikus 
körökben, a zenekartól egyre távolabb 
helyezkednek el a táncosok számára 
kevésbé jó részek. Ha rendesen működ-
ne a táncház, akkor a táncosok váltanák 
egymást a fő helyen, ami természetes 
körülmények között falun, ahol közösen 
fogadják meg a zenekart, szépen mű-
ködik. Kifelé haladva, a körök legszé-
lén szoktak azok próbálgatni, akik még 
nem tudják jól a táncot, csak annak lé-
péseit tanulgatják. Nekik adott esetben 
a táncházgazda segít, hogy megtanulja-
nak pár mozdulatot az éppen soron levő 
táncrendből. A terem szélén az úgymond 
pihenő vagy megfigyelő/várakozó rész 

van, itt ülnek azok, akik nem vesznek 
részt aktívan a táncban. Kis csoportok, 
baráti társaságok beszélgetése, a tánc 
követése történik ezen a részen.

A nagy terem után vizsgáljuk meg a 
kisebb helyiségeket, amelyek haszná-
latára éjfél után kerül sor. Ez egy szű-
kebb tér, ahol a periféria és a fő hely 
fizikai adottságok miatt közelebb van 
egymáshoz, jobban össze van zárva. 
Ebből a kezdőbb táncosok már kiszorul-
nak, többnyire hazamennek. Itt a két 
szimbolikus – a megfigyelő és az aktív 
– tér nagy részben összemosódik, és sok 
esetben, ha a hangulat a csúcspontjára 
hág, a főhely kitágul az egész teremre. 
Emellett, külön helységben van a büfé, 
székekkel, asztalokkal, ami ráhangoló, 
lazító és részben várakozó térnek felel 
meg. Vannak, akik csak ott tartózkod-
nak, barátokkal találkoznak, iszogat-
nak és vannak, akik csak „bemelegíteni” 
mennek át.

A résztvevők (célcsoportok, specialis-
ták). Ahogy az ember bemegy a táncház-
ba, azt veheti észre, hogy a nagy több-
ség, ránézésre 85 % egyetemista korú 
fiatal, 20–25 évig terjedő átlagéletkorral. 
Ezen kívül kis számban lehet találkoz-
ni az 50–60-as korosztály képviselői-
vel és középiskolás diákokkal is. Ha az 
ember több időt tölt el ebben a térben, 
egész szépen körvonalazódnak különfé-
le szerepek, különféle státuszú emberek. 
A táncosokon belül a táncházgazdáról 
van szó, a haladóbb és kezdőbb tánco-
sokról, az olyan érdeklődőkről, akik ed-
dig még nem nagyon jártak táncház-
ba. Hogy ki milyen szerepkörnek felel 
meg, az nagyjából a viselkedésükből, 
magabiztosságukból leolvasható. Van-
nak, akik azért járnak táncházba, mert 

szeretik a muzsikát, de táncolni nem is 
próbálnak, vannak, akik megpróbálnak 
táncolni és nehezen sikerül, s ezt be is 
ismerik, vagy akik megpróbálnak tán-
colni, nem sikerül, de nem ismerik be. 
Kiemelnék egy pár specialistát és részt-
vevőt, akiknek leírásához pár idézetet 
használok fel egy Muddy álnéven író 
blogger A modoros táncházba járó című, 
2010-ből származó, nagyon humoros 
bejegyzéséből5: „A házigazda: Érkezé-
sét igyekszik nagyon látványosan ten-
ni: egy hangos Adj’ Isten!-nel vagy egy 
vőfélyköszöntővel kezd. [...] Az elejétől a 
végéig uralja a bulit, nótát rendel, 100 fo-
gas mosollyal csapásol, és minden lányt 
megtáncoltat. Egy szóval: házigazdás-
kodik. A zsebében lévő kisüstivel szíve 
szerint végigkínálná az egész társaságot, 
[...] mert a jelenlevők közül mindenkit 
ismer. [...] A bemutatózó: Nem azért tán-
col, mert szereti, hanem azért, mert a 
néptánc egy értékes dolog, és nagy ha-
gyománya van. A táncház alatt igyek-
szik bemutatni minden olyan figurát, 
amit aznapra megtanult Martin György 
türei gyűjtéséből. [...] A profi: Jellemzően 
valamelyik nagy, profi néptáncegyüt-
tes tagja. Táncházba nem táncolni, ha-
nem kritizálni jár. Amint táncolni kezd, 
azonnal bemutatózóvá válik.”

A beavatatlan megfigyelő 
lehetséges benyomásai
Mindezekből a típusokból a teljesen be-
avatatlan belépő nem biztos, hogy ész-
revehet minden árnyalatnyi különbsé-
get. Ami viszont biztosan feltűnhet, az 
a zenekar hozzáállása a muzsikáláshoz, 
a táncházgazda, aki jó esetben észreve-
szi, hogy egy új ember tért be, és meg-
próbálja bevonni az éppen folyamat-
ban levő eseménybe. A táncosok, főleg 
a látványosabbak, valamint a szélén 
üldögélő megfigyelő/várakozó csopor-
tok is feltűnhetnek. Ezen kívül a ki-
sebb termekben italozók, a kocsmában 
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üldögélők, teljesen átlagos, táncházhoz 
egyáltalán nem kapcsolódó jelenségnek 
tűnhetnek.

Értelmezés

A Kolozsvári Táncház mint kulturális je-
lenség lehetséges szimbolikus értelme. 
Túl azon, hogy a fiatalok együtt szóra-
koznak, buliznak, kicsit mélyebben be-
lenéznék abba, hogy vajon mi mozgatja 
őket, mi lehet az értelme a „táncházas-
ságnak”. Az egyik az önkifejezés: min-
denki a saját táncát próbálja eljárni, ab-
ban próbálja jól érezni magát. A másik 
lenne a párkeresés. Többnyire páros tán-
cokról van szó, ami eleve lehetővé tesz 
egy más dimenzióban való ismerkedést, 
közeledést, egyben lehetővé teszi olyan 
kapuk megnyílását is, amelyek más, 
szokványos helyzetben nem biztos, hogy 
megnyílnak, s ha igen, akkor is csak hu-
zamosabb idő után. Úgy gondolom, hogy 
nagyon erős a közösségalakító ereje is 
van a táncháznak. Sokan egyetemista-
ként kerülnek Kolozsvárra, s bár nem itt 
nőttek fel, nincsenek itt barátaik, de a 
táncház révén aránylag rövid időn be-
lül közösséget, barátokat, párt találnak 
maguknak.

Szerepkörök és a közöttük levő köl-
csönhatás. Eszményi esetben a ranglét-
ra minden fokozata között természetes 
kapcsolatnak kellene lennie. Úgy gondo-
lom, hogy egy teljesen kezdő, életében 
először táncházba járó fiatalnak kap-
csolatba kell kerülnie a táncházgazdá-
val, úgymond a hierarchia csúcsával, 
aki bevezetheti és beavathatja az egész 
rendszerbe. A különböző szerepkörök 
között ideális esetben nagyon nagy az 
átjárhatóság, ennek viszont gátat szab-
hat az egyén saját lelki felépítése, nyi-
tottsága, frusztráltsága, és hogy miként 
tud megbirkózni egy alapvető problé-
mával: a közös nyelvvel, a táncolás-
sal. Sok múlik azon, hogyan áll hozzá 

ehhez, mennyire töri le, ha esetleg nem 
jön össze egyből, mennyi időt és energi-
át képes ráfordítani, hogy megtanuljon 
táncolni, és ezáltal olyan kategóriába 
kerülni, ahol könnyebben válik észre-
vehetővé, ahol nagyobb rálátása van a 
résztvevőkre és több kapcsolatra van 
lehetősége.

A résztvevők változásai a jelenség ha-
tására (beavatás). Ha a jelenséget nem 
csak pillanatnyi állapotában vizsgáljuk, 
hanem egy kicsit visszatekintünk, hogy 
kiből mi lett, milyen szerepváltozások 
történtek, akkor beleláthatunk abba, 
hogy a különböző szerepek a résztvevők 
akaratának és ráfordított energiájának 
függvényében időben változhatnak. 
A tánc közös nyelvezete megtanulható, 
de energiába, áldozatokba kerül, és te-
hetségétől és kitartásától függően bárki 
bármelyik szintet elérheti; az ebben a 
rendszerben elfoglalt hely tekintetében 
nem pusztán a tánctudás a mérvadó. Ha 
az emberekben megvan a kellő nyitott-
ság, akkor könnyebben át tudnak ke-
rülni egyik kategóriából a másikba. Ha 
van elég önbizalma valakinek, akkor a 
nehezebb táncokba is gyakrabban beáll. 
Általában a több gyakorlás még több 
eredményt hoz, és csak a tánc ház révén 
bárki könnyen válhat kezdőbb táncosból 
haladóvá. Erre rásegít az elvégzett plusz 
tanulási folyamat, ami manapság leg-
inkább tánccsoportokhoz köthető.

Egyéb hasonló kulturális jelenséggel 
való kapcsolatok. Kolozsvár a táncházas 
közönségnek is nagyon sok párhuzamos 
kulturális attrakcióval szolgál. Itt gondo-
lok különféle témájú fesztiválokra, kon-
certekre, színházi előadásokra, olyan 
színházi műfajra, ami egy kicsit moder-
nebb, és elrugaszkodik a hagyományos 

kőszínházaktól. A táncházban résztve-
vők érdeklődési köre nagyon változatos, 
minden kulturális területre találunk 
érdeklődőket. A nagyon nagy rivális 
eseményt én egy-egy olyan időszakos 
rendezvényben látom, amely hatalmas 
reklámkampánnyal csapódik be az ifjú-
ság körébe. Ezeken az eseményeken a 
fiatalok tömegesen szoktak részt venni 
(a meglehetősen nagy belépti díjak elle-
nére), és ha a táncházgazda, valamint a 
szervező csapat jól gondolkodik, akkor 
az ilyen események időpontjára nem 
szervez táncházat.

A kulturális jelenség fázisai. A Kolozs-
vári Táncház időbeni szerkezete, amint 
korábban is említettem: este 8-9 órától 
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fél 10-10-ig népdal- és -tánctanítás min-
denkinek, alapszinten. Ez után éjfélig 
tömeges tánc következik a helyhez kö-
tődően, utána szűkül be a tér és követ-
kezik a hajnalig tartó, „bennfentesebb” 
táncház. Egy jó táncházgazda, ha meg-
érzi az igényeket és tudja, hogy mit lehet 
kihozni a zenekarból, akkor a követke-
ző csúcspontokat tudja elérni a táncház 
folyamán: először is a tanításnak úgy 
kell lefolynia, hogy megérezze az ak-
kori, éppen részt vevők tudás szint jét, 
tudjon a jobb táncosoknak is újat adni, 
és a gyengébben táncolók számára is 
tudjon sikerélményt nyújtani. A taní-
tás akkor jó, ha a végét kicsit lendülete-
sebben megpörgetik, és úgy végződjön, 
hogy kimelegedett emberek jókedvűen, 
kifáradtan örvendjenek annak, amit ad-
dig tanultak. Ebben a zenészek és okta-
tók egyaránt fontos szerepet játszanak. 
A következő táncok megválasztása álta-
lában egyszerűbb, mert abból a reper-
toárból kell meríteni, ami népszerűbb, 
ami több embert mozgat meg. Nagy tö-
megben mindig nehezebb a hangulatot 
felforrósítani, és ez a forróság általában 
a főhelytől a perifériák felé csökken. 
A szűkebb körű, éjfél utáni táncház re-
pertoárja teljes mértékben a résztve-
vőktől függ, valamint attól, hogy a 
táncházgazda jól fel tudja-e mérni, mire 
van leginkább igény. A táncrend megvá-
lasztásán kívül itt már alig akad dolga. 
Mindenik táncrendnek van egy íze, egy 
hangulata, amit ki lehet domborítani. 
Így a folyamatnak több csúcspontja tud 
lenni, és ha jól szervezi a táncházgazda, 
akkor mindenik táncrend elérhet egy 
(vagy több) hangulati csúcspontot.

Résztvevői motiváltság. A résztve-
vőknek kétféle alapmotivációja lehet. 
Az egyik a már említett közösséghez 

való tartozás, a másik az az extatikus 
állapot átélése, amit egy jó közösség-
ben, jól elmuzsikált zenére jól eltáncolt 
este hozhat magával. Emellett persze 
az önmegvalósítás, a magamutogatás 
is szerepet játszhat abban, hogy valaki 
el akarjon jönni a táncházba. A külön-
böző típusú résztvevőket más-más cél 
és energia hajthatja. A teljesen kezdő-
nél inkább hangsúlyosabban található 
a közösséghez tartozás utáni vágy, míg 
a haladóbb táncosoknál a tánc örömé-
nek a minél magasabb szintű megélése 
a fontosabb.

Nem véletlen, hogy Kolozsváron több 
mint 40 éve működik táncház. Úgy gon-
dolom, 2017-ben elsősorban a közös-
ségformáló erejével, a communitasban 
megélt magasabb dimenzióval magya-
rázható, hogy az itteni táncház átlagban 
60–80 embert vonz be. Másfelől hasonló 
súlya lehet annak, hogy a szabad tán-
colás olyan művészi, önkifejezési forma, 

ami egy kis munkával bárki számára 
elérhető lehet. Igaz, hogy manapság 
már bármibe kevesebb munkát hajlan-
dók befektetni a fiatalok, éppen ezért 
a táncház népszerűsége nem olyan túl 
nagy. Úgy vélem: akik nem sajnálják az 
idejüket és a fáradságot, hogy mélyeb-
ben belevessék magukat ebbe a műfaj-
ba, azok nagy eséllyel életformájuknak 
választják ezt.
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*Beszámoló egy Zeppelin-utazásról 8:19
Angi István: Kodály a rá ragyogó gyermekek között 6:14
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Fülöp László: Momentumok Szilágyi Nagy Péter 1577. évi test-

amentumából 12:9
Ifj. Xántus János: A Szampó útja 4:25
Jakab Gábor: Szent István tisztelete 9:12
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Ábrám Zoltán: Báthory István emlékezete Szilágysomlyótól 

Vilniusig 2:17
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Kádár Hanga: Mindenkiért lüktető, sérülékeny színészlelkek-

ről 9:23
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Angi István: Emlékezés Guttmann Mihályra 1:10
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Dáné Tibor Kálmán: Megismerni egymást! 5:4, Balázs Ferenc 

és a 20. század végi erdélyi népfőiskola 7:4



30 • www.muvelodes.net

Illusztrációk
30plusz csoport 8:4-8
Ábrám Zoltán 2:17-19
Ádám Gyula 6:1
Albert Levente 10:10, 19
Albrecht Dürer 9:16
Andory Aladics Zoltán 8:1
Aurel Gheorghe Ardeleanu 7:15
Balogh Ernő 7:24-25
Banga Előd 12:24-28
Barabás László: 4:19-20
Barabás Miklós 1:24
Benczédi Sándor 7:20
Benkő Levente 9:5-7, 10
Bíró István 3:12-15
Blaskó János 11:31
Bocskai Vince 10:10
Bodosi Dániel 1:26-27
Boér Károly 9:20, 22
Csedő Attila 10:19
Demeter Katalin 3:32
Demeter Zsuzsanna 6:4-5, 30, 32
Dolha Éva 9:32
Dunky-fivérek 5:15
Fadrusz János 7:21
Farkas György 1:31, 2:29-32, 4:28-31, 7:1, 

26-31, 32

Fehér Ágnes 9:17-18
Friedmann Endre 11:4
Giovanni Battista Piranesi 8:9
Hans Maler zu Schwaz 12:11
Hlavathy Károly 10:20
Id. Lucas Cranach 10:4
Ifj. Boér Károly 9:19
Jan Van Eyck 5:16-17
Jancsó Katalin 6:19-23
Johann Peter Krafft 8:16
Kedei Zoltán 12:13, 15-16
Kertész Gyula 10:30
Kiss Gábor 3:31
Kiss Melinda 9:1
Korondi Jenő 7:19
Kós András 7:20
Könczey Elemér 4:13-14
Körösfői-Kriesch Aladár 6:18, 10:15
Kusztos Endre 12:14
Lapis András 10:7
Lucas Cranach 10:13
Matthias Zündt 8:17
Mátyás Péter-Győző 3:1, 30-31
Molnár Edit 11:1
Nagy Barna 1:22, 25, 5:1, 12:1, 31
Nagy Ödön 8: 27, 10:19
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Összeállította Demeter Zsuzsanna

Fóris-Ferenczi Rita: „A Napsugár olyan, mint a napsugár” 1:4
Szász István Szilárd: Facebook-hatás – a szabadság illúziója? 

4:11
Varga Ibolya: A mai gyermekirodalom és a bábjátszás újító 

kísérletei (1.) 2:4, A mai gyermekirodalom és a bábjátszás 
újító kísérletei (2.) 3:4

Reformáció 500
Buzogány Dezső: Félreértett reformáció 10:4
Fejér Olivér: Mérföldkő, avagy rideg emlékmű? 10:12
Marton József: A reformációról – mai katolikus szemmel 10:8
Rácz Norbert Zsolt: Radikális reformáció és humanista szel-

lemiség 10:14

Szabadidő
Farkas György: A téli fényképezés örömei és buktatói 2:29, 

A digitális fényképezőgép és az objektív beszerzése 4:28, 
A közel- vagy makrofotózás izgalmai és fortélyai 7:26

Kéri Gáspár: Kiállítóhelyek a bihari Érmelléken 5:27
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A Művelődés 2018. évi asztali naptára.
Vágja le, hajtsa össze a szaggatott vonalak
mentén, majd ragassza meg!
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