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z EMKE Országos Elnöksége 2008-ban úgy döntött, hogy Erdélyben április 
12-e legyen a Közművelődés Napja. Azért esett pont erre a napra a válasz-
tás – nem épp szerencsésen egy nappal a Magyar Költészet Napja utánra –, 
mert 1885. április 12-én alapították meg Kolozsváron ezt a nagy tekintélyű 
kulturális egyesületünket. Vajon fellengzősség-e egy civil szervezet vezető-

sége részéről, ha intézménye alapításának dátumát évente országos emléknappá nyil-
vánítja? Nem szerénytelenség-e ez, még akkor is, ha az illető egyesület nagy történelmi 
múlttal bír? Hiszen az EMKE idén 130 éves. 

A válaszadáshoz mindenekelőtt egy pillanatig tekintsünk el az EMKE Erdélyben 
betöltött történelmi szerepétől. S gondoljunk csak arra, hogy mit jelentett az elmúlt 
másfél évszázadban a Kárpát-medencének ebben a régiójában magyar társadalmunk 
számára a közművelődés: egyidejűleg kultúrát, közösséget és személyiségalakítást. 
Ez a rendkívüli, és szakmai körökben gyakran vitatott szavunk, nem sokkal a nem-
zetté válásunk után, a 19. század második felében keletkezett. Így talán nem tévedünk, 
ha művelődéstörténeti szempontból a közművelődésre úgy is tekintünk, mint nem-
zetünk közel százötven éves kultúrateremtő folyamatainak a lenyomatára. Igazából 
csak körülírni lehet mindazt, amiről a közművelődés szól, rövid vagy akár hosszabb 
meghatározást mondani róla nem lehet. Hisz jelenti például azt, hogy az egyén a kul-
turális értékek alakításában egyidejűleg tölthet be alkotói és fogyasztói szerepkört. De 
a szó értelmezhető olyan tevékenységként is, amelyben az egyén és a közösség, a saját 
szellemi gyarapodására, minden intézményi háttér nélkül kezdeményezhet kulturá-
lis tevékenységeket, beindíthat művelődési folyamatokat. Ugyanakkor a közművelődés 
értelmezésének tartozéka az önművelés lehetősége és szabadsága is, amit viszont a 
társadalomnak közjogilag biztosítania kell. És benne van az egyénnek és közösségnek 
a saját művelődési élete iránti felelőssége is, a belső alkotó energiáknak a cselekvésre 
történő mindenkori mozgósítása a kultúránkban való megmaradás érdekében. Mivel 
mi magunk is ennyire mozaikszerűen értelmezzük e szavunkat, ezért van az, hogy a 
közművelődés kifejezést nem tudjuk lefordítani a világ egyetlen nyelvére sem úgy, hogy 
visszaadja a szó azon értelmét, ahogyan mi a magyar kultúrkörben használjuk. 

Az 1867-es kiegyezés előtt a Habsburg-birodalomnak Erdély csak provinciája volt, 
benne a magyarság pedig nem túl közkedvelt népcsoportja, különösen az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc után. Így a kulturális életünk megszervezésében már 
akkor is csak magunkra számíthattunk, s a felelősséget érző és vállaló nemességünk és 
polgárságunk ügyködésének köszönhetjük, hogy gróf Mikó Imre vezetésével 1859-ben 
megalakulhatott az Erdélyi Múzeum-Egyesület, melynek áldásos tevékenysége mind 
a mai napig meghatározta és meghatározza kulturális életünket. A kiegyezés után 
pedig az új magyar kormány gazdasági okokra hivatkozva ugyancsak visszafogottan 
tudta támogatni az erdélyi magyar művelődési életet, különösen az akkor már egyre 
hangsúlyosabban jelentkező szórvány-magyar közösségekben. Népiskolák, kisdedó-
vók, könyvtárak jöttek létre ekkor magán- vagy éppen közösségi kezdeményezésre, 
nem is beszélve a számtalan dalegyletről, olvasókörről vagy a kulturális élet különböző 
területeit felvállaló társadalmi szervezetről. Hazai művelődési életünkben ekkor jelenik 
meg az EMKE, mint a legjelentősebb koordinátora ezeknek a folyamatoknak. Vagyis 
hiába volt magyar állam a hátunk mögött, az erdélyi kulturális életünk megszervezése 
főleg egyéni vagy közösségi, gyakran egyházi támogatáson alapult itt Erdélyben, s így 
a kultúra terjesztését jórészt a közművelődési folyamatok segítették. Trianon után a 
kisebbségi sorba került erdélyi nemzeti közösségünk kulturális életében – véleményem 
szerint – még erőteljesebben felértékelődött a közművelődés. Mert ekkor kellett igazán 
rádöbbenünk arra, hogy sorsunk elsősorban saját magatartásunkon múlik, és mind-
nyájan felelősek vagyunk ezért a sorsért. S bár 1989 karácsonya után a Romániára 
szakadt újabb kori demokráciának mi is haszonélvezői lettünk, ennek ellenére nagyon 
kevés állam által fenntartott és működtetett magyar kulturális intézményeink vannak. 
Talán nem tévedek, ha kijelentem, hogy az elmúlt negyed évszázadban is jórészt a köz-
művelődés éltette erre mifelénk a magyar kultúrát.

Mindezek után úgy gondolom, megérdemli a Közművelődés, hogy évente egyszer, 
április 12-én tudatosítsuk fontosságát az erdélyi magyar kultúrkörben. S ameddig hi-
vatása van, addig az Isten tartsa meg az EMKE-t!

Közművelődés Napja

A
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Dr. Széman Péter

130 éves az EMKE
Kálóczy Katalin

K özel másfél esztendeje választották meg 
dr. Széman Péter tüdőgyógyász főor-
vost az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület elnökévé. Hogyan történt?
Nem ejtőernyősként érkeztem. Hosz-
szú, 25 éves előzménye van ennek. 
Orvosként dolgoztam a Partiumban, 
Szilágysomlyón, és mindenféle szer-
vezeti háttér nélkül 1990 előtt már a 
kórházban szerveztem képzőművésze-
ti kiállításokat, író-olvasó találkozó-
kat. 1992-től pedig, amikor létrehoz-
tuk a Báthory István Alapítványt, civil 
szervezeti elnökként tevékenykedtem. 
Az ottani munkám alapján javasolt 
először Muzsnay Árpád, majd Kötő Jó-
zsef és Dáné Tibor Kálmán az EMKE el-
nökségébe. Meglepetésként ért és óriási 
jelentősége volt számomra, mivel is-
mertem az egyesület múltját, akárcsak 
a másik híres történelmi civil szerve-
zetnek, az Erdélyi Múzeum-Egyesület-
nek. A rendszerváltozás utáni újraala-
pításban mindkettőnél részt vettem, 
az EMKE alapszabályzatának megírá-
sában is segítettem Dávid Gyulának és 
Kötő Józsefnek. Kijártam a fiókszerve-
zetünk bejegyzését az adóhivatalnál. 
Nyüzsögtem, hogy így fogalmazzak, 
hiszen 1989 decembere után lehetőség 
nyílt a cselekvésre, akkor hát tegyük 
a dolgunkat, mindent, amit csak le-
het. 2008-ban lettem az EMKE Orszá-
gos Elnökségének tagja. 2013-ban pedig 
az akkori elnök, Dáné Tibor Kálmán 
megpályázta a kolozsvári Művelődés 
című folyóirat főszerkesztői állását, 
mert Szabó Zsolt nyugdíjba vonult. Mi-
vel összeférhetetlen az EMKE elnöki 
és a Művelődés főszerkesztői posztja, 
szükség volt egy ügyvezetőre, és rám 
esett a megbízatás. Majd egy rendkí-
vüli közgyűlés keretében megkaptam 
a bizalmat a civil szervezetektől és a 
közgyűléstől, ekkortól tekintettem ma-
gam teljes jogú elnöknek. Az első cik-
lusom nem egészen háromévnyi lesz, 
mivel nincs értelme felborítani a vá-
lasztási rendet, utána térünk vissza a 

rendes kerékvágásba, a négyévenkénti 
ritmushoz. 

Mi az EMKE történelmi teljesítménye?
Erdély a kiegyezésig lényegében önálló 
osztrák tartomány volt, jogilag semmi 
köze sem volt Magyarországhoz. Igye-
keztek is messzire elkerülni, kivéve 
a 1848-as időszakot. Budapest, illetve a 
magyarországiak szemében bizonyos 
fokig egy gazdag provincia volt, ahol 
bányák, természeti kincsek léteznek, 
amire ipart lehet telepíteni, vasutat épí-
teni. De a kultúrára ez nem sugárzott 
ki. Az Erdélyben élő más nemzetiségű 
értelmiségiek – elsősorban a németek 
és a románok – kiépíthették érdekvé-
delmi szervezeteiket. A románok az 
Astrát. A németeknek Nagyszebenben 
volt kulturális szervezete, amely gazda-
sági kérdésekkel is foglalkozott, mert 
tudták, hogy a kultúra gazdasági háttér 
nélkül nem működik. A magyaroknak 
azonban nem lehetett. Később, amikor 
már igen, a kiegyezés után, 1874-ben 
felhívást tettek közzé egy nagy ívű kul-
turális erdélyi egyesület létrehozására. 
A korabeli polgárosodó réteg és a közép-
osztály, illetve az erdélyi arisztokrácia 
egy része gondozta ezt a folyamatot, 
amelyhez hasonló 1858-ban ment vég-
be, ennek eredményeképpen született 
meg 1859-ben az EME, az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület gróf Mikó Imre vezeté-
sével. Végül 1875. április 12-én – amely 
napot az utóbbi években az EMKE az er-
délyi közművelődés napjának tekinti, 
és reméljük, hogy a köztudatba előbb-
utóbb így fog bekerülni – megalakult az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület, az EMKE. Bejegyezték, megvá-
lasztották az első tisztségviselőket. Ki-
vételes szerencseként olyan személyek 
álltak az ügy mellé, mint például Kún 
Kocsárd gróf, aki földbirtokos volt, és 
1700 kataszteri holdat ajánlott fel az új 
egyesületnek, aminek óriási jelentősége 
volt. A vezetőségválasztás időszakában 
az EMKE már hatalmas, 86 500 korona 

Beszélgetés dr. Széman Péter elnökkel
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vagyonnal és 21 megyei, városi és járási 
fiókválasztmánnyal rendelkezett. Célul 
az erdélyi szórvány-magyar kultúra tá-
mogatását tűzték ki, nem utolsó sorban 
pedig a testvéri érzés fejlesztését Erdély 
lakosai között, amelynek eszközét kul-
turális és közgazdasági intézmények 
létesítésében és támogatásában jelöl-
ték meg – elsősorban a magyar értékek 
ápolása érdekében. A cél 130 év eltelte 
után ugyanolyan időszerű.

Melyek a különbözőségek a 19. század 
végi és a mai EMKE célja, eszközei kö-
zött?
A legnagyobb különbség a vagyon hiá-
nya. Mit tett lehetővé akkor a vagyon? 
Az írástudatlanság nagyon komoly 
gond volt. Ma szép lassan megint föl-
merül, mert kézzel, azaz tollal, ceruzá-
val egyre kevesebb gyermek tud írni. 
Ezért az EMKE elemi iskolákat hozott 
létre, amelyeket később átadott a ma-
gyar államnak, de a létrehozás, a meg-
alapítás az ő nevéhez fűződik. Óvodákat 
létesített, mert nemigen voltak. Ezek az 
intézmények a műveltséghez, a kultú-
rához vezető utat szegélyezték. Jelen-
tőségük óriási volt! De mellettük – ma 
már különösnek hangzik – az EMKE 
vasúti hidat is építtetett. A tüdőbeteg-
ség széles körben pusztított abban az 
időben. Az EMKE saját birtokán, Algyó-
gyon szanatóriumot hozott létre a tüdő-
betegek számára. A Maroson át kellett 
oda eljutni, ezért az EMKE vasúti hidat 
építtetett rá, amely ma is működik. Ké-
sőbb átadta a MÁV-nak, majd – mint ál-
lami vagyon – a román vasúttársaság 
tulajdonába került. Az algyógyi szana-
tórium ma az Ifjúsági Keresztyén Egye-
sület, az IKE kezében van, különböző 
táborokat szerveznek ott. De az első szé-
kely földműves-iskolát is az EMKE hoz-
ta létre ugyanitt 1892-ben.

A hatósugara egész Erdélyre kiterjedt?
Igen. Bár a Partium inkább Debrecen 
felé vonzódott, de Nagyvárad, illetve 
Szatmárnémeti is erős központoknak 

számítottak. Ám, ha úgy tetszik, az 
EMKE hatósugara Magyarországra is 
elért. Budapesten a Váci utca 55. szám 
alatt létesített az EMKE egy kollégiu-
mot, amely 80 erdélyi magyar növen-
déknek adott helyet: műegyetemi és 
felső szakiskolai tanulók vétettek fel, 
ingyen vagy mérsékelt fizetés mellett. 
Tehát nem elvártuk, mint most, a mai 
helyzetben, hogy a magyar állam léte-
sítsen kollégiumot Erdélyben a diákok 
számára, hanem az EMKE létesített 
egyet Budapesten az erdélyi hallgatók-
nak, hogy olcsón és könnyebben tudja-
nak tanulni.

Mi sugárzik a kor fényéből most ránk?
Sajnos elég kevés. Az eltelt évtizedek 
alatt megkopott a fény, ezt nagyban 
elősegítette az impériumváltás és a 
hosszú betiltás. Feladatomnak tekin-
tem például azt is, hogy az egyesület 
nevét újra ismertté tegyem szélesebb 
körben. A civilek, a civil szervezetek 
pontosan tudják, mi az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület, hiszen sok 
segítséget kaptak és kapnak tőlünk. De 
nincs eléggé jelen a köztudatban. Ezért 
neveztem be tavaly az EMKE-t stand-
dal – első ízben – a Kolozsvári Magyar 
Napokra. Idén is megjelenünk, továbbá 
nyílt napot rendezünk a Szabédi László 
Emlékházban, hogy megtekinthetők le-
gyenek a nálunk lévő irodalmi hagya-
tékok, kéziratok. Népszerűsítő játéko-
kat szervezünk. 1948 és 1990 között nem 
működhetett az egyesület. A rendszer-
változás után pedig nehezen alakult 
újjá. Be kellett bizonyítani, hogy ez nem 
egy újonnan létrehozott szervezet, mert 
jogfolytonosság nélkül még a levéltá-
runkat sem kérhetjük vissza, nemhogy 
egyéb vagyontárgyakat. Erdélyben ak-
kor még egységes volt a magyarság, 
normális és magától értetődő volt, hogy 
a politikum, az RMDSZ segítségével 
hozzuk létre az EMKE-t 1991-ben. 1885-
86-ban csodálatosan gyorsan: hónapok 
alatt építették ki az intézményrend-
szert, 1991-92-ben ez nem volt ennyi-
re egyszerű. A kétszeri rendszerváltás 
is ránk nehezedett: Románia, aztán a 
szocializmus. Fantasztikus volt, hogy 
az EMKE e sokkal ellenségesebb közeg-
ben építkezett és mindenütt segítette a 
civil szervezetek létrejöttét. Az RMDSZ 
művelődéspolitikáját is az egyesület 
fogalmazta meg, léptette életbe, indí-
totta el. Megszülettek a magyar házak, 
amelyekből ma már több mint negyven 
létezik Romániában. Önerőből nem let-
tünk volna képesek rá, hiszen nem volt 
vagyonunk, ezért nagyon nagy segítsé-
get kaptunk az akkori Illyés Közalapít-
ványtól.

Arra kérlek, vázold fel az EMKE jelen-
legi szerkezetét és tevékenységét. 
Az EMKE-nek jelenleg 17 fiókszerveze-
te és 67 társszervezete van. Ehhez já-
rul a tíz erdélyi megyében tevékenyke-
dő 39 magyar ház, illetve Moldvában a 
pusztinai és a bákói. A magyar házak 
láncolatát szeretnénk hálózattá építe-
ni. Az alapfeladatán túl színészlakáso-
kat tart fenn, hagyatékokat rendez, és 
könyvtárral rendelkezik. Valójában az 
egyesület a szó eredeti értelmében már 
nem ernyőszervezet, már nem koordi-
nál, hanem segíti a programjait azok-
nak a civil szervezeteknek, amelyekkel 
társszervezeti megállapodást kötött. 
Nyilvánvaló, hogy a mai világunkban 
egyre kevésbé szeretik, hogy valaki er-
nyővel áll fölöttük, és megmondja, mit 
tegyenek. Elnökként azt gondolom, 
hogy segíteni kell és szolgálni. Az EMKE 
a meglévő történelmi tekintélye révén 
ezt meg is tudja tenni. Egy kis civil szer-
vezet önmagában a programjával nehe-
zen talál visszhangra. De az EMKE-vel 
közösen már igen. Ez nem anyagi, ha-
nem erkölcsi segítség, de fontos. A kis 
civil szervezetek számára sokat jelent, 
hogy ott áll a hátuk mögött az EMKE 
a történelmi múltjával. A másik fel-
adatomnak azt tekintem, hogy létre-
hozzuk az erdélyi írók és színészek ha-
gyatéktárát. Az alapok – az eddig már 
feldolgozott Szabédi-, Domokos-, Remé-
nyik-hagyaték stb. – már megvannak. 

Jellemzően ugyan nem közművelődé-
si feladat, de ha digitalizáljuk és a köz 
szolgálatába állítjuk, abban a pillanat-
ban már azzá válik. Megegyeztünk az 
Erdélyi Múzeum-Egyesülettel, hogy a 
20. század előtti és a tudományos részt 
ők kezelik. A 20. századtól kezdve pedig 
mi gondozzuk az írói és egyéb hagyaté-
kokat. Ehhez csak három dologra van 
szükségünk: pénzre, pénzre és pénz-
re… amellyel szeretném kibővíteni a 
Szabédi-házat egy szakmailag megfe-
lelő iratraktárral. Meg szeretném te-
remteni a magas minőségű és gyors 
digitalizáló felszereltséget, amellyel 
folytathatjuk a hagyatékok világhálón 
való hozzáférhetőségének a megterem-
tését.

1875. április 12-én megalakult 
az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület. 
E napot az EMKE az erdélyi 

közművelődés napjának 
tekinti, és reméljük, hogy 

a köztudatba előbb-utóbb 
így fog bekerülni.

1885-86-ban csodálatosan 
gyorsan: hónapok 

alatt építették ki az 
intézményrendszert,  

1991-92-ben ez nem volt 
ennyire egyszerű.
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Az EMKE maga szervez közművelődési 
programokat?
Állandó programjaink Kolozsváron a 
Györkös-Mányi Emlékházban zajla-
nak, amelyet Kós Katalin vezet. Fióke-
gyesületeink tevékenykednek Aradon, 
Marosvásárhelyen, Vajdahunyadon, Zi-
lahon, Désen és máshol is. Szervezünk 
vándorkiállításokat, amelyek nagyobb 
területet érintenek. De ebben is csak ko-
ordinációs szerepet játszunk, a lebonyo-
lítás a magyar házak hálózatáé. Anyagi 
segítséget pedig nem tudunk nyújtani, 
sajnos. Többnyire kérésre segítünk, de 
kezdeményezünk is, most például a 
szamosújvári Téka Alapítvánnyal kö-
zösen szervezünk egy nyári ifjúsági te-
hetségkutató, írói alkotótábort.

Ha jól értem, olyan széles körűvé és 
artikulálttá vált Erdélyben a közmű-
velődési tevékenységrendszer, hogy 
a profil nélküli EMKE nem rukkol elő 
újabbakkal.
Jól érted. Ismered az EMKE által a 
megjelenést segítő, évenként kiadott 
kulturális eseménynaptárt. Megnéz-
heted, mennyi minden történik egyet-
len nap leforgása alatt éppen Kolozs-
váron vagy akár Zilahon, nem beszélve 
a Székelyföldről. Minden településnek 
megvan a maga teherbírása. Van egy 
elképzelésem arról, hogyan növeljük 
az EMKE ismertségét, de ez még nem 
kristályosodott ki. Kórházigazgató 
koromban, amikor 680 alkalmazot-
tat vezettem, de hozzám tartozott a 
mentőállomás meg a gyógyszertárak 
is, híres voltam arról a mondásomról, 

hogy „nem ígérek semmit, de azt be-
tartom”.

Gazdag pályát végigélt orvos. Mikor és 
hogyan kerültél kapcsolatba a közös-
ségi kulturális munkával? 
Az orvosnak a közösségért kell élnie. 
Ne feledjük a régi modellt: az emberek 
nagy része nem városokban, hanem vi-
déki településeken élt. Ott élt a lelkész, 
az orvos, a tanító, és ha nagyon magas 
volt a színvonal, akkor a gyógyszerész 
is. Sajnos, ezek az emberek nagyon sok 
vidéki településről hiányoznak ma-
napság. Talán a lelkészek maradtak 
meg, de a szolgálatuk nyugati mintára 
kezd szolgáltatássá válni. Mint ahogy 
az egészségügy is sajnos, szolgáltatás, 
nem hit és nem szolgálat. Pedig eleve a 
köznek kell élni. Az értelmiséginek ele-
ve mintát kell adnia. Annak idején író-
gépem volt, s minden évben be kellett 
menni a rendőrségre, hogy leadjunk egy 
gépelt lapot, az úgynevezett írásmin-
tát. Nyilvántartották az írógépeket 1990 
előtt… Mégis megengedtem magam-
nak, hogy az 1923-as népszámlálásról 
szóló könyvből összeállítsak egy kis, 
Erdélyre vonatkozó részt, legépeljem 
20 példányban és terjesszem a barátok 
között. Vagy: saját „kiadású”, gépelt Fa-
ludy György-könyvem volt, mert édes-
anyámnak le voltak írva kézzel a betil-
tott Faludy-versek, és azokat én szépen 
lemásoltam. A gyönyörű Villon-for-
dításait is. A könyvkötő ismerősünk 
bekötötte, utána azt adtuk ajándék-
ba. Az ilyen tettekkel is a közműve-
lődést igyekezett szolgálni az ember. 

Az említett első szilágysomlyói kiállí-
tások is ilyennek tekinthetők. Egy vé-
letlen találkozás volt iskolatársammal, 
Szabó Zsolttal ’90 nyarán, aki felkínált 
egy képzőművészeti tárlatot. Jóllehet 
kiállítótermünk nem volt a kórházban, 
de az ülésteremben fölszereltünk gáz-
csöveket, azokra akasztottuk fel a ké-
peket. Ott tartottuk a Báthory-napok 
keretében az orvos-továbbképzést is. 
Meghívtuk például az EME akkori el-
nökét, Benkő Samut Egyed Ákos akadé-
mikussal együtt. Emléktáblát helyez-
tettünk el a várra Balogh Edgár fiával, 
Ferenccel, aki műemlékvédelmi mér-
nök volt. Ebből született meg az erdélyi 
műemlékek kiadványsorozata, Kovács 
András művészettörténész közreműkö-
désével. Az azóta a Kriterion által átvett 
és ma az 54. füzetnél tartó kiadványso-
rozat első száma Szilágysomlyó. Erre 
igen büszke vagyok, azóta már megér-
te a második kiadást is. Az első Bátho-
ry-nap katartikus élmény volt. Ha csak 
annyit mesélek az akkori időkről, hogy 
a hatóságok előre elkérték az elhangzó 
előadások szövegét, áruljuk el, ki fog 
pohárköszöntőt mondani az ebédnél 
és előre fordítsuk is le… Ez már 1992-
ben is nevetséges volt, mégsem történt 
másképp. Előzmény nélkül nem volt 
könnyű létrehozni egy civil szervezetet. 
Szilágysomlyón mi alapítottunk ilyent 
elsőként, aztán, hála a Jóistennek, el-
szaporodtak. De nekünk kellett utat 
törni, a közösségért tenni. Az is tesz a 
közösségért, aki jól végzi a szakmáját, 
hiszen minden munka a közösséghez 
kötődik, de egy értelmiséginek többet 
kell tennie, mint a szakmája. A diplo-
mások és az értelmiségiek közötti kü-
lönbségre most nem térek ki.

Az elnöki tisztségeddel belecsöppentél 
a Kárpát-medencei Kerekasztal elne-
vezésű alakulatba is, amely öt külho-
ni magyar művelődési intézet (Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület – Ko-
lozsvár, Szlovákiai Magyar Művelődé-
si Intézet – Dunaszerdahely, Vajdasá-
gi Magyar Művelődési Intézet – Zenta, Az EMKE 2014. évi díjazottai. Horváth László felvételei

Az első Báthory-nap 
katartikus élmény volt.  

A hatóságok előre elkérték 
az elhangzó előadások 

szövegét, áruljuk el, ki fog 
pohárköszöntőt mondani 

az ebédnél és előre 
fordítsuk is le…
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Kárpátaljai Magyar Művelődési Inté-
zet – Beregszász, Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet – Lendva) együtt-
működésének a kerete. Milyennek lá-
tod a Kerekasztalt, milyen szerepet 
szánsz benne az EMKE-nek? 
Egy másik civil szervezet példájából 
indulok ki, amelyben meglehetősen 
tevékeny vagyok: Magyar Egészség-
ügyi Társaságnak hívják. Szintén Kár-
pát-medencei szinten működik, én az 
erdélyi régió felelőse vagyok. Tudom, 
mit jelentett, amikor mi, Kárpát-me-
dencei orvosok ott megismertük egy-
mást. Ha semmi másra nem lenne jó, 
mint egy-egy konferenciát, képzést 
megszervezni, elmondani, kinek hogy 
sikerül a hatalommal, a pénznélküli-
séggel, a rosszindulattal megküzdenie, 
már megéri. Nagyon fontos, hogy tud-
junk egymásról, nagyon fontos, hogy 
meg tudjuk fogni egymás kezét. Csak 
akkor lesz bennünk erő az egész Kár-
pát-medencében. Másképp elveszünk. 
Tudod, mi volt az egyik legfontosabb 
felismerésem? Az egészségügyi társa-
sági rendezvényeken tapasztaltam elő-
ször és jöttem rá, hogy akárhova mész 
a Kárpát-medencében, az emberkék 
nagyjából ugyanazt éneklik… Ugyan-
azt énekeljük! Egy nemzet vagyunk. Ezt 
korábban nemigen éreztük. 1990 előtt 
csak Szlovákiában és Magyarországon 
jártam (Jugoszláviába nem mehettem, 
mert nem adtak útlevelet, Kárpátaljára 
pedig nem engedtek be). Természetesen 
tudtuk, hogy vannak magyarok, de kéz-
zel foghatóan, hogy milyen emberek, 
milyen a gondolkodásmódjuk, milyen 
kultúrkörben élnek, azt nem. Márpedig 
ahhoz, hogy teljes ember legyek, szük-
ségem van arra, hogy tudjam, hogyan 
gondolkodik a kárpátaljai, a felvidéki, a 
délvidéki magyar…

…és a magyarországi…
A magyarországit a hivatalos tájékoz-
tatás erejéig azért ismertük. A románi-
ai rádióknak sokáig nem volt magyar 
adása. A Szabad Európát rosszul lehetett 
fogni, meg nem is engedték meg a szü-
lők. Ezért annak idején Kossuth rádió-
soknak mondtuk magunkat, mert azon 
nőttünk fel. Együtt a Szabó családdal… 
Lényeges különbségnek tartom ma is 
– amit az anyaországiak olykor nem 
vesznek észre –, hogy én mindent tudok 
arról, ami ott van. 1990 előtt is napra-
készek voltunk, természetesen azon a 
látcsövön keresztül láttunk, amely a 
rádió révén a rendelkezésünkre állt. De 
abban kulturális, közművelődési hír is 
akadt szép számmal. Tehát arról, ami 
Magyarországon zajlott, tudott a kár-
pátaljai is, a felvidéki is, az erdélyi is és 

a szerbiai is – ők különösen, hiszen át 
is jártak.

Maga a Kerekasztal is együttműködé-
si keret, s mint ilyen, nemrég írtátok 
alá a Nemzeti Művelődési Intézettel, 
mint stratégiai partnerek az együtt-
működési megállapodást. Miben vár-
tok támogatást a magyar kulturális 
kormányzattól, a magyar közműve-
lődési intézményhálózat módszertani 
központjától? 
Elsősorban a képzésekben. Erdélyben 
sok, a klasszikus értelemben vett nép-
művelő nőtt fel a felismert feladathoz. 
Nagyon jól, okosan építkeztek amatőr-
ként, a saját elképzeléseik szerint, ön-
képzéssel, de már nem nélkülözhető az 
igazi szakértelem. Az EMKE-nek magá-
nak sincs szakértői gárdája, nemhogy 
önerőből képzéseket tartson. Oktatókra, 
képzési tartalmakra van szükségünk, 
minden szinten: a játszóház-vezetőitől 
a kulturális menedzserig bezárólag.

Áthelyeződik a hangsúly a módszer-
tani tudásra. Nem hiányzik-e a moz-
galom jelleg a közép-erdélyi közműve-
lődésből, amelyből maga az EMKE is 
kinőtt?
Mint a táncház mozgalom annak ide-
jén? Amely most ismét virágzik. Jó len-
ne, csak nem könnyű a számítógépek 
és a televízió világában. Jó lenne, ha 
életre kelne a színjátszás. Szilágysom-
lyón éppen van is rá jó példa: az ifjúsági 
színjátszó csoport.

Hogyan látod az erdélyi magyar kö-
zösség kulturális állapotát? 
A veszélyeket sorolom: nem olvasnak. 
Van egy réteg, amely nemcsak, hogy 
nem olvas, hanem csak a könnyű, a 
kereskedelmi tévék által szállított kü-
lönböző show-műsorokat nézi meg, s 
számára csak a legyen mit enni és le-
gyen hozzá sör a fontos. Óriási veszély 
az, hogy nem sikerült teljes mértékben 
kiépíteni a magyar oktatási hálózatot. 
Esetleges volt, hogy hol lehetett vagy hol 
nem lehetett létrehozni önálló magyar 

iskolát. Egyes magyar iskoláknak pedig 
ténylegesen eléggé gyenge a minősége, 
nem a nagyobb városokban vagy Szé-
kelyföldön, hanem éppen ott, ahol a leg-
nagyobb a szükség, a szórványban. Na-
gyon fontosnak tartom, hogy mindenki 
eljuthasson 12 osztályos magyar iskolá-
ba, mert csak a magyar identitástudat 
és a magyar kultúrával nevelkedés teszi 
lehetővé azt, hogy a magyar közösség 
megmaradjon. Ez nem globalizációs ve-
szély. Valamennyit segített a magyaror-
szági iskolaprogram, de nem eleget. 

Emlékszem egy máramarosszigeti kó-
rustalálkozóra. A csodálatos Guttman 
Misi bácsival hallgattuk az újraéledő 
környékbeli kórusokat a fűtetlen szín-
házteremben, februárban. Neki nagy 
szerepe volt abban, hogy a mindenfélét 
éneklő, jobbára csak lelkes kórustagok 
visszataláltak régiójuk népdalkincsé-
hez. A már szintén eltávozott Zaho-
ránszky Ibolya szervezte a találkozót, 
mint a Hollósy Simon Egyesület elnöke. 
Most Misi bácsi lánya, Tóth Guttman 
Emese jár hozzánk is zsűrizni, az ifjúsá-
got népdaléneklésre nevelni. Különös, 
hogy éppen Misi bácsi temetése után 
vetette fel nekem Dáné Tibor Kálmán, 
hogy rám gondolt az EMKE-elnökséggel 
kapcsolatban. Nehéz út a visszatanítá-
sé. Nekem is sérti a fülemet, amikor 
például amerikai újprotestáns énekek-
kel jönnek, amelyeket szépnek is talál-
nak. Amikor a feleségem, Rózsa a fejébe 
vette, hogy citeracsapatot hoz létre Szil-
ágysomlyón, oktatót is szerzett hozzá, 
kiderült, hogy nincsenek citerák. Felke-
restünk egy öreg tanító bácsit, aki még 
tudott citerát készíteni. Megpályáztuk, 
meg is nyertük, el is készültek a tanu-
lóciterák. Az induló húszfős létszám 
leapadt tizenkettőre, de másfél–két év 
után megérkeztek az első sikerek. Mi 
történt? Előkerültek a padlásokról a 
citerák. „Hát igen, nekünk is van, meg 
nekünk is van, csak szégyelltük…” 
A népviselettel is ugyanez a helyzet: 
megkerestük a citerásoknak a helyi kis 
virágost. Az iskolai csúfolódások után 
a „cincogásról” és a „rongyokról” odáig 
jutottunk, hogy megkérdik, jöhetnek-e, 
ők is eljöhetnek-e. Hát kell ennél több? 
A nagyfalui tánccsoport is helyi viselet-
ben tündököl, már a perecsenyi, a többi 
környékbeli is előkerült. A gyermekek 
nagyon hálásak, nagyon ügyesen ta-
nulnak, kevés sikerélmény után meg-
szeretik, és szívvel-lélekkel zenélnek, 
táncolnak. Ezért az örömért végzi az 
ember ezt a munkát. Engem is feltölt és 
újabb erőt ad.  

Köszönöm a beszélgetést.

Nagyon fontos, hogy 
tudjunk egymásról, nagyon 

fontos, hogy meg tudjuk 
fogni egymás kezét. Csak 

akkor lesz bennünk erő az 
egész Kárpát-medencében. 

Másképp elveszünk.
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…az azonos értékrend, 
a Sárospatakot 

Erdéllyel összekötő 
művelődéstörténeti 

emlékek, a formálódó 
szakmai innovációk 

intézményesült keretek 
között adhatnak 

új lendületet…

sárospataki A Művelődés Háza és Könyv-
tára az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Észak-Magyarországi Képvise-
leti Pontjaként tevékenységének ötödik 
évfordulójához érkezett az idén. Számos 
tartalmas kulturális program, képzés, 
tapasztalatcsere, kiállítás, szakmai kon-
ferencia fémjelzi ezt a fél évtizedet. Jelen 
írásomban a szervezett együttműködés 
előzményeiről, főbb állomásairól és jö-
vőbeni terveiről osztom meg az olvasók-
kal gondolataimat. 

Az élet minden területén – de a kul-
turális folyamatok alakításában főképp 
– gyakran halljuk: „személyfüggő”. 
Az erdélyi egyesület és a sárospataki in-
tézmény közös munkájának alakításá-
ban is fontos szerep jut két közművelő 
szakembernek, az EMKE-ét akkor veze-
tő kolozsvári Dáné Tibor Kálmánnak és 
a sárospataki Népfőiskolai Egyesületet 
képviselő Bordás Istvánnak. Barátsá-
guk az 1990-es években kezdődött, sok 
átbeszélgetett közös éjszaka, népfőis-
kolai szeminárium, szakmai program 
segítette őket egymás jobb megismeré-
sében. Rövid idő alatt kiderült, egyfor-
mán gondolkoznak a kultúraközvetítés 
lehetséges módjairól, kellő aktivitásuk 
és bátorságuk van új kapcsolati hálók 
felkutatásához, a források megszerzé-
séhez és még a humoruk is sok hasonló-
ságot mutat. Ebből a szellemi-lelki szö-
vetségből kaptam jómagam 2009-ben 
ízelítőt egy, a Magyar Házak vezetőinek 
Válaszúton tartott tréning alkalmával. 
Számomra e hétvége alatt kiderült: az 
azonos értékrend, a Sárospatakot Er-
déllyel összekötő művelődéstörténeti 
emlékek, a formálódó szakmai innová-
ciók intézményesült keretek között ad-
hatnak új lendületet a hálózatba szer-
veződött Magyar Házak és az általam 
vezetett Makovecz-ház együttműködé-
sének. Nem elhallgatandó tény, hogy a 
pataki kulturális intézmény korábban 

is kereste az erdélyi partnereket, és 
valósított meg közös programokat, így 
például: képzőművészeti kiállítást, 
amatőr színjátszó együttest, néptáncs-
csoport bemutatkozását, szervezett kó-
rustalálkozót erdélyi és helyi csoportok 
közreműködésével. Ezek azonban egy-
egy időszerű évforduló vagy naptári év 
eseményeihez kötődtek, alkalomszerű 
rendezvények voltak, nem hosszú távú 
stratégia mentén szerveződtek. 

Ilyen előzmények után – tekintet-
tel Dáné Tibor Kálmán és Bordás Ist-
ván korábbi tapasztalataira – szakmai 
hármasunk az alábbi főbb célkitűzések 
mellett döntött:
1. az EMKE által koordinált Magyar 

Ház láncolat egyes egyedeinek és 
a magyarországi, elsősorban Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei kultúra-
közvetítő intézményeknek bekapcso-
lása az együttműködésbe,

2. szakmai partner kapcsolatok építése 
az erdélyi és a magyarországi kollé-
gák között,

3. a sárospataki intézmény EMKE képvi-
seleti pontként történő működtetése,

4. hazai és uniós források aktiválása a 
közös munka érdekében.

A februári válaszúti találkozót 2009 
májusában sárospataki hosszú hét-
vége követte, melyre 12 erdélyi kolléga 
jött el. A három nap alatt igyekeztünk 
olyan zempléni, tokaj-hegyaljai (Rátka, 
Tarcal, Bodrogkeresztúr, Sárospatak) 
intézményeket megmutatni, amelyek 
működésüket, feladatkörüket tekintve 
sok egyezőséget mutatnak az erdélyi 
házakkal. A kollégák közötti kapcsolat-
felvétel elindult, új tervekkel indítottuk 
a 2010-es évet. 

Sárospatakon A Művelődés Háza és 
Könyvtára falán 2010 márciusa óta táb-
la hirdeti a megtisztelő címet: az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési Egyesület 

„Bekopogtam, s Erdély kaput 
nyitott”

Csatlósné Komáromi 
Katalin

A
Az EMKE Magyarországon
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Észak-Magyarországi Képviseleti Pont-
ja. Az ünnepségre a hazai kulturá-
lis tárca magas szintű tisztségviselői 
éppúgy eljöttek, mint a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Népművelők Egye-
sületének húszfős csoportja. Az EMKE 
népes küldöttséggel érkezett a Bodrog 
parti városba. Nemcsak egyes Magyar 
Házak vezetői voltak részesei az ünnepi 
pillanatoknak, hanem a kolozsvári ma-
gyar nyelvű média is megörökítette az 
eseményeket. Felemelő pillanatok vol-
tak ezek mindannyiunk számára. A le-
vegőben érezni lehetett, hogy sok tenni 
akaró ember kíván a jövőben egy ügyet 
szolgálni: a kultúra sajátos eszközeivel 
építeni új kapcsolatokat magyar embe-
rek között a szétdarabolt Kárpát-me-
dencében. A Kincses Kolozsvár fotókiál-
lítás, a kalotaszegi néprajzi kiállítás, a 
közművelődési szakmai fórum csak to-
vább erősítette a baráti hangulatú tar-
talmas beszélgetéseket, hogy a Rákóczi 
Pincében elköltött borkóstolót már ne is 
említsem.

Erdélyi tapasztalat, 
mint tananyag

Mérföldkő volt ez a márciusi találko-
zó. A határ mindkét oldalán újabb és 
újabb ötletek születtek és valósultak 
meg a közös gondolkodás eredménye-
ként. 

A Sárospatakon 2010 áprilisában 
rendezett Református Kollégiumok 
Kulturális Találkozóján vett részt a 
nagyenyedi Bethlen Gábor Reformá-
tus Kollégium a debreceni, a csurgói és 

a pápai kollégium mellett. A kapcso-
latfelvételben és a szervezésben sokat 
segített Kerekes Hajnal, a nagyenyedi 
Dr. Szász Pál Egyesület elnöke. Ezt kö-
vette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Népművelők Egyesületének háromna-
pos tapasztalatcseréje Erdélyben. Ki-
lenc EMKE-ház működésébe nyertek 
betekintést a kollégák Nagybányától 
Medgyesig. A hazai munkatársak test-
közelből ismerhették meg az erdélyi 
házak erősségeit, és tapasztalhatták 
meg a mindennapok nehézségeit. So-
kan átértékelték az itthoni problémái-
kat, mindannyiunk számára világos-
sá vált: a háromnapos látogatás több 
volt, mint egy közművelődési szakmai 

út. Emberi tartásból, toleranciából, le-
leményességből egyaránt leckét kaptak 
a hazai népművelők, kiegészülve olyan 
történelmi, egyház- és társadalomtör-
téneti adatokkal, amelyek érthetőbbé 
tették számukra a szórvány-magyar-
ság 21. századi állapotát. A válaszúti 
Szórványkollégium és a szamosújvári 
Téka Alapítvány embert formáló-neve-
lő munkája mellett a mi rendezvény-
szervezői feladataink eltörpülnek – val-
lották a kirándulás résztvevői.

Az összesen tíz szakmai munkatár-
sat érintő csereprogram egyenes fo-
lyománya volt a tavaszi találkozónak. 
Erdélyből Vajdahunyad, Medgyes, Vá-
laszút, Szamosújvár és Nagyszeben 
egy-egy munkatársa, Magyarországról 
Ózd, Hidasnémeti, Tiszaújváros, Tarcal 
és Sárospatak művelődésszervező kol-
légái voltak részesei a kétszer ötnapos 
tapasztalatszerző látogatásnak. Itt már 
tényleg csak generáló szerepe volt a sá-
rospataki intézménynek. Tiszta szív-
ből örültünk, hogy a személyes kap-
csolatok mélyülnek. Sikerélményként 
könyveltük el, hogy az abaúji Hidasné-
metiben dolgozó Ureczky Klára Tünde 
faluház-vezető az egész település elöljá-
róit Vajdahunyadra vitte „világot látni”. 

Az együttműködésbe bevont part-
nerhálózat bővülését jelentette a 2011 
márciusában Sárospatakon rendezett 
Cs. Szabó László Emléknap. A Budapes-
ten született, Kolozsváron nevelkedett, 
majd emigrációban tevékenykedett író, 
esszéista – saját kérésének megfelelően 
– a sárospataki református temetőben 
nyugszik. A tiszteletére rendezett em-
léknapnak társszervezője volt a Kolozs-
vár Társaság, a Sárospataki Református 

Sárospatak, 2010 márciusa. Az EMKE Észak-Magyarországi Képviseleti Pontja avatója

Emléknap Cs. Szabó László könyvtárában Sárospatakon 2011 márciusában
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Kollégium Tudományos Gyűjteménye 
és a Sárospataki Népfőiskolai Egyesü-
let. Cs. Szabó hagyatéka a Református 
Kollégium egyik ékessége. Ritka szelle-
mi nagyságoknak adott otthont e ren-
dezvény keretében A Művelődés Háza. 
Egyed Péter professzor ötlete alapján 
később újabb tudományos esemény bő-
vítette a közös kulturális események 
palettáját, a Vajdahunyadon rendezett 
Sipos Pál konferencia. Sipos Pál, Kazin-
czy Ferenc kortársa és jó barátja volt, öt 
évig a sárospataki kollégium matema-
tika tanáraként is működött, a Vajda-
hunyad melletti szórvány településen, 
Tordoson végezte be életét, mint refor-
mátus lelkész. Kapcsolódását a Bodrog 
parti városhoz Kiss Endre József könyv-
tárigazgató mutatta be az erdélyi kon-
ferencián.

Határok feletti magyar-
magyar együttműködés

A Magyar Népművelők Egyesülete szer-
vezésében 2011-ben első ízben rendezték 
meg Kecskeméten a Kárpát-medencei 
Magyar Kulturális Szervezetek Kon-
ferenciáját. Az eseményre meghívást 
kaptunk annak bemutatására, miként 
működik az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület Észak-Magyaror-
szági Képviseleti Pontja. Dáné Tibor 
Kálmánnal közösen villantottuk fel 
az együttműködés addigi eredménye-
it. Az elmondottakat visszaigazolták a 
Tiborral érkező kollégák is, Dávid Lajo-
sék Nagybányáról, Balázs-Bécsi Gyön-
gyi Válaszútról. A felvidéki, vajdasági, 
kárpátaljai és nem utolsó sorban hazai 
kollégák is élénk érdeklődést mutattak 
a programok iránt. 

Ez a találkozó adta az ötletet Bordás 
Istvánnak, hogy az erdélyi közművelő-
dés múltját és jelenét bemutató szakmai 
programot lefordítsa a felnőttképzés 
nyelvére. Vagyis a négy napos erdélyi 
szakmai barangolást – amelyet addig 
már jó néhányszor megtettünk – 32 
órás tananyag formájába öntötte. Ez az 
elképzelés egybevágott a sárospataki 

A Művelődés Háza és Könyvtára újabb 
innovációjával, hiszen a kulturális köz-
pont 2011-ben lett akkreditált felnőtt-
képzési intézmény is. Minden lehetőség 
– program és intézmény-akkreditáció 
– adott volt ahhoz, hogy ezzel a nem 
mindennapi programmal kilépjünk a 
felnőttképzési piacra. Az érdeklődés a 
vártnál is nagyobb volt. Négy különbö-
ző csoportban közel száz magyarorszá-
gi kollégával ismertettük meg az Erdélyi 
közművelődés múltja és jelene (19132-
3/2012 KOZMUV) című képzési progra-
mot. A csoportok résztvevői húsznál is 
több településről indultak útnak, hogy 
felfedezzék az erdélyi magyarság érté-
keit. Budapestről, Pápáról, Szekszárdról, 

Paksról, Kecskemétről éppúgy voltak 
kollégák, mint Pécsről, Békéscsabá-
ról, Pásztóról vagy Egerből. A képzési 
tapasztalatokról folyamatosan beszá-
moltunk a közművelődési szakma ha-
zai rangos tanácskozásain, de a kecs-
keméti IV. Kárpát-medencei Magyar 
Kulturális Szervezetek Konferenciáján 
is ismertettem a főbb eredményeket. 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület Észak-Magyarországi Képviseleti 
Pontjaként sokat dolgoztunk a képzé-
sek lebonyolításával, adminisztráció-
jával, melyért köszönet illeti közvetlen 
munkatársaimat. Az egyre bővülő há-
lózati együttműködés, az erdélyi és ma-
gyarországi intézmények, szervezetek 

A csoportok résztvevői 
húsznál is több 

településről indultak 
útnak, hogy felfedezzék 

az erdélyi magyarság 
értékeit.

2010, tordai sóbánya. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének látogatása Erdélyben

A Kallós Zoltán Alapítvány mezőségi kiállítása Sárospatakon 2013-ban



LXVIII. évfolyam 2015. március • 11

közösség

közös projektjei azt bizonyítják, a kép-
viseleti pont munkája messze túlmutat 
Sárospatak határain. Talán túlzás nél-
kül mondhatom: a hazai közművelő-
dési szereplői között beszédtéma lett a 
különleges formában megvalósuló ma-
gyar-magyar együttműködés. 

„Bekopogtam, s Erdély 
kaput nyitott”

A felnőttképzés területén tevékenyke-
dő KultúrÁsz Közhasznú Egyesület Dr. 
Juhász Erika vezetésével is felfigyelt 
szerteágazó erdélyi kapcsolatrendsze-
rünkre. Nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy az erdélyi szervezetet és 
intézményünket is együttműködésre 
hívta egy nemzetközi projektben.

Az évek alatt az EMKE kapcsolat-
rendszerének köszönhetően Sárospatak 
is beljebb lopakodott Erdély területén. 
A marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsan-
na Kulturális Egyesülettel valósítottunk 
meg több közös projektet. A Magyar 
Házak éves találkozóján rendszeresen 
ott vagyunk, Kovászna Megye kulturá-
lis tervező folyamataiba is betekintést 
nyertünk. 

Sárospatakon minden évben szer-
vezünk úgynevezett EMKE-programot. 
Ennek egyik szép példája volt 2013-ban 
a Hagyomány és korszerűség elnevezé-
sű szakmai tanácskozás, amelyet Kal-
lós Zoltán néprajzkutató is megtisztelt 
jelenlétével. A mezőségi kiállítás és pe-
dagógiai módszertani fórum szintén 
Erdély különlegességeire hívta fel a fi-
gyelmet. Még nem említettem a rend-
szeres képzőművészeti cserekiállításo-
kat a kolozsvári Györkös Mányi Albert 
Emlékház, a nagybányai Teleki Magyar 
Ház és a Sárospataki Képtár, valamint 
az intézményünk között. A Művelődés 
Háza és Könyvtára képviseleti munká-
ját Sárospatak Város Önkormányzata 

is elismeri és támogatja. A város pol-
gármestere személyesen is részt vesz a 
folyamatok tervezésében és kivitelezé-
sében.

Az elért eredmények mögött sok-sok 
megtett kilométer, sok ezer forint pá-
lyázati támogatás, sok székely vicc és 
„Kallós csepp” is van. Fáradságot még 
nem érzünk, tervünk még nagyon sok 
van. Eddig csak részben aknáztuk ki 
a történelemben, képzőművészetben, 
népművészetben, gasztronómiában rej-
lő lehetőségeket. 

Az elmúlt évek alatt az erdélyi Ma-
gyar Házakban dolgozó kollégákkal 
napi munkakapcsolatot alakítottunk 
ki, konzultálunk pályázatok készítésé-
nél, szakmai tervek megfogalmazásá-
nál. A képviseleti munka új barátságo-
kat is hozott, emberarcú és szerethető 
mindennapi feladatainknak e része.  
Intézményünk a Magyar Kultúra Nap-
ján kapta meg a Minősített Közműve-
lődési Intézmény 2014 címet, többek 
között a nemzetközi együttműködés te-
rületén végzett tevékenységéért is. 

Rendkívül hálás vagyok a sorsnak, 
hogy három évtizedes művelődésszer-
vezői munkám során ilyen szép fel-
adattal ajándékozott meg. Sokat kö-
szönhetek Dáné Tibor Kálmánnak és 
Bordás Istvánnak, hogy partnerük le-
hetek e sok szakmai sikert és belső fel-
töltődést adó munkában. Megelégedés-
sel tölt el, hogy az EMKE új elnökével, 
Széman Péterrel tovább tudjuk folytatni 
ezt az értékes kapcsolatot. Végezetül áll-
jon itt egy újpesti kolléganőnk néhány 

sora, amellyel megfogalmazta az er-
délyi képzés tapasztalatait. Gondolatai 
akár az Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület Észak-Magyarországi Képvi-
seleti Pontjának a mottója is lehetne: 
„Bekopogtam, s Erdély kaput nyitott. 
Igazán most, első ízben. Ajtó, ablak volt 
eddig is, amely engedett beszivárogni 
némi fényt – köszönhetően az erdélyi 
származású íróknak –, de a kapu most 
engedett a döngetésnek. Most, hogy be-
lenézhettem a magyar kultúra kicsiny 
szigeteit őrző emberek szemébe, most, 
hogy beleláthattam gyötrelmes küzdel-
meikbe, melyet a szórvány-magyarság 
megtartásáért, gyarapodásáért folytat-
nak. A kapu tehát sarkig tárult, s csak 
rajtunk múlik, átlépjük-e végre saját 
határainkat.”

Az elmúlt évek alatt az 
erdélyi Magyar Házakban 

dolgozó kollégákkal 
napi munkakapcsolatot 

alakítottunk ki, 
konzultálunk 

pályázatok készítésénél, 
szakmai tervek 

megfogalmazásánál.

„…belenézhettem a 
magyar kultúra kicsiny 
szigeteit őrző emberek 

szemébe, most, hogy 
beleláthattam gyötrelmes 

küzdelmeikbe, melyet 
a szórvány magyarság 

megtartásáért, 
gyarapodásáért 

folytatnak.”

Az erdélyi Magyar Házak vezetőinek látogatása a tarcali Borfaluban
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z ötlet az utcán hever, adott esetben 
akár szó szerint, és remek dolgok szü-
lethetnek ezekből. Néhány évvel ez-
előtt hőszigetelő nyílászárókra kezd-
ték cserélni a hagyományos fakeretes 
ablakokat. Kolozsvár utcáin járva ab-
lakkeretekből álló „installációkat” lát-
hattunk kukák mellett, kertekben, ját-
szóterek mászókái között, vagy csak 
úgy, a lehető legnagyobb természetes-
séggel a járda közepén. Ezek az ablak-
keretek már nem kellettek senkinek, 
pedig valamikor igencsak megbecsült 
és kedvelt, igényesen és szakértelem-
mel létrehozott darabok voltak. Hajda-
ni eleganciájuk számkivetett helyze-
tükben is szembeszökő volt. Néha egy 
ilyen elárvult „hajléktalan” csoportban 
volt egy-egy egészen különleges egyé-
niség is. Így találtam rá egyszer egy 
pici négyzet alakú ablakra, amelyet 
nem tudtam otthagyni, és hazavittem. 

Másnap kezembe került a következő 
szöveg: „Az ablak az a régi játék, amivel 
éppúgy viszonylagossá tehető a kint, 
éppúgy, mint a bent (...) Gyermekek ta-
lálták ki, hogy kikukucskálhassanak 
rajta. Lássák úgy a világot, mint akik 
kinn vannak, ők, akik benn vannak. 
Felséges. Benn is vagyok, kinn is va-
gyok, mégis biztonságban vagyok. Ám 
mindig akad, akinek a kipillantás le-
hetőségéről az jut eszébe, hogy azon át 
be is pillanthatnak, akik kinn marad-
tak: hiába zárta be az ajtót maga után, 
az ablakon át benézhetnek kintről. Ez 
persze a legjobb az ablak ötletében an-
nak, aki elfogulatlan. Jó, ha az ember 
benn van – de kiláthat. És van kinn is 
– ahonnan benézhet. Nem is tudni, jaj 
de jó, nem bent vagyok-e kint, vagy-
is kinn nem vagyok-e legeslegbelül?” 
Kornis Mihály kérdésére válaszolgatott 
a Kukucs! című bábelőadás. Az elhang-
zó szövegek az akkoriban még ropogós 
Friss tinta című gyermekvers-kötet-
ből származtak, az előadás zenei kí-
séretét játékhangszerekre találtuk ki. 
Két ember nagyságú bábu, egy kislány 
és egy kisfiú szerepelt benne, és sok-
sok életre keltett gyermekjátékszer. 
Minden jelenetben egy-egy különle-
ges ablak jelent meg, hol egy katicabo-
garas, hol meg egy öreg parasztházé, 
mely babaházat rejtett, de volt ezüst-
keretes kék köddel belepett picurka 
álomablak is, meg ablak-homokó-
ra, és ablakból volt a vonatállomás is. 
A műanyag csomagolóanyagokból ösz-
szegyűlt szemétkupacok látványa min-
dig kétségbe ejtett, hiszen az irdatlanul 
nagy felelőtlenségünkre figyelmez-
tetett lépten-nyomon. Erről a problé-
má(m)ról szerettem volna úgy beszélni, 
hogy ne legyen didaktikus vagy elcsé-
pelt. Mértéket tartani úgy, hogy még-
is figyelemkeltő legyen, megmarad-
ni amennyire csak lehet a középúton 

A

Bábszínház az egész világ (12.)
Díszlet, bábu kidobott ablakkeretekből, műanyaghulladékból

Méhecskék személyisége, a Bicikli csillagkép és Mindenke utazása

Jó, ha van egy medvéd…

Palocsay Kisó Kata

Műanyagbábok
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úgy, hogy mégis egy álláspontot kép-
viselni, elfogulatlanul szólni arról a 
műanyagról, amely sokszor a legna-
gyobb segítségünk, lenyűgöz sokféle-
ségével, praktikusságával, hangjával, 
fényével, átváltozó képességével, sok-
oldalúságával – nem könnyű feladat. 
Az újrahasznosítást újrafogalmaztuk 
diákjaimmal, és műanyag szemétből 
megszülettek gyönyörű bábjaink, majd 
a díszlet is. A Puppet Plastic Passion 
című előadásban a bábok „nagy” zenék-
től keltek életre, és az életet legalább 
két bábostól kapták. A rideg, érzéketlen 
műanyagvilágot Mozart, Csajkovszkij, 
Wagner muzsikája tette szenvedélyes-
sé. A legjobb megoldásnak az ígérke-
zett, hogy szólaltassuk meg őt magát, a 
Műanyagot. A Műanyag monológja „mű 
hangon”, felvételről bejátszott szemé-
lyes vallomása végigkísérte az előadás 
jeleneteit, majd így végződött: „Szia! 
Ugye jó játszani? Velem lehet is. Olyan 
alakot veszek fel, amilyet csak akarsz! 
A végtelenségig változtatható a színem, 
a formám, a méretem. Hatalmas segít-
ség vagyok. Amíg vigyázol rám. És nem 
szórsz el szanaszét. Mert én ott mara-
dok, ahová dobnak, ahová visz a szél, 
a víz... Ezer év múlva is szemét leszek 
és nem a szappanbuborék, nem a sárga 
gumikacsa. Vigyázz rám. Hadd marad-
jak mindennapi barátod, a műanyag.”

To bee or not to bee

Született előadás egy ártatlannak indu-
ló mézvásárlásból is. Egy méhész bolt-
ba megtetszettek a különleges formájú 
méhész eszközök. A vad sárga mun-
kavédelmi ruha a fekete színházban 
használt fekete, csuklyás „láthatatlan-
ná tévő” alapruhát juttatta eszembe. 
Ez volt a kezdőötlet egy újabb groteszk 
humorú bábelőadáshoz, a To bee or not 
to bee-hez. Az ötletes, jó humorérzékű, 
gyakorlottan bábozó csapattal dolgoz-
hattam, akikkel különleges mozga-
tási technikájú bábokat kelthettünk 
életre (a bábu feje a színész feje volt, 
mely aránytalanul nagy volt az apró 
bábtesthez képest). Először is el kellett 
döntenünk, ha méhecskékről fog szól-
ni az előadás mi az, ami számunkra 
fontos ebből a témakörből. Végiggon-
doltuk, mennyit tudunk a méhekről, 
és kiderült igazán keveset: hogy szúr-
nak, mézet gyűjtenek, fekete-sárga 
csíkosak. De amikor utánanéztünk és 
megtudtuk, hogy van személyiségük, 
hogy legfeljebb 45 napot élnek és ez idő 
alatt átlagban 88 515 kilométert repülve 
mindössze egyetlen kiskanálnyi mé-
zet tudnak gyűjteni, hogy felismerik 

az emberi arcot és jártasak a térmér-
tanban, hogy egyetlen nap alatt több 
mint ezer virágot látogatnak meg, és 
hogy nélkülük sok növény kipusztul-
na, akkor világossá vált, hogy ezeket az 
információkat meg kellene osztanunk 
a nézőkkel. Az előadás jelenetei való-
jában helyzetgyakorlatokból tevődnek 
össze, melyeknek különlegessége nem 
abban áll, hogy maga a helyzet rendkí-
vüli, hanem ellenkezőleg: hétköznapi 
helyzetekben próbáljunk meg méhecs-
kéül gondolkodni, érezni és cselekedni, 
elképzelni az arcukat, a tekintetünket, 
a beszédüket. Így válik szokatlanná, ér-
dekessé, ha egy hétköznapon, mondjuk 
szerdán, munkába érkeznek és dolgoz-
nak, vagy szabadnapjukon kevernek 
egy koktélt maguknak, ha edzenek, ud-
varolnak, ha festményeket festenek. Ha 
pedig megjelennek a közelükben a nagy 
csuklyás sárga alakok, akkor ez mit je-
lent az ő szemszögükből. Mindenképp 
konfliktushelyzet, és megszületőben 
van a tragédia, de ebben az esetben 
inkább a „tragedy”-t választottuk úgy, 
ahogy a Bee Gees énekli. Ez volt az a pil-
lanat, amikor a kialakult forgatókönyv-
höz társult a diszkó zene világa, amely-
ben a méhecskék apró hétköznapjai, 

küzdelmei, sikerei, boldog és szomorú 
pillanatai elevenedtek meg a bábszín-
padon, megszerettetve ezeket a bohóc-
arcú eleven, táncoslábú kis figurákat, 
akik a végén névjegykártyáikat is fel-
ajánlották a nézőknek, melyeken az 
imént említett tulajdonságok némelyi-
ke volt olvasható. Abban bíztunk, ha ez 
az egy mondat felhívta a figyelmet a 
méhecskékre (akiket reményeink sze-
rint az előadás után megkedveltek) és 
tovább érdeklődnek, klikkelnek, olvas-
nak róluk, akkor szembesülnek azzal 
(az előadásban konkrétan ki nem mon-
dott) ténnyel, hogy nagy veszély van: a 
méhecskék kipusztuló félben vannak. 

A Biciklizős előadás azért születhe-
tett meg, mert az éppen sorra kerü-
lő évfolyam tagjai közt sok volt a jól 
énekelő, hangszeren is játszó fiatal. 
A Gryllus dalokat leginkább bábokkal 
illusztráltuk, de az „igazi” bicikliről 
származó két főhős, Pumpa és Duda 
megelőlegezte azt a csodát, amivel az 
előadás zárult: életre kelt a bicikli, el-
repült, felemelkedett és örökre felke-
rült az égboltra a bicikli csillagkép is. 
Előfordult olyan is, amikor egyszemé-
lyes előadást kellett megálmodni egy 
mozgásművészetben igencsak jártas 
színésszel, aki ezzel az előadással a 
bábozás, a gyermekközönség felé sze-
retett volna nyitni. Így jött létre egy 
bábos mozgáselőadás, melyben a moz-
dulatok, tekintetek és az arcjáték mel-
lett feleslegessé vált a beszéd. Színész-
nő-Mindenke varázsdobozába bebújva 
aprócska bábu-Mindenkévé változott, 
majd útitársával, Sárkánykával útra 
keltek. Az utazás megállói csodála-
tos helyszínek voltak, melyek mind a 

színpad

Mackók minden mennyiségben

…a méhecskék apró 
hétköznapjai, küzdelmei, 

sikerei, boldog és 
szomorú pillanatai 

elevenedtek meg 
a bábszínpadon…
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csodadobozban rejtőzködtek: óriásvi-
rágos mező, tengerpart, cirkusz, jég-
pálya, álomvilág. A kezdetekben az 
utazó-Mindenkét sok-sok csomaggal 
képzeltük el, mindegyik egy-egy más 
világot rejtő doboz lett volna. Aztán ad-
dig egyszerűsödött a gondolatmenet és 
a tárgyhasználat, hogy kialakítottunk 
egy több funkciójú dobozt, amelynek 
minden oldala egy-egy kapu volt egy 
újabb világ felé. A történetet felvételről 
kísérő énekes hangja pedig a mély basz-
szustól a szopránig több mint öt oktáv-
ban szólalt meg. Olyan gazdagon, akár-
csak Mindenke ládája.

Mackók minden mennyiségben

Vannak olyan ötletek is, amelyet több-
ször is elővettem, és a jövőben is bár-
mikor szívesen foglalkoznék vele 
egy-egy újabb előadásban. Szeretem 
a plüssmackókat, számomra nagyon 
kedvesek és fontosak. Eddig három 
előadásban is főszerephez jutottak. 
Az első mackós előadás a Mackók minden 
mennyiségben című volt. Azzal kezdő-
dött a munka, hogy összecsődítettünk 
legalább 40 különböző méretű, színű, 
fajtájú macit. Picit módosítottunk raj-
tuk, javítottunk a tekintetükön, majd 
ha túlságosan ki voltak tömve és mere-
vek voltak, akkor meglazítottuk a vég-
tagok illesztését. Az egyik fehér plüss-
mackó lábait aránytalanul hosszúnak 
találtam, nem tudtam elfogadni, hogy 
ez így használható, nem illett be az én 
„mackó képembe”. Szerencsére mielőtt 
megrövidítettem volna a lábait, egy 
ártatlan megjegyzés tovább lendítette 

megfeneklett gondolatmenetem: „en-
nek a mackónak olyan lábai vannak, 
mint egy balerinának”. Akkor fedeztem 
fel, hogy igen, ez egy szokatlan mackó, 
egy balerina, nem megrövidíteni kell, 
hanem még egy balettcipővel meg-
hosszabbítani a lábait, tüllszoknyát 
adni rá, finoman kézbe venni, és apró 
balettlépéseket, kecses karmozdulato-
kat kicsalni belőle. Így született meg 
az egyik legszebb mackóbábos jelenet. 
Néha valóban csak azon múlik egy si-
keres megközelítés, hogy ne utasítsunk 
el valamit, ami szokatlan, hanem pró-
báljuk elfogadni, megfigyelni és azt 
látni benne, ami van, ne azt várjuk el 
tőle, amit tudunk róla. Néhány macit 
felöltöztettünk egyszerű papír jelme-
zekbe, papír kellékeket ragasztottunk 
rájuk, majd három bőröndbe bepakol-
tuk az egész előadást. A. A. Milne, Tan-
dori Dezső, Borbély Szilárd, Müller Péter 
Sziámi, Tóth Krisztina és Tamkó Sira-
tó Károly verseire találkozhattunk egy 
régi-régi medvével, rádöbbenhettünk, 
hogy mennyire jó, ha van egy medvéd. 
Megismertük a londoni mackókat, a 
törpe macikat és a más macikat. Bőrönd 
Ödön is medvebőrbe bújva várta, hogy 
begörögjön a bőröndből átalakuló busz. 
Az előadás zenéje apró zenedobozok 
finom hangjából állt össze, ismert 
dalfoszlányok, amelyek emlékeket 
ébresztettek a nézőkben, akik saját 
mackóikkal érkeztek az előadásra, 
majd az előadás végén a néző mackók 
együtt teázhattak a színész mackókkal. 
A második mackós előadás szabad-
téri mackókaland volt, címe: 4 mé-
ter maci. Abból az egyszerű számta-
ni műveletből eredt az ötlet, hogy egy 

1 méter 95 centi magas és egy 2 méter 
5 centi magas bábos együtt 4 méter. 
Ha pedig csomagjaikkal, mackóikkal 
együtt egy aprócska gyermeksátorból 
bújik ki a két égimeszelő, már az majd-
nem képtelenség, hogy fértek be, ezért 
ezek után már semmin sem csodál-
kozunk. Csak azon ámulunk, hogy két 
ekkora férfiember hogyan tud annyi 
hittel, olyan finoman és érzékenyen 
bábozni plüssmacikkal, hogy elfeled-
kezünk négyméternyi fizikai testük-
ről, és kizárólag a mackóikra figyelünk. 
A Kis mackók nagy kalandja a harmadik 
mackós előadás volt. A mackók a világ 
különböző pontjára vezetnek el két uta-
zót. A macik Görögországban szirtakit 
táncolnak, miközben a szólista görög 
mackótragédia monológot ad elő, In-
diában sokkarú mackóistennő táncol. 
Oroszországban szerre bomlanak ki a 
matrjoska mackók, a legkisebb mat-
rjoska egy űrkapszula, amelyből egy 
icipici úrhajós mackó lép ki, aki kitűzi 
az orosz zászlót a Holdra. Finnország-
ban egy nagyobb, egy közepes méretű 
és egy kicsi fehér mackóból hóember 
épül, Pedro, a mexikói medve aprócska 
szamarán Marián szamaragol, Rómeó-
mackó és Júliamackó szerelmet val-
lanak az itáliai jelenetben. Az előadás 
kezdetén az égből érkező mackó-gitár a 
helyszínváltásokkal átalakul, minden 
ország sajátos pengetős hangszerévé (si-
tar, ukulele, mandolin, balalajka, líra, 
kantele stb.), de minden más kellék, 
kosztüm is átalakul, megelevenedik: a 
sapkákból Nap és Hold lesz, a kabátok 
belseje zöld füves rét vagy jégmező, a 
kék selyemsál hullámzása lágyan rin-
gatja a nyugisan derűs hawaii mackót. 
Az idei év újdonsága, hogy amatőr báb-
előadást játszottak gyermekeknek a le-
endő pedagógusok. Ez is egy kezdet, va-
lami jónak a kezdete, hiszen ha a bábu 
gyakrabban és egyre különbözőbb he-
lyeken és helyzetekben van jelen köz-
tünk, akkor egy nagyon egyszerű dolog 
következik be: boldogabbá teszi az éle-
tünket.

ha a bábu gyakrabban 
és egyre különbözőbb 

helyeken és helyzetekben 
van jelen köztünk, akkor 

egy nagyon egyszerű 
dolog következik be: 
boldogabbá teszi az 

életünket.

Előadás után. Hatházi András felvételei
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kibeszélő

eresztül-kasul az Egyesült Államok-
ban, végig a nevezetes Route 66 men-
tén, repülővel, autóval, motorbicik-
livel, hegyre fel, völgybe le, sivatagon 
és kanyonon át, a keletitől a nyugati 
partig… Majdnem kontinentális ba-
rangolásra vállalkoztunk, amikor a 
Györkös Mányi Albert Emlékház Nyi-
tott szemmel című beszélgető soro-
zatában két olyan kolozsvári közéleti 
személyiséget láttunk vendégül, akik 
sztereotípiákon innen és túl, egy-egy 
komplementer Amerika-képet vázol-
tak fel a hallgatóságnak. Hantz-Lám 
Irén földrajztanár és szakíró szemé-
lyes anekdotái mentén az amerikai 
nagyvárosok vonzáskörében szervező-
dő magyar emigráció ünnep- és hét-
köznapjairól számolt be a hallgatóság-
nak, míg Somai László József ügyvéd 
a szenvedélyes motoros szemszögéből 
érzékeltette, mennyit ér a prérik vég-
telenjén való száguldozás szabadsága. 
Nem titkolt szándékunk volt a körül-
rajongott sztár-tanár és egykori tanít-
ványa révén két különböző nemzedék 

képviselőinek él ményanyagát szem-
besíteni egymással. Hogy mennyire 
sikerült a kísérlet, és mennyire ki-
beszélhető két órában a szubjektív 
„Amerika-feeling”, az kiderül az aláb-
bi beszélgetésből!

Laczkó Vass Róbert: A fiatalabb nem-
zedékek jellemzően erős amerikai 
kulturális befolyás alatt nőnek fel. 
Minden irányból dübörögnek az im-
port amerikai zenék, masszívan hoz-
zájárulunk a hollywoodi filmipar 
rekord-bevételeihez, kólát iszunk, 
hamburgert eszünk és évtizedek óta 
ki nem esünk a farmernadrágjaink-
ból. Gyermekkori olvasmányaink is 
Amerikát idéznek, a Winettou-tól 
a Nagy Indiánkönyvön vagy Tom 
Sawyer és Huckleberry Finn kaland-
jain át Tamás bátya kunyhójáig, már 
amennyiben ez a gyermekkor nem az 
online Amerika-fogyasztásban merül 
ki mostanság. Mindenkiben él tehát 
egy Amerika-kép, sok-sok sztereotí-
piával megtűzdelve. Köze van ennek 
az Amerika-képnek a valósághoz, 
amivel szembesültetek?
Somai László József: Bizonyos mérték-
ben természetesen köze van. Bármer-
re mentem az Egyesült Államokban, 
folyton az volt az érzésem, hogy min-
den olyan, mint a filmeken. Ennek 
azonban egyszerű magyarázata van: 
az amerikai film – vagy amit mi an-
nak nevezünk – az amerikai társada-
lomról szól, hát milyen is legyen, ha 
nem amerikai? Persze rengeteg elő-
ítéletünk is van ezzel a társadalom-
mal kapcsolatosan, például az, hogy 
ott az emberek többsége nagyon kövér, 
egészségtelenül táplálkozik és műve-
letlen. Bizonyára sok ilyen ember él 
az Egyesült Államokban, de szó sincs 
arról, hogy ez lenne a jellemző. Mikor 
megérkeztem New Yorkba – ami sze-
rintük a világ közepe –, mindenkit na-
gyon sportosnak, igényesnek és tájéko-
zottnak találtam, akivel kapcsolatba 

Nyitott szemmel XVI.
Amerika Janus-arca
2. rész

Laczkó Vass Róbert

K

A Berkeley Egyetem Kaliforniában (wikipedia)
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kerültem. Hazafele jövet egy amerikai 
hölgy ült mellettem a repülőben, és 
amikor kiderült, hogy magyar vagyok, 
azonnal tudta, hová tegyen a térké-
pen. Sosem járt addig Európában, de 
elismeréssel beszélt a gyönyörű pesti 
Parlamentről. A globalizációnak és az 
információk korlátlan áramlásának 
ez is egy pozitív hozadéka: szabadon 
tájékozódhat az, akinek ilyesmire igé-
nye van. Ezzel szemben a brit csoport, 
akikkel végigmotoroztam az Egyesült 
Államokat, még Kaliforniában sem 
értették, hogy lehetek én „román”, ha 

egyszer magyar színekben motorozok 
és magyarul beszélek? Ők persze mind 
britek voltak.

LVR: Vagy inkább csak walesiek, skó-
tok meg angolok…
Hantz-Lám Irén: Nekem is van hason-
ló élményem 1976-ból. A férjemmel 
utaztunk Bécsből Olaszországba. Be-
szállt mellénk négy angol tinédzser, 
talán Liverpoolból indultak és a vaká-
ciót utazgatással töltötték. Beszélgetni 
kezdtünk, nyilván őket is érdekelte, 
kik vagyunk, honnan jövünk. Valami-
ért ösztönösen Budapestet említettem, 

mire az egyik gyerek diadalmasan rá-
vágta: yeah, Bangladesh! Oh, God, you 
are a student, you learn geography! 
Egy világ omlott össze bennem, és 
meg sem kíséreltem, hogy elmagya-
rázzam nekik, hol van Transylvania. 
Később elmeséltem a lányomnak, An-
nácskának az esetet, mire ő szépen ki-
oktatott: mégis mit képzelsz, Mamó, 
te talán tudod, hogy itt, Amerikában 
ez meg ez a város melyik államban 
van? Akkor elgondolkodtam a dolgon, 
és rájöttem, hogy igaza van: földrajz-
tanár vagyok, de nem biztos, hogy fel 
tudom sorolni név szerint a szövetségi 
államokat…

LVR: Kaliforniai tartózkodásod idején 
alkalmad volt körülnézni a világ egyik 
vezető tanintézetének, a Berkeley Egye-
temnek a központi épületeiben. Magad 
is szakmabeli lévén bizonyára hatás-
sal volt rád, amit ott tapasztaltál!
HLI: Vendéglátóm, Vörös Katalin, a né-
hai Tóbiás Károly professzor felesé-
ge tudományos kutatóként szintén a 
Berkeley Egyetemen dolgozott, így be-
mentem vele egy reggel, és egész nap 
ott kódorogtam. Fantasztikus élmény 
volt! Magát az egyetem területét úgy 
képzeltem, hogy majd hasonló campu-
sa lesz az újjászerveződő Bolyainak itt, 
a monostori völgyben. A Berkeley-egye-
temváros közepén áll egy torony, zenélő 
órával ellátva, és minden délben öt per-
cig zenél. Katalin mesélte, hogy egy al-
kalommal Bartókot hallott a torony-
ból. Rohant azonnal az illetőhöz, aki a 
toronyóra zenéit rendezi, és kiderült, 

hogy maga a technikus szerkesztette 
át az óra hangjára a Bartók-darabot. 
A Berkeley Egyetem egyébként hatal-
mas léptékű: csak az adminisztratív 
épülete legalább akkora, mint a Ba-
beş-Bolyai központi tömbje a Farkas 
utcában. Én leginkább a fizika és ké-
mia fakultások otthonára voltam kí-
váncsi. Hatalmas előcsarnok fogadott 
az épületben, egyik ámulatból a má-
sikba estem. A csarnok egyik falán egy 
sor Nobel-díjas tudós arcképe függött, 
ők a Berkeley professzorai voltak, velük 
szemközt az eminens diákok arcképei. 
Reklámfogás, mondhatnánk, hiszen 
ők is csak magukhoz akarják szippan-
tani a legjobb képességű diákokat, az 
igazság azonban az, hogy fantasztikus 
hatással van az emberre, ha belép egy 
ilyen épületbe. Nem összevissza min-
denféle zagyvaságot lát, hanem azon-
nal a legnagyobb személyiségekkel és 
teljesítményekkel szembesül, amelyek 
az Egyetem nevét öregbítik. Az is le-
nyűgöző volt, hogy bármerre fordultam 
a folyosókon, az előadótermek ajtaját 
rendszerint nyitva találtam. A szemi-
náriumi termek is nyitva voltak: ült 
egy-egy teremben 20–25 hallgató, aki 
pedig elment a folyosón, az pontosan 
láthatta, mit csinál odabent a diák és 
a tanár. Például azt, hogy a hallgató 
kólát iszik, és valamit rágicsál előadás 
közben. Tóbiás professzor előadásain 
ilyesmi még nem fordulhatott elő, ha 
nem viselkedtek illedelmesen a hallga-
tók, egyszerűen kirúgta őket a terem-
ből. Jól tette, én is kirúgtam volna őket. 
A nyitott vagy üveges ajtók éppen ezért 
jók: Amerikában a középiskolákban is 
látható, hogy mi zajlik egy-egy osztály-
teremben. Ott egy igazgató mindenre 
odafigyel.

LVR: Szeretnél egy ennyire „transzpa-
rens” gimnázium igazgatója lenni?
HLI: Talán igen, jól ráncba szednék 
mindenkit, mert nem tűröm a lazasá-
got sem a diák, sem pedig a tanár részé-
ről. Nálunk sajnos nem divat, hogy az 
igazgató benyisson egy osztályterembe 
tanítás közben. Pedig nem ártana! De 

Valamiért ösztönösen 
Budapestet említettem, 

mire az egyik gyerek 
diadalmasan rávágta: 

yeah, Bangladesh!

A szemináriumi termek 
is nyitva voltak: ült egy-

egy teremben 20–25 
hallgató, aki pedig elment 

a folyosón, az pontosan 
láthatta, mit csinál 

odabent a diák és a tanár. 

Manhattan, az Egyesült Államok sziluettje



LXVIII. évfolyam 2015. március • 17

kibeszélő

mást is láttam, amit meghonosítanék 
az itthoni gimnáziumokban, mégpedig 
egy pionírházat. Az elnevezés persze tő-
lem származik, mert pionírnak lenni 
egészen mást jelentett Kelet-Európá-
ban, mint az Egyesült Államokban. Tu-
lajdonképpen egy középiskolások szá-
mára berendezett természettudományi 
múzeumszerűség volt, ahová tanára-
ikkal jöhettek a gyermekek tárlatveze-
tésre, és tanulhattak a dinoszauruszok-
ról vagy éppen a földrengésről, hiszen 
Kaliforniában voltunk. Mutattak egy 
térképet, ahol a Bering-szoroson átíve-
lő, Szibériát Alaszkával, vagyis Ázsiát 
Észak-Amerikával összekötő híd tervét 
is feltüntették. Mások talán észre sem 
vették, nekem azonban földbe gyöke-
rezett a lábam. Szőcs Gézának van egy 
verse, amelyben arról ír, hogy az indi-
ánok jönnek majd minket megsegíteni 
a Bering-szoroson át, és egyszeriben ott 
volt előttem a költemény megvalósít-
hatósági terve. Fantasztikus felismerés 
volt, újságoltam is később a vendéglá-
tómnak, hogy mitől annyira érdekes 
nekem ez a tanulmányi múzeum, Ka-
talin azonban már nagyon amerikai, 
nem is értette, hogy lehet ilyen hülye-
ségen fennakadni, hiszen ez egy irreá-
lis terv!

LVR: Egykor a felhőkarcolók is irreális 
vállalkozásnak számítottak, ma viszont 
a „függőleges városok” adják az Egye-
sült Államok sziluettjét, erre pedig New 
York és Manhattan az iskolapélda. 
SLJ: New Yorkot inkább csak címsza-
vakban és tőmondatokban emleget-
ném, hiszen annyi mindenről tudnék 
mesélni, hogy sosem érnénk a végére. 
„The city, that never sleep.” Azaz: a vá-
ros, amelyik sohasem alszik. Ez nem 
csupán egy közhely, maguk a New 

York-iak is így beszélnek a városukról. 
Nagyjából olyan, amilyennek a filmek-
ből ismerjük: az egyik legszebb ameri-
kai metropolisz, amelyben a vöröstég-
lás lakónegyedektől a toronyházakkal 
zsúfolt kereskedelmi központig minden 
megtalálható. Szédületes kavalkád, 
amelyben ott van a sajátos amerikai 
rend, amerikai szerep, amelyet min-
denki átvesz, függetlenül attól, hogy 
kaukázusi, afro-amerikai, latin-ameri-
kai, ázsiai vagy éppen indián szárma-
zású, hiszen csak így tud ebben a társa-
dalomban megmaradni.

LVR: Úgy tűnik, Dél-Afrikában utó-
pia marad Nelson Mandela szivár-
vány-nemzete, az Egyesült Államok-
ban viszont a sokszínű népesség képes 
volt működőképes társadalommá ösz-
szekovácsolódni. Természetesen meg-
volt ennek is az ára, elég csak az indián 
őslakosság sorsára vagy a rabszolga-
tartásra gondolni. New York viszont 
„kirakata” lett a sokszínűségnek. Le-
het ezt az etno-kulturális olvasztóté-
gelyt rendszernek nevezni?
SLJ: Sajátosan amerikai rendszernek 
igen. Nem Yorkot egyfajta nonkonfor-
mizmus jellemzi, senki nem áll példá-
ul fegyelmezetten a gyalogátjárók piros 
jelzésénél. Megvan azonban a társadal-
mi egyensúly, és létezik szolidaritás. 
Nem igaz, hogy meghalhatsz az utcán, 
mert eltaposnak, és tovább mennek. 
Nagyon amerikai „feeling” az, ami az 
embereket áthatja, de könnyű megta-
pasztalni és viszonylag egyszerű fölzár-
kózni hozzá. Ha csak rossz hangulatod 
van, már lépten-nyomon megkérdik 

tőled, hogy jól vagy-e? Kénytelen vagy 
eltanulni tőlük a társadalmi szabá-
lyaikat és kommunikációs paneleiket. 
Késő este érkeztem New Yorkba, és vár-
ni kellett rám a reptéren. Innen egy 
japán vendéglőbe mentünk, ahol ér-
telemszerűen úgy gondoltam, nekem 
kell fizetnem a számlát. Rászámoltam 
tízszázaléknyi borravalót és mosolyog-
va nyugtáztam, hogy az összegből nem 
kérek vissza. Jócskán meglepődtem, 
amikor a pincérlány visszajött, és kö-
zölte velem, hogy tudja, nem vagyok 
amerikai, ám itt nem tíz, hanem ti-
zenöt százalék a borravaló, kellene még 
fizetnem. Elpirultam, és kapkodtam a 
pénztárcám után.

LVR: Kapkodtad a levegőt is, gondolom.
SLJ: Igen, és nem ez volt az egyetlen 
eset. Rögtön a második napon egye-
dül kószáltam New Yorkban. Roppant 
érdekes felfedezni magadnak a várost 
anélkül, hogy valaki folyton a segít-
ségedre lenne. Nincs is rá szükség, 
lépten-nyomon „kötekednek” veled 
az emberek. Vendéglátóm édesanyját 
első látogatásakor kifejezetten zavar-
ta, hogy úgymond „zaklatják”, amikor 
lemegy reggel tejet és kiflit vásárolni. 
Pedig mindössze annyi történt, hogy 
az elárusító kíváncsiskodott, honnan 
jön, mi járatban van és jól érzi-e ma-
gát New Yorkban? Csak egy pillanatra 
torlódjon föl a sor egy boltban, máris 
hallod a sajátos amerikai zsargonban 
röpködő hellókat és what’s up-okat. 
Mindenki mosolyog rád, megállítanak, 
eligazítanak, ha látják, hogy bajlódsz 
a térképpel. Kaliforniában történt, 

Szédületes kavalkád, 
amelyben ott van a sajátos 

amerikai rend, amerikai 
szerep, amelyet mindenki 

átvesz, függetlenül 
attól, hogy kaukázusi, 

afro-amerikai, latin-
amerikai, ázsiai vagy 

éppen indián származású, 
hiszen csak így tud 

ebben a társadalomban 
megmaradni.

Amerikai jelzőlámpa
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hogy játszadoztam az automatával 
egy megállóban, hogy kiderítsem, mi-
lyen vonaljegy- és bérlet-lehetőségeim 
vannak. Az első gyalogos, aki elhaladt 
mögöttem, azonnal felajánlotta, hogy 
segít elmagyarázni, hogyan kell jegyet 
vásárolni. Mindenre van megoldás – ez 
az alapállás. Földbe gyökerezett a lá-
bam, amikor megláttam a szörnyete-
get, amit motorbicikli címén még itt-
honról kiválasztottam. Úgy gondoltam, 
azt képtelenség megülni. De a szolgá-
latos hölgy, akinek egyszerűen az volt 
a kitűzőjére írva, hogy Mom, vagyis 
Anyu, rögtön megnyugtatott: emiatt ne 
fájjon a fejem, olyanra cserélem, ami-
lyenre akarom. Mindenhol ez a lazaság 
és könnyedség fogadott Amerikában, 
és talán azért is ment minden olyan 
simán az ottlétem alatt, mert Ameri-
ka-szerte barátságosak és nyitottak 
voltak az emberek.

LVR: Lehet, hogy így egyszerűbb az élet?
SLJ: Semmi kétségem efelől.

LVR: Bármennyire jól szervezett is az 
amerikai társadalom, sok belső el-
lentmondást kell feloldani ahhoz, 
hogy élhető is legyen. Elég, ha csak 
arra gondolunk, hogy a folyamatos 
bevándorlás miatt állandósuló hetero-
gén jelleg semmiképp sem egy európai 
értelemben vett nemzetet eredménye-
zett. Mi lehet az összetartó erő?
SLJ: Talán az a szigorúság, elszántság 
és komolyság, amivel az Újvilágot fel-
építették és működtetik. Egyszerűbben 
szólva: tudják, mit jelent, mennyit ér, 
és éppen ezért komolyan veszik, hogy 
ők amerikaiak. Ennek, mint már emlí-
tetted, megvannak a sajátos történelmi 
okai.

LVR: Könnyen elsajátítható ez az élet-
forma és mentalitás egy bevándorló 
számára?
HLI: Nagyon érdekes volt a lányom re-
akciója, aki mesteri képzésre ment Né-
metországból az Egyesült Államokba. 

Nem volt könnyű két kisgyermekkel 
boldogulni, hiszen az nem úgy van, 
hogy leugrom a sarki boltba, ha szüksé-
gem van valamire. Legközelebb annyi-
ra volt élelmiszerbolt, mint a kolozsvári 
Mátyás-szobortól a monostori temp-
lom. Autóval vagy busszal tudtak tehát 
hétvégente bevásárolni. Levélben újsá-
golta Annácska, hogy a sofőr minden 
alkalommal vigyorog, amikor felszáll-
nak a buszra, megkérdi, hogy vannak, 
segíthet-e, és megsimogatja Tomika fe-
jét, azaz barátilag viszonyul a gyerme-
kekhez. Heidelbergben a búbánat sem 
simogatja Tomika fejét a tömegközleke-
dési eszközökön, és nem kérdi meg sen-
ki tőle, hogy mi van, drága kis cseme-
te? Sokkal gyorsabban otthonossá válik 
így az idegen környezet, és különösen a 
gyermekek nagyon hamar eltanulják 
ezt a viselkedésmódot.

LVR: Van egy viszonylag szűk utca 
dél-Manhattanben, amelyet egyet-
len New Yorkba látogató turista sem 
szokott elkerülni, pedig sok egyenet-
lensége származik onnan a világgaz-
daságnak. Ezt az utcát Wall Streetnek 
hívják. Valamikor, holland gyarmat 
korában a város peremvidéke volt, 
fal is húzódott az utca mentén, innen 
származik a neve. Ma már a pénz, a 
pénzügyi világ, a bankok és nagyvál-
lalatok hatalmának jelképévé vált, 
és számos hollywoodi film díszletéül 
szolgál, hiszen itt található a hírhedt 
New York Stock Exchange, azaz a tőzs-
de. Sétáltatok arrafele?
HLI: Nem lehet kihagyni, hiszen az a 
képzet él az emberek fejében, és nem 

alaptalanul, hogy ez a kapitalizmus 
nonpluszultrája. Kelet-Európából, a 
kommunista blokkból egykor úgy lát-
szott, hogy minden, ami itt van, az ret-
tenetes, a Wall Street urai kizsákmá-
nyolják a világot és összeharácsolják a 
kisemberek pénzét. Sokan így gondol-
ják ezt ma is. Az első New York-i sétám 
a Wall Street-en vezetett végig, innen 
fordultam a tőzsde épülete után balra 
a Fifth Avenue-ra, ami a legelegánsabb 
utcának számít, és épp aznap gyúltak 
fel a karácsonyfa lámpácskái a Rocke-
feller Center előtt. Maga a Wall Street 
nem sokkal szélesebb, mint a mi ko-
lozsvári Deák Ferenc-utcánk, mindkét 
oldalán 20–30 emeletes toronyházak 
magaslanak. Nem csak irodaépületek 
vannak itt, hanem lakások is. Egy ba-
rátnőm mesélte, hogy rövid ideig a Wall 
Streeten lakott, és megtapasztalta, mi-
lyen az, amikor a földszinten lakó soha-
sem látja a napot: az egyik épület min-
dig beárnyékolja a másikat. Rettenetes 
dolog lehet egy sötét lyukból munkába 
menni egy másik sötét lyukba, este pe-
dig hazamenni, megnézni valamit a 
tévében, enni, aludni és másnap kez-
deni elölről ugyanezt a mókuskereket. 
Futkosott a hideg a hátamon, csak azt 
hajtogattam magamban, hogy Úristen, 
Hanczné, te pont a Wall Streeten, a ka-
pitalisták főutcáján sétálsz, és nincs 
legalább egymillió dollár a zsebedben?

LVR: Nem kísértett a vágy, hogy beu-
gorj a tőzsdére, és összerakd magad-
nak azt az egymilliót?
HLI: Szívesen beugrottam volna, hogy 
legalább lássam, ahogyan rohan gál-

…a sofőr minden 
alkalommal vigyorog, 

amikor felszállnak a 
buszra, megkérdi, hogy 

vannak, segíthet-e, és 
megsimogatja Tomika 

fejét, azaz barátilag 
viszonyul a gyermekekhez.

Erdélyi motoros Vadnyugaton. Somai László József a Route 66-on
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nak és ordítoznak összevissza, hogy ki 
mennyit nyer, mennyit veszít, bár ér-
teni ezzel együtt sem érteném a rend-
szert soha. De nem volt velem senki, 
és alig hinném, hogy egy sétálgató 
öreglányt csak úgy beengednének oda. 
Frankfurtban is próbálkoztam anno, 
de ott is a társaság hiányán bukott el 
a dolog.

LVR: Nem hinném, hogy még mindig 
ordítoznak a tőzsdén…
SLJ: Egyre kevesebbet, amióta zajlik 
az online kereskedelem, a tranzakci-
ók pedig az interneten és elektronikus 
formában jönnek létre. A New York-i 
Tőzsde történelmi épületnek számít, 
és nem azzal szembesülnénk, ha be-
lépnénk ide, mint amit a filmekben 
láttunk. Magát a tőzsdeépületet egyre 
inkább múzeumnak lehet tekinteni, 
a tőzsde körüli épületek viszont mind 
üzletközpontok, business centerek, 
az ügynökök pedig az ott lévő irodá-
ikban dolgoznak, nem pedig a tőzs-
depalotában. Egyébként Manhattan 

felhőkarcolói szinte kivétel nélkül 
az üzleti szférát szolgálják ki. Nekem 
az volt a benyomásom, hogy a város 
ugyan folyamatos mozgásban van, de 
az emberek valahogy innen távol, az 
erdőben élnek.

LVR: Úgy érted: munkaidőn kívül me-
nekül mindenki a kertvárosokba csa-
ládi életet élni?
SLJ: Valamivel modernebbet, mint 
mi Európában, de családi életet, igen. 
Az amerikaiak döntő többsége kertvá-
rosi környezetben él. Az a kényszerkép-
zetünk, hogy az Egyesült Államok egy 
nagy légszennyező vállalat, amely nem 
írja alá a Kiotói Egyezményt és nem fo-
gadja el a széndioxid-kibocsátási kvó-
tákat, ezért kit tudja, mit hoz onnan 
ránk az időjárás. Onnan mindez más-
ként látszik, majdnem olyan az élet, 
mint amilyet a Desperate Housewives 
című filmsorozatból ismerünk. Nagyon 
jól kigondolt közösségek ezek, amelyek 
egy-egy templom vagy neoprotestáns 
egyház köré csoportosulnak. Ha házat 
vásárolsz magadnak, le sem pakoltad 
még jóformán a bútoraidat, máris jön-
nek sorban a szomszédok, és kopogtat-
nak az ajtódon, tortát hoznak, aprósá-
got. Chicagóban közös ismerősünknél 
szálltam meg, ők pár nappal azelőtt 
költöztek be az új lakásukba, én pedig 
egy jó magyaros pörkölt után a dél-ko-
reai származású szomszádasszonyuk 
tortájából kaptam desszertet. Vadide-
gen emberek ott így fogadnak be a kö-
zösségbe: meghívnak a templomukba, 
amely alapjában véve egy közösségi 

ház, és hétvégenként ott zajlik az éle-
tük.

LVR: Jelenthet ez komolyan vehető ko-
héziós erőt egy társadalomban, ami-
kor tudjuk, hogy egy átlag amerikai 7-8 
évente veszi a bőröndjeit és továbbáll?
SLJ: Nem csak a bőröndjeit, de a há-
zát is viheti magával, ha akarja. Volt 
olyan, hogy az autópályán, motorbi-
ciklizés közben egy teljes házat kel-
lett megelőznünk. Sokan megenged-
hetik maguknak, hogy teherkocsira 
pakoljanak egy egész épületet, és úgy 
költözzenek máshová. Nem kötődnek 
annyira egy helyhez, mert egyrészt 
nincs meg hozzá a sok évszázados 
történelmi tradíció, másrészt a mun-
kaerő mobilitása is ezt követeli meg 
tőlük. Házastól vagy ház nélkül, két 
bőrönddel, de nagyon könnyen moz-
dulnak, ha kell, többször is egy embe-
rélet alatt. Amikor kiszakadnak egy 
közösségből, valószínűleg a kapcsola-
taik is többnyire megszakadnak, az új 
környezetben azonban rögtön kiala-
kulnak az újabbak. Ez a társadalom 
egyszerűen a mobilitásra rendezke-
dett be.

(Folytatjuk)

Ha házat vásárolsz 
magadnak, le sem 

pakoltad még jóformán a 
bútoraidat, máris jönnek 
sorban a szomszédok, és 
kopogtatnak az ajtódon, 

tortát hoznak, apróságot.

Wall Street 11. A New York-i tőzsde homlokzata

Mahatma Gandhi szobra. Somai László József 
felvételei
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özismert, hogy az 1848. évi március 
15-i Tizenkét pont 7. pontja előírta az 
úrbéri viszonyok megszüntetését. És 
néhány nap múlva, március 18-án a 
Pozsonyban ülésező magyar országy-
gyűlés megfelelő törvényt fogadott el, 
amely – miután április 11-én kihir-
dették – késedelem nélkül életbe is lé-
pett. Ez Magyarország lakosságának 
mintegy 80 százalékát érintette, és így, 
amint Gergely András, a kérdés  ismert 
kutatója írja: „A forradalom a jobbágy-
felszabadítás szempontjából egyszer-
smind társadalmi forradalom is volt, 
éppúgy, mint a franciaországi 1789-es 
– és ellentétben az 1848-as ausztriai 
eseményekkel, ahol a jobbágyfelsza-
badítást csak vonakodva, szeptember 
7-én iktatták törvénybe”. Véleményünk 
szerint az 1848-as forradalom Magyar-
országon rendszerváltást is jelentett: az 

évszázados rendiséget és feudalizmust 
a megfelelő törvények eltörölték, és le-
rakták a polgári rendszer alapjait.

Bár a Tizenkét pont és a magyar tör-
vények Erdélyre is erős hatást gyako-
roltak, e nagyfejedelemségben, sajá-
tos államjogi helyzete következtében, 
amely a Habsburg-hatalomhoz fűzte, 
külön törvényeket kellett hozni a ter-
vezett változtatásokról. Ennek érdeké-
ben hívta össze gróf Teleki József főkor-
mányzó 1848. május 29-ére az erdélyi 
országgyűlést. Ezen a napon Erdély 
utolsó rendi országgyűlése valóban el-
kezdődött, és 30-án elsőként elfogadta 
az Erdély és Magyarország egyesülését 
kimondó I. törvényt, majd június 6-án 
törvényt alkotott az erdélyi jobbágy-
felszabadításról. A mindössze néhány 
órás ülés nyomán megszületett az 1848-
as forradalom legmaradandóbb és leg-
jelentősebb eredménye: a jobbágyrend-
szer eltörlése Erdélyben. Lássuk ezt 
valamivel bővebben.

Ne legyen többé pórnép, 
hanem legyenek 
szabad polgárok

A Kolozsvárt ülésező országgyűlésen, az 
említett napon b. Wesselényi Miklós, 
a reformkor és a '48-as forradalom leg-
ismertebb politikusa, szépen felépített 
beszédben terjesztette elő az úrbéri tör-
vényjavaslatot. Az emberiség és másfél 
millió lakos ügyében szól – mondta –, 
azokért, akik adót fizettek, úrdolgát tel-
jesítettek és közmunkáztak. Akiket e 
nagy ügy részvéttel át nem hat, azok-
nak a szabadság, egyenlőség, testvériség 
hármas jelszava csupa üres frázis. Neki 
jutott a szerencse, hogy kimondhassa 
a nagy áldozatot: ne legyen többé pór-
nép, hanem legyenek szabad polgárok, 
a törvény előtt mindnyájan egyenlők, 

A mindössze néhány órás 
ülés nyomán megszületett 

az 1848-as forradalom 
legmaradandóbb és 

legjelentősebb eredménye: 
a jobbágyrendszer 

eltörlése Erdélyben.

Korabeli utcakép Kolozsvárról az alsóvárosi református templommal

A jobbágyfelszabadítás 
Erdélyben 1848-ban

K

Egyed Ákos
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legyenek a közös jog és elkötelezettség 
szerint testvérek. Az áldozatnak külső és 
belbecse csak akkor lesz, ha lelkesedés-
sel teszik. Kérte, fogadják el indítványát 
a robot és dézsma eltörléséről. A terem-
ben mindenki felállt, és ezzel a tervezett 
elfogadása mellett szavazott. 

Az előterjesztés alapján alkották 
meg a IV. törvénycikket, amely a kö-
vetkezőket mondotta ki: „Az úrbérisé-
geken (colonocaturákon) eddig feküdt 
úri szolgálat (robot), dézsma és pénzbeli 
kifizetések e törvény által eltöröltetnek. 
A helységek polgárai (eddigi jobbágyak 
és zsellérek) azon telkek és földek hasz-
nálatában, melyek kezeiken találtatnak, 
bárminő természetűek legyenek is azok, 
nem fognak bíróság közbejötte nélkül 
háborgattatni; sem legeltetési, faizási 
és nádlási rendes és folytonos eddigi ha-
szonvételeikben megszoríttatni.” A tör-
vény világosan kijelentette: az úrdolga 
s más szolgáltatások megszűnnek, a 
volt úrbéres jobbágyok tulajdonosaivá 
válnak az eddig általuk használt föld-
nek, amelyről adóztak. Csak a vitás, pe-
res kérdésekben avatkozhat majd be a 
bíróság, egyébként nem.

Hátra volt még a felszabadulás pon-
tos idejének meghatározása. Erről vita 
keletkezett, végül az erdélyi országgyű-
lés a jobbágyfelszabadulás napjául 1848. 
június 18-át jelölte meg. De már június 
7-én futárok vitték szét a törvényható-
ságokhoz a jobbágyfelszabadítást ki-
mondó IV. törvénycikk szövegét. Ugyan-
csak 7-én küldték el a császárnak, 8-án 
pedig Pestre a nádornak az említett tör-
vényt szentesítés, illetve jóváhagyás vé-
gett. A falvakon június 18-át megelőzően 
a legnépszerűbb értelmiségiek hozták a 
nép tudomására a jobbágyság felszaba-
dítását, és magyarázták a törvény tar-
talmát. A IV. törvénycikk alapján egy 
új parasztosztály született Erdélyben: 
az eddig függőségben élő jobbágyrend 
átalakult személyileg szabad, ház- és 
földtulajdonos parasztosztállyá.

Kőváry László az Ellenőr című lap Új 
polgártársainkért címet viselő vezér-
cikkben üdvözölte a felszabadult népet. 
„A rabbilincs, mely alatt századokon 
át nyögétek, a mai napon megtörék. Ti 
szabadok, velünk egyenlők vagytok” – 
írta a neves publicista és történész. Írá-
sát azzal a kívánsággal fejezi be, hogy a 

volt nemes és volt jobbágy közt legyen 
béke, hogy a letűnt jobbágyvilág helyén 
a népnevelés világa következhessen.

Természetesen a törvény nem tett 
semmiféle különbséget a román, ma-
gyar és más nemzetiségű jobbágyfelsza-
badítását illetően. És ne feledjük, hogy a 
felszabadulás legnagyobb nyertese a ro-
mán parasztság volt, mivel a jobbágyság 
többségét is ő alkotta. Következésképpen 
el kell vetni, mint valótlant, minden a 
fent említett ellenkező, esetleg később 
keletkezett és terjesztett félremagya-
rázást. Aminthogy azt a véleményt is, 
hogy az igazi felszabadulást a császár 
rendelte volna el 1854-ben. A császá-
ri rendelet voltaképpen nem tett egye-
bet, mint szabályozta a volt földesurak 
kárpótlásának ügyét és néhány vitás 
kérdést is tisztázott, például a székely-
földi jobbágysággal kapcsolatban. Ezért 
helytálló George Bariţiunak, az 1848-as 
erdélyi forradalom egyik befolyásos ro-
mán vezetőjének, a későbbi jelentős tör-
ténetírónak, és a Gazeta Transilvaniei 
című lap főszerkesztőjének az a megál-
lapítása, hogy 1848-ban Erdélyben a job-
bágyság mindörökre megszűnt.

Megfelelt-e az erdélyi 
országgyűlés törvénye 
a kor követelményeinek?

Úgy látjuk, hogy az erdélyi jobbágy-
felszabadítás, az 1848-ban és később a 
Közép- és Kelet-Európában elfogadott 
úrbéri törvényekkel összehasonlítva, a 

legjobbak közé tartozott. Értékelésün-
ket a következőkre alapozzuk: 1. Ki-
mondta a robot és dézsma maradék-
talan megszűntét; 2. A felszabadítás 
terheit nem kellett a volt jobbágyoknak 
viselniük, mert a földesurak kártala-
nítását állami feladattá nyilvánította; 
3. A jobbágyok tulajdonosaivá lettek a 
kezükön talált földnek; 4. Megszüntet-
te a volt földesuraknak minden jogha-
tóságát jobbágyaik felett és 5. Szabadon 
használhatták ezután is a közös erdő-
ket és legelőket, valamint más közös-
ségi javakat. Mindezek következtében 
Erdélyben tipikus kisbirtok rendsze-
ren alapuló családi gazdálkodási mód 
alakult ki, amely egészen az 1960-as 
években bekövetkezett kollektivizálásig 
fennmaradt.

Itt jegyezzük meg, hogy a törvény 
hatálya nem terjedt ki a nem úrbéres 
zsellérek egyes kategóriájára, például 
a szerződéses zsellérekre; pontosab-
ban, személyileg ők is szabadokká vál-
hattak, ha nem kívánták teljesíteni a 
szerződésben rögzített feltételeket, de 

„A rabbilincs, mely alatt 
századokon át nyögétek, 

a mai napon megtörék. 
Ti szabadok, velünk 
egyenlők vagytok”

Erdélyben tipikus kisbirtok 
rendszeren alapuló családi 
gazdálkodási mód alakult 
ki, amely egészen az 1960-
as években bekövetkezett 

kollektivizálásig 
fennmaradt.

A kolozsvári Vigadó 1898-ban. Itt fogadták el 1848. június 6-án a jobbágyfelszabadítást kimondó 
IV. Törvénycikket
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földtulajdon nem illette meg őket. Kü-
lön paragrafus foglalkozott a székely-
földi jobbágyviszonyokkal, személyileg 
ott is szabadokká váltak a jobbágyok, 
de földet csak azok kaptak tulajdon-
ba, akik olyan földesúrnál teljesítettek 
úrdolgát, akinek birtoka királyi ado-
mányként került tulajdonába. Ezt ne-
vezték adományos birtoknak, donáció-
nak. Ilyen azonban nagyon kevés volt 
Székelyföldön, mert a föld döntően nagy 
része királyi jogtól (ius regium) mentes 
tulajdont képezett. A székely öröksége-
ken (siculica haereditas) telepedett job-
bágyok vagy zsellérek földet válthattak 
meg a földtulajdonostól csekély pénzért 
vagy másként. 

Hogyan fogadta 
a jobbágyság a felszabadító 
törvény kihirdetését?

Aki a Kolozs megyei Magyargyerőmo-
nostoron megfordul, elolvashatja a re-
formátus templom kerítésének falán 
lévő (nehezen olvasható) emléktáblán 
a következőt: „ A nép szabadság EMLÉ-
KE. Június 18. 1848.” Mivel tudomásunk 
szerint ez az egyetlen kőbe vésett táb-
la egész Erdélyben, sőt talán azon túl 

is, amely e történelmi nevezetességű 
dátumra figyelmeztet, jó volna több 
figyelemben részesíteni. Nem feled-
kezhetünk meg azonban arról sem, 
hogy az Erdővidék szomszédságában 
elhelyezkedő Alsórákoson hosszú időn 
keresztül  minden évben június 18-án 
megemlékeztek a felszabadulásról. 
A Torda megyei Mezőszakálon a felsza-
badulás napján ünnepet ültek; hatal-
mas tölgyfát vágtak ki, s az arról tört 
ágakkal a volt jobbágyok felkeresték 
földesuraikat, akiktől elbúcsúztak, ez-
zel jelezve örömüket a szabadságért. 
A Bánffy uradalmakban is több he-
lyen megülték a felszabadulás napját. 
A Torda megyei Magyarón, a helybe-
li román esperes kezdeményezésére, 
kilenc falu jobbágy népe gyűlt össze, 
hogy megünnepelje a szabadulás nap-
ját. A mezőt, ahol népünnepélyt ren-
deztek, Szabadság mezejének nevezték 
el. Érdekesen ünnepeltek Torockón és 
Torockószentgyörgyön. Itt a nép „szé-
gyenketrechez” kötötte Verbőczy Hár-
maskönyvét, majd rőzsét raktak alája 

és elégették. A pappal együtt mond-
ták a „szabadság prédikációt”, házról 
házra járva éltették a szabadságot. 
A házaknál borral s ennivalóval ven-
dégelték meg az ünneplőket. A fenti 
példákkal nem azt akarjuk mondani, 
hogy mindenhol ilyen ünnepélyesség-
gel fogadták a felszabadulás napját, 
mert, bizony, sok helyen a parasztság 
nem tudott feloldódni, s szemben állt 
a volt földesurával.

Mit tudunk a felszabadult 
jobbágycsaládok számáról?

Erről, sajnos, nem készült pontos kimu-
tatás, ezért csak a földesurak kárpót-
lásának kifizetéséből tudjuk megha-
tározni a szabaddá vált jobbágytelkek 
számát és a kárpótolt föld mennyisé-
gét, amely a felszabadultak tulajdonába 
ment át. Adataink szerint Erdélyben, a 
Partiumban, Székelyföldön, valamint a 
szász székekben 164 184 jobbágytelekért 
kaptak a volt tulajdonosok kárpótlást, 
és ezek terjedelme 1 486 453 kataszteri 
holdat tett ki. Ezeket az adatokat elfo-
gadhatjuk azzal a megjegyzéssel, hogy 
forrásunk az 1861-es évvel zárul, tehát 
a később kárpótolt telkek számát nem 
tartalmazzák. Mindenestre levonha-
tó az a következtetés, hogy az úrbéres 
jobbágyok és zsellérek 1848-ban felsza-
badultak. 

Következésképpen nem lehet kétsé-
ges, hogy az 1848-as jobbágyfelszabadí-
tás megszüntette a fejlődés legnagyobb 
akadályát, s ezzel Erdélyt más '48-as 
törvényekkel együtt a polgárosodás út-
jára terelte.

A pappal együtt mondták 
a „szabadság prédikációt”, 
házról házra járva éltették 
a szabadságot. A házaknál 
borral s ennivalóval vendé-
gelték meg az ünneplőket.

…nem lehet kétséges, 
hogy az 1848-as 

jobbágyfelszabadítás 
megszüntette a fejlődés 

legnagyobb akadályát,  
s ezzel Erdélyt más  

'48-as törvényekkel  
együtt a polgárosodás  

útjára terelte.

A jobbágyfelszabadítást kimondó IV. Törvénycikk kézírásos és letisztázott, nyomtatott változata (részlet)
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mint a Székely Nemzeti Múzeum egy-
kori igazgatója, dr. László Ferenc leszö-
gezi, a Gábor Áron ágyúinak kulcssze-
repe volt az erdélyi szabadságharcban: 
„Az 1848–49-i önvédelmi és szabadság-
harcban a háromszéki székelységnek 
döntő szerepe volt. (…) Történelmi tény: 
Gábor Áron nélkül Háromszék, Három-
szék nélkül Bem, nélküle Erdély (…) is 
aligha még a téli harcok alatt el nem 
bukott volna.”

Dr. László Ferenc kutatásai szerint 
Gábor Áron vezetése alatt mintegy 70 
ágyú készült, ebből a kézdivásárhelyi 
Turóczy Mózes műhelyében a legtöbb, 
64 darab három- és hatfontos. Soká-
ig úgy tűnt, hogy ezekből egyetlen egy 
sem maradt fenn.

1906. augusztus 18-án a Kézdivásár-
helyi Rudolf kórház udvarán vízvezeték 
ásása-szerelése közben munkások ta-
lálták meg az eddig előkerült egyetlen 

hiteles, hatfontos ágyúcsövet, amelyet 
a legendás székely mester és honvéd őr-
nagy öntött.

A kézdivásárhelyi ágyúleletre vonat-
kozólag László Ferenc múzeumőr tol-
lából a Székely Nép 1906. augusztus 24-
én megjelent ismertetésére kiegészítés 
gyanánt Kézdivásárhelyről a követke-
zőket jelentik: „A felfedezett ágyú azon 
időben öntődött, míg a kökösi hídnál az 
orosszal folyt az élethalál harc. Az ud-
varon már készen állott a vadonatúj 
ágyúszekér, már cipelték a »varangyos 
békát«, hogy feltegyék a szekérre, mikor 
jön a hírnök és jelenti, hogy a kökösi üt-
közetet elveszítettük, Gábor Áron ele-
sett, meneküljünk.” Erre Kovács András 
(szerelőkovács a nevezetes műhelyben) 
és társai nem rakták fel a szekérre, ha-
nem hamarosan gödröt ásva, eltemet-
ték az ágyút. Megesküdtek azonban, 
hogy ezt a titkot el nem árulják. Az ágyú 
szekerét a muszkák elégették, amit töb-
ben láttak. Kovács András maradt utol-
sónak azok közül, kik a titok letétemé-
nyesei voltak. Halálos ágyán magához 
hívatta a ma is élő Pongrácz Jánost, ki 
Turóczy Mózes tanítványa volt, s hogy 
sírba ne vigye, reá bízta a nagy titkot. 
Elmondotta, hogy a kúttól (mely ma 
is áll) 13 lépésre fekszik a drága kincs. 
Pongrácz a millenniumi kiállítás alkal-
mából végzett fúratásokat az udvaron, 
de nem talált rá az ágyúra, vagy lehet, 
hogy megakadt a fúró, de ő nem hit-
te, hogy oly közel legyen a felszínhez 
s lám, most Péntek Ferenc csákánya a 
kúttól 13 lépésre megakadt benne – alig 
fél méternyire a földszínéhez.”

Az értékes leletet dr. László Ferenc 
azonosította még azon melegében, ő ké-
szített szakértői tanulmányt róla, ame-
lyet a Táj és tudomány című kötetben 
jelentetett meg. Újra László Ferencet 
idézzük: „Az elásás óta lefolyt 57 eszten-
dő alatt a minden részében ép ágyút fe-
lületének minden pontján haragoszöld 
patina vonta be (…) súlya hozzávetőleg Önkéntesek cipelik vissza otthonába a több, mint 400 kilós bronzágyút

Az ágyú hazaérkezett!
A Gábor Áron-ágyú hazahozatalának rövid története

A

Vargha Mihály
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400 kilogramm (…) a cső egész hosszá-
ban alul és felül is jól látszik a forradás 
helye, különben felületének más részén 
is lehet érdes mezőket látni. Az öreg fe-
lülete szintén érdes. Az üreget nem fú-
rógéppel fúrták, hanem öntötték. Ép-
pen ez a körülmény, valamint a találás 
helye teszi kétségtelenné, hogy igazi 
Gábor Áron-ágyúval van dolgunk.”

Szemtanúk szerint az ágyúcsövet 
Kossuth Lajos neve napján, augusztus 
25-én diadalmenetben vitte „Kézdi-
vásárhely lelkes közönsége” a megta-
lálás helyéről a városháza tanácskozó 
termébe. A Székely Nép 1906. augusz-
tus 31-i számában erről így ír a tudó-
sító: „Az ágyút a feltalálás helyéről az 
elmúlt vasárnap nagy ünnepséggel 
szállították a városháza dísztermébe, 
hol a képviselőtestület dr. Török Andor 
polgármester elnöklete alatt rendkívüli 
közgyűlésre jött össze s a becses erek-
lyét gondviselésbe vette. A közgyűlésen 
az ágyú átvétele alkalmából a polgár-
mester nagyhatású beszédet mondott. 
Közgyűlés után a közönség az ev. ref. 
templomba vonult, hol Szántó Jenő 
magas röptű egyházi beszéd keretében 
emlékezett meg a város dicsőségéről, 
melynek symbolumaként állította oda 
a most megtalált ágyút.”

Az ágyúcsőnek hányatott sors ada-
tott. A két világégés közötti időben a 
céhes város román polgármesterének 
„szúrta a szemét”, ezért – mivel a város-
nak akkor még nem volt múzeuma – fe-
lelős honfiak jobbnak látták az ereklyét 
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumnak átadni.

Búcsú az ágyútól

Az ágyúcső-lafettát, azaz talapzatot ka-
pott, és az állandó kiállítás fontos darab-
ja volt több évtizeden keresztül, mígnem 
1973-ban, 64 db rendkívül értékes mű-
tárgyunkkal együtt elvitték Bukarest-
be az akkor alakuló Történelmi Múze-
umba (ma Muzeul Naţional de Istorie al 

României). A műtárgyegyüttes az ágyún 
kívül számos rendkívül értékes tárgyat 
tartalmazott, amelyek közül kiemelen-
dő az aldobolyi szkíta kard, az erősdi és 
csernátoni leletegyüttes tárgyai, közép-
kori aranyozott díszítmények stb.

A tárgyakat az első fázisban csupán 
kölcsönkérték. Erről az 1971. február el-
sejei 77. számú jegyzőkönyv (Proces ver-
bal pentru predare şi luare în împrumut) 
tanúskodik. 1973-ban az 553. számú ren-
delet (Dispoziţie) alapján kerültek a tár-
gyak véglegesen a bukaresti múzeum 
tulajdonába, az okirat végén csak az ak-
kori Kovászna megyei Szocialista Neve-
lési és Művelődési bizottság elnökének, 
Sylvester Lajosnak az aláírása szerepel, 
a múzeum akkori igazgatójáé, a Székely 
Zoltáné nem. Az elvitt tárgyak közül a 
legértékesebb a szkíta kard, de a legna-
gyobb veszteség mégis az ágyú volt, hi-
szen a helyi közösség emlékezetének és 
identitásának egy fontos bizonyítéka.

Az ágyút Bukarestben időszako-
san, tematikus kiállításon lehetett 
látni, több szemtanú is látta a földre, 
egy szőnyegre letéve, mellette a felira-
ton lakonikus tömörséggel ennyi állt: 
„tun”. Vagyis: ágyú.

Sikertelen visszaszerzési 
kísérlet

Az 1989. decemberi rendszerváltás után 
a korábban Bukarestbe elvitt tárgyakat 
– kiemelt helyen az ágyút – a múzeum 
vezetői többször próbálták visszasze-
rezni, sikertelenül. 2006-ban elődöm, 
Kató Zoltán próbálkozott, de a buka-
resti múzeum válasza egyértelmű volt: 

véglegesen semmi sem adható vissza, 
jól indokolt esetben viszont kölcsön-
ről szó lehet. Kató Zoltán kérvényében 
arra hivatkozott, hogy a bukaresti in-
tézmény alapjában kölcsönkérte a tár-
gyakat, utólag egy miniszter önkényes 
döntése alapján vették át a tárgyak 
gondnokságát, ami nem jogos, hiszen: 
„(…) a tárgyaknak a mi vidékünk szá-
mára van reprezentativitása, tudomá-
nyos, kulturális szempontból a Székely 
Nemzeti Múzeum alapkiállításán hasz-
nosíthatók a legmegfelelőbben (…).”

Crișan Muşeteanu főigazgató válasz-
levelében a „transfer” szót húzta alá, 
vagyis nem a kölcsönzési fázist, ha-
nem a véglegest, ami jogi szempontból 
magyarul inkább kisajátítást jelent. 
Azt is írta, hogy azok a törvények 1971 
óta érvényben vannak, és hogy a Tör-
ténelmi Múzeum jogelődje cserébe 41 
ezer lej értékben vásárolt és „adott át” a 
Székely Nemzeti Múzeum jogelődjének 
muzeális tárgyakat, tehát „kárpótolt” 
bennünket.

A „mindent vagy semmit” elv tehát 
csődöt mondott. Ennek ellenére a felek 
végül megegyeztek a kölcsönzésben, lé-
tezik azonban a kölcsönzési szerződés 
is, de az ágyú hazahozatalára nem ke-
rült sor. Közben Kató Zoltán igazgatói 
szerződése lejárt, és újabb pályázatra 
már nem jelentkezett.

Kérjük kölcsönbe…

Igazgatói működésem kezdetén intéz-
ményünk fontos célkitűzésének te-
kintettük az ágyú visszaszerzését. Úgy 
gondoltuk, hogy egy ilyen fontos tárgy-
nak itthon van a helye. Negyedszázados 

Szemtanúk szerint az 
ágyúcsövet Kossuth Lajos 

neve napján, augusztus 25-
én diadalmenetben vitte 

„Kézdivásárhely lelkes 
közönsége” a megtalálás 

helyéről a városháza 
tanácskozó termébe.

Kicsomagolás után újra itthon látható az ágyú
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múzeumi tapasztalataim alapján lát-
tam, hogy a „hosszúlejáratú kölcsön” 
volna a járható út addig, amíg a törvé-
nyek és (azok alkalmazói) „puhulnak”. 
Két múzeum között többéves, akár év-
tizedes kölcsönzés is szóba jöhet, mi-
ért rostokolna az ágyunk egy pincében, 
amikor van más, járhatóbb út? Volt 
olyan esetünk, amikor 15 évre adtunk 
kölcsönbe tárgyakat, miért ne lenne 
fordítva is járható ez az út? Jogi szem-
pontból az ágyúcső, mint rendkívüli ér-
tékű műkincs („tezaur”), végleges visz-
szaszerzése roppant bonyolult eljárást 
feltételez. A kölcsönzést – bár az sem 
egyszerű – törvény szavatolja. Ilyen 
gondolatok foglalkoztattak. Számomra 
mindenképp a második út tűnt járha-
tóbbnak, főleg hogy akkor még nem is 
sejtettük: hamarosan magyar ember 
lesz Románia kulturális minisztere… 
Az ágyúcső sikeres visszaszerzésének 
stratégiája egészében az országos ma-
gyar érdekvédelmi szervezet munkáját 
dicséri; a helyi, a megyei és az országos 
képviseleti szintek összehangolt mun-
kája és lobbitevékenysége nélkül, ma 
aligha díszítené eredeti ágyú a Gábor 
Áron-termet…

Az első kölcsönzési kérvényt 2009. 
február 20-án küldtük a bukaresti mú-
zeum igazgatójának. Egyebek mellett 
azt írtuk: „160 éve történt, hogy Kökös-
nél negyvennyolcas hősi forradalmára-
ink hősiesen ellenálltak az osztrák és 
az orosz impériumok egyesített hadere-
jének. Intézményünk úgy kíván tiszte-
legni e csodálatos hősi tett emléke előtt, 
hogy minél eredetibb tárgyakat állít ki 
nemzeti ünnepünkön március 15-én. 
Ezért kérjük hozzájárulását (…) a Gábor 
Áron ágyúcsöve kölcsönzésére.” Hason-
ló tartalmú levelet küldtünk a frissen 
kinevezett kultuszminiszternek, Kele-
men Hunornak is.

A már említett dr. Crişan Muşeteanu 
főigazgató 2010. január 19-én kelt vála-
szában a „törvényes keretek betartása 
mellett” beleegyezését adta az ágyúcső 
30-40 napra való kölcsönzésébe. A „tör-
vényes keret betartása” a kultuszmi-
niszter és az országos műtárgyvédelmi 
bizottság (Comisia Naţionala a Muze-
elor şi Colecţiilor) jóváhagyását, vala-
mint a műtárgy biztosítását jelenti. Egy 
héttel az igazgató pozitív válasza után 
már az országos műtárgyvédelmi bi-
zottság igenlő válasza is megérkezett. 
„Tisztelt Igazgató Úr! Megértjük a 2010. 
március 15-i esemény fontosságát, és 
támogatjuk Önöket abban, hogy 30-40 
napra Gábor Áron ágyúját kölcsön kap-
ják” – áll a bizottság levelében.

A műtárgyvédelmi bizottság so-
ros ülésére személyesen utaztam el 

Bukarestbe, hiszen a testület tagjai 
előtt szóban is el kellett mondanom, be 
kellett mutatnom a műtárgy szerepét a 
készülő kiállításon, részleteznem kel-
lett, hogy hány érdeklődőt várunk, ma-

gyarán meg kellet indokolnom a köl-
csönzés fontosságát. A bizottság elnöke, 
dr. Ernest Oberlander Târnoveanu úr – 
maga is történész, Európa-hírű numiz-
mata – szívélyesen fogadott, bemutatott 
a testület 25 tagjának, megdicsért az 
intézményünkben folyó szakmai mun-
kánkért és igényességünkért, méltatta 
a háromnyelvű honlapunkat, a digitá-
lis leltározásban elért eredményeinket, 
majd szót adott nekem. Rövid ismerte-
tőmben elmondtam: egy műtárgy ak-
kor „érzi jól magát”, ha sokan látják, ha 
érdeklődés veszi körül, ha olyan hely-
re kerül, ahol a helyi identitást, a helyi 
lelkiséget táplálja, és nálunk ez a törté-
nelmi relikvia csodákat fog tenni, már 
most levelek, telefonok tucatjai ostro-
molnak a hírre, hogy újra látható lesz 

az ágyú a Székely Nemzeti Múzeum ter-
meiben. Elmondtam, hogy ez már nem 
a harc eszköze, hanem mindenki a szé-
kely leleményesség és szabadságszere-
tet jelképét látja benne. Úgy képzeljék 
el a kökösi csatát, ahol ezek az ágyúk 
főszerepet játszottak, mint a termopü-
lei ütközetet, ahol a maroknyi görög 
had legyőzte a hatalmas perzsa sereget. 
A kökösi nyert csatát illető csúsztatá-
somat remélem, hogy megbocsátja ne-
kem az utókor… A bizottság elnöke ki-
fejtette: tud arról, hogy pár éve kértük a 
végleges visszaadást, akkor is, most is 
csak kölcsönről lehet szó. Mert szerin-
te egy ilyen fontos múzeumnak, mint 
a bukaresti, a Romániában élő nem-
zeti kisebbségek történelmét bemutató 
anyaggal is rendelkeznie kell. A higgadt 
hangulatú találkozón a bizottság több 
tagja is kifejezte látogatási szándékát, 
hiszen – mint mondták – tudják, mi-
lyen szép „palotában” működik a mú-
zeumunk és mennyi jót hallani róla 
újabban. A hivatalos találkozó után pár 
román nyelvű kiadványunkat osztot-
tam szét a bizottság tagjai között, majd 
örömmel távoztam. 

A két intézmény közötti kölcsönzési 
szerződést 2010. március 3-án kötöttük 
meg. A megállapodás azt írta elő, hogy 
az ágyú 2010. április 20-ig marad a Szé-
kely Nemzeti Múzeumban. 

Az ágyú hazaérkezett. A több mint 
400 kilogrammos bronzöntvényt lelkes 
önkéntesek, köztük a sepsiszentgyörgyi 
férfidalárda tagjai cipelték be a terembe 
és helyezték a talapzatra. A koccintás 
után még a Gábor Áron rézágyúja dalt is 
elénekeltük, mondanom sem kell, hogy 
karnagyra nem volt szükség… Megható 

…egy műtárgy akkor „érzi 
jól magát”, ha sokan látják, 

ha érdeklődés veszi körül, 
ha olyan helyre kerül, 

ahol a helyi identitást, a 
helyi lelkiséget táplálja, 

és nálunk ez a történelmi 
relikvia csodákat fog 

tenni…

A csövet ráillesztik a korhű ágyútalpra
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volt, ahogy már az emlékkiállítás már-
cius 12-i megnyitása előtt idős nénik és 
bácsik bejöttek, és virágot hoztak, köny-
nyezve… A tárlat jó alkalom volt arra, 
hogy felújítsuk a '48-as termet, eszerint 
új díszletet, új tálalást adtunk a régi 
alapkiállításnak. 

A megnyitón tűt sem lehetett leej-
teni, a lépcsőház, de a „szakállszárí-
tó” cinterem is megtelt emberekkel. 
Az ágyút a budapesti Hadtörténeti Mú-
zeum igazgatóhelyettese, Kedves Gyu-
la hadtörténész mutatta be, köszöntőt 
mondott Semjén Zsolt, Magyarország 
miniszterelnök-helyettese, Kelemen 
Hunor, Románia kormányfő-helyette-
se és Tamás Sándor, Kovászna Megye 
Tanácsának elnöke. „Az ágyú nem ha-
zaérkezett, az ágyút hazahoztuk! A be-
tegség, a jó és rossz idő az érkezik, az 
ágyút hoznunk kellett, ez rajtunk mú-
lott. Ez az ágyú magában hordja a hitet, 
a szabadságharcosok hitét. Ez az ágyú 
magában hordozza Gábor Áron üzene-
tét: győzzük le kishitűségünket és te-
gyük dolgunkat, végezzük munkánkat” 
– mondta Kelemen Hunor. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel, 
már április 12-én kértük Kelemen Hunor 
kulturális és örökségvédelemi minisz-
tertől a kölcsönzés meghosszabbítását, 
amelyet meg is kaptunk július 25-ig.

Véglegesen haza?!

De ekkor már merészebbet is mertünk 
álmodni: az ágyúcső végleges hazaho-
zatalát! 2011. január 6-án kelt kérvé-
nyünkben meg is fogalmaztuk ebbéli 
igényünket. Erre válaszként megtud-
tuk, hogy egyoldalú visszaadásról szó 
sem lehet, csak cseréről. Megkapjuk 
az ágyút, de helyette oda kell adnunk 
a petőfalvi kincset, a szemerjai lelet-
anyagot és egy válogatást az erősdi 
gyűjteményünkből, valamint az ágyú 
másolatát. Az erősdi kultúrának nincs 
nemzetisége, hiszen bronzkori leletek-
ről van szó, a petőfalvi kincs dák- és 

késő római kori, a szemerjai kincs ró-
mai kori ezüstpénzekből áll.

Az erősdi kultúra anyagából álló 
gyűjteményünk nagyon gazdag, hiszen 
dr. László Ferenc évekig tartó ásatá-
sokat folyatott Erősdön. Ez hozta meg 
múzeumunk igazi hírnevét. Római 
kori pénzekkel is nagyon jól állunk, de 
a petőfalvi kincs a régészeti gyűjtemé-
nyünk királynője. Mi a tennivaló? Hogy 
járjunk el, hogy az egyezkedés miatt ne 
áldozzunk túl sokat az ágyú hazahoza-
talának oltárán?

 A petőfalvi kincs tekintetében a sar-
kunkra álltunk. A Székely Nemzeti Mú-
zeum vezetőtanácsa 2011. március 6-i 
ülésén elutasította a petőfalvi kincs át-
adását, mert ez a régészeti gyűjtemé-
nyünk lefejezését jelentette volna. Úgy 
döntöttünk: csak a szemerjai és az erős-
di leletanyagot adjuk. Álláspontunk ki-
sebb vihart kavart Bukarestben mind a 
szakmai, mind a politikusok körében. 
Oberlander-Târnoveanu, a Történelmi 
Múzeum frissen kinevezett igazgatója 
nehezményezte a petőfalvi kincs törlését 
a cserelistáról, Kelemen Hunor miniszter 
tréfásan meg is jegyezte, hogy „Te Misi, 
én még székely embert dák kincshez eny-
nyire ragaszkodni nem láttam…”

A következő néhány hónap alkudo-
zással telt. Kitartottunk amellett, hogy 
akarjuk az ágyút, de ekkora árat nem fi-
zethetünk érte. Erősdi tárgyunk, római 
pénzünk több száz is van, de a petőfalvi 
kincs egyedülálló. Így is elég veszteség 
érte szegény múzeumunkat, gondol-
junk csak a második világháborúban 
Zalaegerszeg mellett bombatalálat 
nyomán megsemmisült vasúti szerel-
vényre, amelyben ott voltak gyűjtemé-
nyünk legféltettebb darabjai… Éreztem 

a feszültséget, nagy nyomás alatt áll-
tunk. Kis csapatommal úgy döntöttünk: 
a csere miatti veszteséget a lehető legki-
sebbre kell csökkenteni. Közben telt az 
idő, az ágyú kölcsönkérési határidejét 
meghosszabbítottuk, és fizettük a nem 
is csekély biztosítási díjat.

A lobbinak köszönhetően végül a bu-
karesti múzeum engedett. A szemerjai 
kincs beazonosítását és felértékelését 
maga a történeti múzeum főigazgatója, 
Oberlander-Târnoveanu végezte intéz-
ményünk vendégeként. Szállása a me-
gyei tanács vendégszobájában volt, öt 
nap alatt végzett a munkával, még egy 
csernátoni és egy gelencei kirándulás-
sal is megtoldottuk az ittlétét. Azután 
kiállítást szerveztünk gyermekjátéka-
inkból a bukaresti múzeumban, azó-
ta is tartjuk a szakmai kapcsolatot, az 
idén az általuk szervezett Arany és ezüst 
tárgyak az ókori Romániában elnevezé-
sű kiállítást fogadjuk. 

Csere bonyodalmakkal

Hátra volt még egy felvonás: a tárgy-
cseréről Kovászna Megye Tanácsának 
is határozatot kellet elfogadnia, hiszen 
vagyontárgyakról volt szó. És ugyanúgy 
a parlamentnek is szavatolnia kellett 
a cserét. Kovászna Megye Tanácsában 
nem kis vihart kavart az ügy, mivel a 
döntéshez kétharmados többség kel-
lett, és első nekifutásra nem is szüle-
tett határozat. A 2011. augusztus 24-i 
ülésen a Magyar Polgár Pártnak csere 
ellene szavazó képviselői „pofátlanság-
nak”, „kupeckedésnek” tartották a cse-
rét, de az RMDSZ berkeiben is nagy volt 
a felzúdulás a másodszor megváltandó 

Székely tüzérek unokái. Célban az elnyomó császáriak

Az ágyú hazaérkezett. 
A több mint 400 

kilogrammos 
bronzöntvényt lelkes 

önkéntesek cipelték be a 
terembe és helyezték a 

talapzatra. Idős nénik és 
bácsik bejöttek, és virágot 

hoztak, könnyezve…
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ereklyéről. Végül az ügy melletti kiállás 
döntött, és megszületett a határozat.

Hosszú procedúrák végén 2012. már-
cius 22-én megtörtént a tárgycsere, 
vagyis az eredeti ágyú végre itthon 
maradt, a szemerjai kincs 61 db római 
ezüst dénárja, az erősdi lelet 14 tárgya, 
valamint az ágyúmásolat elment Buka-
restbe, miniszteri jóváhagyással. Hátra 
volt még a parlamenti szakbizottság jó-
váhagyása és a Hivatalos Közlönyben 
való megjelentetése. Ez utóbbi mozza-
nat után tekinthető az ágyú véglegesen, 
jogi szempontból is újra a miénknek.

Időközben, 2012 áprilisában az RMDSZ 
kikerült a kormányból, a parlamentnek 
pedig nem volt sietős a döntés. Már nem 
fizettünk az ágyúért biztosítást, de a 
miénknek sem érezhettük teljesen.

A történet akkor végződött, amikor 
Kelemen Hunor újra kulturális minisz-
ter és kormányfő-helyettes lett, a Hiva-
talos Közlönyben 2014. augusztus 19-én 
megjelenő kormányhatározat szentesí-
tette a cserét. 

Itthon gazdagodva

A 2010. márciusi kiállítás megnyitó 
utáni vacsorán dr. Kedves Gyula had-
történész a fülembe súgta, hogy szép 
az ágyúcső, de az őt hordozó talapzat, 
a lafetta igencsak amatőr munka. Vé-
dekeztem: tudja-e, hogy amikor Bu-
karestbe erővel elvitték az ágyúnkat, 
Háromszék kisiskolásai gyűjtötték ösz-
sze a rezet, hogy két másolatot öntse-
nek, egyet Kézdivásárhelyre a frissen 
alakult múzeumba, a másodikat ide 

Szentgyörgyre? Hogy a lafettákat lelkes 
helyi mesterek alkották puszta ügy-
szeretetből? Kedves Gyula – akinek fel-
menői csíkszentdomokosi Kedvesek – 
nyugtázta az általam mondottakat, és 
közölte, hogy át tudja adni nekem egy 
'48-as ágyú lafettájának a pontos rajzát, 
amelynek alapján érdemes elkészíteni 
a hiteleset, mert mi mégis az egész ma-
gyar nyelvterület egyik legfontosabb 
múzeuma vagyunk.

Sikerült felfedeznünk egy lafetta- és 
ágyúgyártó manufaktúrát Magyaror-
szágon, amelynek vezetője Pohárdi Jó-
zsef. Az idei március idusára szervezett 
ünnepségen az ágyú már új, szaksze-
rűen elkészített talapzaton pompázik. 
Így járja majd székelyföldi diadalútját, 

hiszen Csíkszereda és Barót után Kéz-
divásárhelyre és Székelyudvarhelyre is 
kölcsön fogjuk adni.

Az ágyú hazahozatalának viszontag-
ságos történetében, a sok fáradozás és 
idegharc dacára azt tartom szépnek, 
hogy a forradalmi ereklye 167 év táv-
latából is képes volt ezrek szívét-lelkét 
megmozgatni. A másik fontos tényező 
a szolidaritás: az egész időszak alatt 
az aláírásgyűjtéstől a politikai és a ci-
vil lobbizáson át érezhető volt a komoly 
összefogás, amelyre a székelynek, de 
általában a Kárpát-medencei népeknek 
annyira szüksége van.

Fontos tudni, hogy a hazatért ágyú-
val nem lőttek, ez nem oltott ki embe-
ri életet. Valahogy ez a tény is jelképes 
értékkel bír, hiszen már nem a háború, 
hanem egy kis nép leleményességé-
nek, áldozatkészségének és olthatatlan 
szabadságszeretetének a jelképe. Úgy 
érzem, hogy a Székelyföld  önrendel-
kezésért folytatott maratoni küzdelme-
inkben az ágyútörténetnek van tanul-
sága, képes a közösségnek új távlatot, új 
erőt adni az összefogáshoz és az építke-
zéshez. Adja Isten, hogy úgy legyen!

„A koccintás után még a Gábor Áron rézágyúja dalt is elénekeltük, karnagyra nem volt szükség” 
Albert Levente felvételei

A hazatért ágyúval nem 
lőttek, ez nem oltott ki 

emberi életet. Nem a 
háború, hanem egy kis 

nép leleményességének, 
áldozatkészségének 

és olthatatlan szabad-
ságszeretetének a jelképe.

A felújított '48-as kiállítás megnyitója a Székely Nemzeti Múzeumban. Előtérben Vargha Mihály múze-
umigazgató, Tamás Sándor, Kovászna megye tanácselnöke és Kedves Gyula, a budapesti Hadtörténeti 
Múzeum egykori igazgatója. Henning János felvétele
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kolozsvári Sétatér a Szamos-parti város 
egyik látványossága, turisztikai érde-
kessége, a lakók számára ugyanakkor 
a város szívében elterülő zöldövezet, a 
kikapcsolódásra és találkozásra eszmé-
nyi park. A tizenhárom hektáron elte-
rülő díszkert kialakítása már a 19. szá-
zad elején megkezdődött, közel kétszáz 
éves története szorosan összefonódik a 
kolozsvári sportélet múltjával. Hiszen a 
Sétatér mellett kapott helyet a stadion, 
ma is áll a korcsolyapavilon (bár már 
rég nem szolgálja a korcsolyázást), de 
volt itt uszoda, atlétika- és kerékpárpá-
lya, labdázó és teniszpálya, nem is egy.

Előzmények

A kolozsvári Sétatéren kialakítása óta 
megtaláljuk a sportlétesítményeket: 
korcsolyáztak, csónakáztak, kerékpá-
roztak, úsztak, teniszeztek, célba lőttek 
itt a sportrajongók.

Az 1820-as évek elején báró Jósika 
János főkormányszéki elnök felesé-
ge, gr. Csáky Rozália megalapította a 
Jóltevő Asszonyi Egyletet, amely 1826-
ban megvásárolta a Haller-kertet (a 
Külső-Monostor, ma Moţilor, illetve a 
Bem, ma Coşbuc utca sarkán, a Malo-
márokig terült el), majd bérbe vette a 
Hangyásberket, a mai Sétatér helyén 
elterülő berket. Az 1830-as évek elején, 
br. Wesselényi Miklós és gr. Kendeffy 
Ádám hatására, az egylet a Haller 
kertben uszodát és fürdőházat létesí-
tett.

Siklóssy László A magyar sport ezer 
éve (Budapest, 1928) című munkájából 
tudjuk, hogy ez volt Kolozsvár első uszo-
dája, ahol szívesen úsztak a reform kori, 
sportolni vágyó arisztokraták. Közülük 
kiemelkedett Wesselényi és Kendeffy. 
Az általuk sok bajjal létrehozott uszodá-
ban, mint két hatalmas delfin, órákig 
csapkodták izmos karjaik a hullámo-
kat. Az uszodáról kevés információ ma-
radt fenn, valószínű nyitott volt, fapa-
lánk vette körbe, vize pedig hideg volt.

A tó és a korcsolyapavilon

A tó és a korcsolyapavilon története 
szorosan összefügg mind a Sétatér ki-
alakulásával és fejlődésével, mind a 
korcsolyázás kolozsvári meghonosodá-
sával. A Sétatér kialakítása a Szamos 
mocsaras, bokros partjának átalakí-
tásával kezdődött. Bizottság alakult, 
mérnököt, kertészt alkalmazott, tervet 
készített és véghezvitte a Sétatér kiala-
kítását. Az 1860-as években Kagerbauer 
Antal tervében jelenik meg először a 
tó. 1866. március 23-án a Sétatér Egylet 
és a város szerződést kötött, amelyben 
az egylet megkapott két hold területet 
és ide egy év alatt kioszkot, zenepa-
vilont építtetett, illetve befejezte a tó 
ásását. Mindezt Kőváry László ecseteli A kolozsvári korcsolyapavilon (1911)

Sportlétesítmények a kolozsvári 
Sétatéren és környékén (1. rész)

A

Killyéni András



LXVIII. évfolyam 2015. március • 29

enciklopédia

A kolozsvári Sétatér keletkezése és fej-
lődése 1812–1886 (Kolozsvár, 1886) című 
munkájában.

Az 1860-as évek végén meghonoso-
dott a korcsolyázás Bécsben, majd Bu-
dapesten is, ahol korcsolya-egyesületek 
alakultak, melyek bálokat, estélyeket, 
versenyeket szerveztek a korcsolyázni 
vágyók számára. A bálok híre csakha-
mar Kolozsvárra is elért, 1871 decembe-
rében megindult a szervezés, melynek 
eredményeként megrendezték az első 
korcsolya-összejövetelt a Múzeum-kert 
(Mikó-kert) kis taván. A résztvevők ke-
vesen voltak, többnyire az arisztokrácia 
köréből, őket Pongrácz zenekara szóra-
koztatta. Az esemény sikeres volt, így 
hasonló eseményeket rendeztek még a 
tél során.

1872 novemberében elfogadták a Ko-
lozsvári Korcsolyázó Egylet (KKE) alap-
szabályait, decemberben pedig meg-
alakult az új egyesület, melynek első 
elnöke Paget János (John Paget) skót 
származású birtokos, író volt. Az egylet 
1873 decemberétől bérbe vette a sétaté-
ri tavat, ezzel ide költözött a kolozsvári 
korcsolyaélet is. Az egylet biztosította 
heti két alkalommal a korcsolyázást, 
ilyenkor zenekart hivatott, legtöbb-
ször a helyi katonazenekart. Ezeket 
nevezték akkoriban sikamlós mulat-
ságoknak. Emellett bálokat, esti kor-
csolyázást, versenyeket, farsangi mu-
latságokat szervezett, a korcsolyázás 
pedig közkedvelt sport lett Kolozsvá-
ron. Erről részletesebben A kolozsvári 
sportélet életrajzi gyűjteménye (1818–
1918) (Kolozsvár, 2006) című munkám-
ban írok.

A korcsolyázás elterjedésével együtt 
megnőtt a nézők száma is, akik kijöttek 
a tópartra. Szükség volt egy olyan kor-
szerű épületre, ahol a nézők megmele-
gedhettek, ahol fűtött helyiségből kö-
vethették figyelemmel a korcsolyázást. 
Az első kis épület, amelyet még az 1870-
es években emeltek, nem volt megfele-
lő már akkor, hiszen a kis bódé bakter-
háznak jó lehetett, de egyébre nem volt 
alkalmas. Erről a Magyar Polgár című 

lap 1875. december 12-i számában ad 
részleteket.

Az 1870-es évektől egyre többen han-
goztatták, az egyletnek építkeznie kell 
ahhoz, hogy kényelmet nyújthasson a 
korcsolyázók és a nézők számára. Az 
első ötlet a szigeten egy üveges kioszk 
építése volt a hölgyek számára. Erről 
számolt be a Magyar Polgár 1876. de-
cember 2-i számában. Sajnos, az épít-
kezések késtek, mert az egylet az 1880-
as évek elejére egyre nehezebben tudta 
begyűjteni a tagdíjakat, s komoly anya-
gi gondokkal küszködött. Az üveges ki-
oszk elkészült az 1880-as években, de 
néhány évvel később már ez is kicsinek 
bizonyult, így az egylet Óvári Kelemen 
vezetése idején, az 1890-es évek elején 
nagyméretű építkezések mellett dön-
tött. Első lépésként 1894-ben megna-
gyobbították a tavat.

1895-ben a városi tanács kiírta a pá-
lyázatot egy díszes korcsolyacsarnok 
és egy mulató felépítésére. A nyertes 
terv Debreczeni Balázs építészé volt, 
aki egy svájci stílusú, 30 méter hosszú, 
9 méter széles cukrászdát tervezett, 
melynek két bástyája és két tornya 
lett volna. A cukrászda csarnokában 
300 személy fért volna el, ezen kívül 
250 személy a kinti teraszon. Az épü-
let építkezési költsége 24 800 forint lett 
volna. Minderről az Ellenzék 1895. júni-
us 11-i számából szerzünk tudomást. 
Az építkezés feltétele az volt, hogy a 
korcsolyapavilont be kell fejezni 1895. 
november 1-re, a kioszkot pedig be kell 
fedni ugyanaddig.

Az építkezés késett a kor bürokráciá-
ja miatt: hiába írta ki a város a pályá-
zatot, hirdetett győztest, a város tör-
vényhatósági bizottsága pedig döntött 
az építkezésekről, ezt a határozatot fel 
kellett terjeszteni a belügyi, majd a ke-
reskedelmi minisztériumba. A tervek 
hosszas tárgyalások után elnyerték a 
„magas” kormány tetszését is, s mint-
hogy Magyarországon még középüle-
tekben is csak az létesülhetett, ami a 
„magas” kormánynak tetszett, „hát 
mos az ő kegyéből, de a magunk költsé-
gén végre hozzájutunk a tervezett épü-
letekhez” – számolt be az Ellenzék 1896. 
szeptember 5-i számában. 

Újabb pályázatot írtak ki 1896. júliu-
sában, a kormányhoz pedig Pákey Lajos 
tervét terjesztették fel. Az új pályázat 
feltétele az épületek felépítése volt még 
1896 folyamán. Az épület felépítésére 
hárman pályáztak: Reményik Lajos, 
Endstrasser Benedek és Hirschfeld Lajos 
építészek. A győztes pályázat a Remé-
nyiké lett, aki vállalta a két épület fel-
építését 54 179 forint 95 krajcár összeg-
ből. Erről az Ellenzék 1896. augusztus 8-i 

számában olvashatunk. A város az épít-
kezésre 40 000 forintot folyósított a ka-
balapataki erdő eladásából, az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület pedig 
26 000 forint kölcsönt adott 15 évre, évi 
5 százalékos kamattal – tudósított 1896. 
szeptember 7-i számában az Ellenzék .

A korcsolyapavilont a régi fabodega 
helyén, a tó partján, a mulatót pedig 
a sziget és a fősétányok között építet-
ték fel. A mulató tervezésekor Pákeyt 
a Potsdam melletti Sanssouci-kastély 
ihlette. A kaszinó bejáratához díszes, 
mitológiai alakok szobrával díszített 
szökőkutat emeltek 1897-ben.

Az épületek elkészültével a sétaté-
ri korcsolyaélet története új, pompás 
szakaszba érkezett. Néhány enyhe tél 
után 1905-től Kolozsvár országos szintű 
korcsolyaversenyek központja lett, me-
lyeken részt vett a budapesti korcsolyá-
zók legelitebbje. E versenyek kapcsán 
bemutatókat is rendeztek, 1907-ben és 
1911-ben Kronberger Lili, 1912-ben Mé-
ray-Horváth Opika világbajnokok, 1908-
ban és 1912-ben pedig Szende Andor 
világbajnoki bronzérmes tartott bemu-
tatót a Sétatéren, Kolozsvár pedig a ma-
gyar korcsolyaélet második központja 
lett Budapest után. Erre bővebben A ko-
lozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye 
(1818–1918) (Kolozsvár, 2006) című köny-
vemben térek ki.

A korcsolyázó egylet egész évben bé-
relte a tavat, így a csónakázást is az 
egyesület rendezte. Az egylet 1889-ben 
tizenhat egyes és kettős könnyű, kes-
keny csónakkal, négy evezős kismére-
tű facsónakkal (egy- és kétszemélyes), 
két hármas csónakkal és három nagy, 
tizenkét személyes csónakkal rendel-
kezett. A csónakokat rendszeresen kar-
bantartották, így ez az üdülési forma 
is elterjedt lett a város polgárainak kö-
rében. A tavat a diákok is szívesen ke-
resték fel. „Az intézethez oly közel eső 
sétatéri tó szebbnél szebb két-, négy- és 
hatevezős csónakokkal van nyáron át 
ellátva. Ide szoktak ifjaink szabad dél-
utánokon ellátogatni s az evező sport 
mellkas erősítő gyakorlatait végez-
ni. A tó absolute veszélytelen s legmé-
lyebb helyei is 1¼ méter mélységűek” 
– számolt be a Kereskedelmi Akadé-
mia sportkörének elnöke, Hangay Ok-
táv a Kiss Sándor (szerk.) A kolozsvári 

1871 decemberében 
megindult a szervezés, 

melynek eredményeként 
megrendezték az első 

korcsolya-összejövetelt 
a Múzeum-kert (Mikó-

kert) kis taván.

A korcsolyázó egylet egész 
évben bérelte a tavat, így 
a csónakázást is az egylet 

rendezte.
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bentlakással összekötött Kereskedelmi 
Akadémia huszonkettedik évi értesítője 
az 1899-1900. tanévről (Kolozsvár, 1900) 
című munkájában.

Természetesen az egylet kedveske-
dett a tagjainak, hiszen gyakran ren-
deztek csónakos-estélyeket is, amikor 
a tavat kivilágították, léggömbökkel, 
lobogókkal, jelvényekkel díszítették ki, 
a zenepavilonban pedig a katonazene-
kart látták vendégül. A csónakokat zöld 
gallyakkal, füzérekkel és kis lámpák-
kal díszítették. A közönség mellett csó-
nakba szálltak jelmezes alakok, illetve 
a zenészek is, kiknek nótái remek han-
gulatot keltettek – olvashatjuk a Kerék-
pár-Sport szerkesztősége által 1889-ben 
kiadott Emlékkönyvben.

Sajnos, az első világháború utáni ha-
talomváltás következtében az új város-
vezetés nem hosszabbított szerződést 
a pálya további bérbevételét illetően a 
korcsolyaegylettel. Dr. Somodi István, 
az 1908-as londoni olimpia ezüstérmes 
magasugrója, a kolozsvári sportélet ve-
zető egyénisége így írta le a történte-
ket egyik, dr. Szentgyörgyi Imrének, a 
Magyar Korcsolya Szövetség elnökének 
írt, ma a Magyar Olimpiai és Sportmú-
zeum megőrzésében levő levelében az 
1920-as évek elején: „mint tudod, ben-
nünket a sétatéri jégpályáról a város a 
szerződés megszűnte után kitett, illet-
ve a szerződést előjogaink dacára nem 
újította meg, hanem azt a sportszövet-
ség (FSSR) kolozsvári téli sportszakosz-
tályának adta bérbe, sőt ezt megelő-
zőleg egy évig összes felszerelésünket 
visszatartotta, mit csak nehezen tud-
tunk kiszabadítani a várostól.” A KKE 

kénytelen volt új pályát kialakítani a 
kétágú református templom mögötti 
telken, amely jóval kisebb volt, mint a 
sétatéri tó.

A két világháború közötti időszakban 
a kolozsvári korcsolyázók román baj-
noki címek sorát szerezték meg mind 
gyors, mind műkorcsolya-versenyeken, 
a Sétatéri tó jegén pedig országos baj-
nokságokat és nemzetközi versenyeket 
rendeztek. Sajnos, a második világhá-
ború után a Sétateret fokozatosan rom-
bolták. A korcsolyapavilonból étterem 
és kaszinó lett, a mulató pedig évek át 
zárva volt, romos állapota miatt hasz-
nálhatatlanná vált. Felújítását 2012-
ben fejezték be, azóta kulturális esemé-
nyeknek ad otthont.

Az első világháború előtt létrehozott 
sportlétesítmények közül ma már csak 
a korcsolyapavilon és a sétatéri tó ma-
radt meg, bár a tavon nem korcsolyáz-
nak, a korcsolyapavilon pedig rég el-
vesztette eredeti rendeltetését.

A Lövölde

A kolozsvári céllövészetnek évszázados 
a hagyománya. A rendszeres mozgás, 
a testgyakorlatok iránti igény első írá-
sos bizonyítékai a 17. századtól marad-
tak fenn, ekkor Kolozsváron közkedvelt 
sport volt a céllövészet. Köztudott, hogy 
a vár tornyait különböző céhek védték, 
a polgároknak, a céhek tagjainak pedig 
szükségük volt békés időszakokban a 
rendszeres edzésre, amely a Szamoson 
túl, a mai Fellegvár tövében álló lövöl-
dében zajlott. A rendszeres sportolás 

vasárnap volt, amikor a különböző cé-
hek közösen eljártak a lövöldébe. Erről 
részletesen Kovács Kis Gyöngy A játékos 
város címmel számol be a Korunk 1999. 
decemberi számában (www.hhrf.org/
korunk). 

A 19. század második felében a céllö-
vészet ismét közkedvelt sport lett, Ma-
gyarország-szerte felkarolták és egye-
sületeket alapítottak. Kolozsváron dr. 
Haller Károly 1869. február 14-én egy lö-
völde felállítását javasolta a Sétatéren. 
Bár ötletét a Sétatér-egylet is jóváhagy-
ta, hamarosan kiderült, hogy meg-
valósítása külön egyletet igényel, így 
új, Céllövő Egyletet alapítottak, amely 
megkapta a Sétatér, a Fásberek és a 
Szamos (a mai aréna és a mellette levő 
játszótér) közötti területet, valamint 
vendéglőtartási jogot. 1873. április 7-én 
az egylet megkezdte az építkezést és a 
parkosítást a telken. Minderről a Kusz-
kó István szerkesztésében 1906-ban 
Kolozsváron megjelent Emlékkönyv dr. 
Haller Károly működéséről című mun-
kából szerezhetünk tudomást.

Gyönyörű parkot alakítottak ki, 
amelynek a Fásberek felöli oldalán fel-
épült vörös téglából a Lövölde épülete, 
mellette pedig a lövő helyek. A gyönyö-
rű kertet Grandpierre Emil így mutatta 
be: szép, sűrű liget, csigadombbal, ha-
talmas fákkal, dús lombú cserjékkel, 
amik közt zavartalanul fészkel a füle-
müle. [Nagy Péter (Grandpierre Emil): Ó, 
kedves Kolozsvár. Budapest, 2005].

Haller Károly volt az egylet fő lövész-
mestere, vezetése alatt a céllövészet is-
mét fellendült, az egyletnek több mint 
száz tagja volt. Az általa rendezett ün-
nepélyek nagy sikernek örvendtek, 
meghívottak érkeztek ilyenkor szerte az 
országból, illetve a szomszéd országok-
ból is. Az egylet kiváló viszonyban volt a 
bukaresti és bécsi egyletekkel, a kolozs-
vári céllövők ellátogattak Bukarestbe 
és Bécsbe is, Kolozsvár pedig őket látta 
vendégül céllövő versenyekre. 1882-től 
a Lövész Egylet hanyatlásnak indult. 
Dr. Haller Károly elfoglaltsága miatt 

Korcsolyaverseny 1905-ben, a résztvevők között Somodi István későbbi ezüstérmes magasugró
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lemondott az egylet irányításáról, he-
lyére gr. Bethlen Gergelyt választották. 
Anyagi segítséget jelentett az egylet szá-
mára a Lövölde udvarának bérbeadása.

1884-ben megalakult a Kolozsvári 
Atlétikai Club (KAC), az első kolozsvári 
atlétikai egyesület. A KAC versenysza-
bályainak értelmében évi két viadalt 
szerveztek, tavasszal és ősszel. Mivel az 
új egyesület nem rendelkezett semmi-
lyen sportarénával, az edzések, a házi-
versenyek és a viadalok megrendezésé-
re alkalmas pályákat, termeket kellett 
bérelni. 1884-ben a KAC kibérelte a téli 
hónapokra havi tíz forintért napi egy 
órára a Tornavivodát, a nyári időszak-
ra, illetve a tavaszi és őszi viadalra pe-
dig megegyezett a Lövész Egylettel a Lö-
völde kertjének bérbevételében. A KAC 
első viadalát 1885. május 17-én tartotta 
a Lövölde kertjében, ahol alkalmas at-
létikapályákat lehetett kialakítani. 1885 
őszén és 1886 tavaszán újabb viadalokat 
szerveztek itt. Ezek a versenyek népsze-
rűek voltak a sportot kedvelő polgárok 
körében, így sokan váltottak belépőket 
és követték a versenyeket, a KAC pedig 
szép jövedelemhez jutott. A fényes si-
kert látva a Lövész Egylet hasznot akart 
húzni, ezért megemelte a bérleti díja-
kat, így 50 forintot kért egy viadal al-
kalmára, 50 forintot pedig a nyári edzé-
sek megrendezésére. Erről Zuber Ferenc 
Az atlétika története Magyarországon (In 

Testnevelés, 1934) című munkájában ol-
vashatunk. A KAC, amely nem állami-
lag finanszírozott egyesület volt, ezt az 
összeget nem engedhette meg magá-
nak, és csak a pénzösszeg felét tudta 
felajánlani. A negyedik viadalt Désen 
rendezték, az ötödiket kényszer miatt 
a Lövöldében, ezután pedig a KAC soha 
többet nem bérelte ki a Lövöldét.

A Lövölde udvarán hosszú ideig bá-
lokat, majálisokat is rendeztek, ame-
lyek nagy sikernek örvendtek a kolozs-
váriak körében. A Lövöldei mulatságok 
hangulatára Grandprierre Emil emlé-
kezett vissza imént idézett kötetében: 
a szabadban volt két nagy alakú tér-
ség, egyenesre, keményre vert földdel. 
Petróleumlámpák, színes lampionok 
világítottak le a szépséges kolozsvári 
lányokra, amint sokszor mind a két kö-
röndben, két bandával mulattak.

A Lövész Egylet 1893 augusztusában 
átadta a Lövöldét a városnak azzal a fel-
tétellel, hogy az épületet helyreállítja, 

törleszti az egylet adósságait, bérlőt 
keres a kerti helységnek, s ha majd új 
lövész egylet alakul, az épületet és a 
kertet visszaadja. Erről az Ellenzék 1895. 
március 26-i számából szerezhetünk 
tudomást. Sajnos, új lövész egylet so-
sem alakult, így az épület állapota egy-
re romlott. 1895-ben a főurak számára 
teniszpályát alakítottak ki, de alig né-
hány hónappal később a városi tanács 
ülésén tervet nyújtottak be a Lövölde is-
tállóvá való alakításáról. Ezt az Ellenzék 
1895. október 4-i száma rögzítette. Sze-
rencsére a kolozsvári polgárok felhábo-
rodása hatott a tanácsra is, így az ötle-
tet elvetették.

Az épület egyre romosabbá vált, a mu-
latságok ideje is eltelt. A Lövölde udva-
rán már csak a teniszpályák maradtak, 
majd 1911-ben a sporttelep felépítésekor 
a kertet felszámolták, az épületet lebon-
tották. A Lövölde emlékét a napjainkig is 
létező teniszpályák őrzik.

(Folytatjuk)

A Kerépár Egylet pályája 1897-ben. Középen dr. Haller Károly egyetemi tanár, korábbi polgármester

Tisztelt Olvasó!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyel-
mét, hogy a szovátai Teleki Oktatási 
Központ keretein belül működő kultu-
rális folyóiratunk, a Sóvidék szerkesz-
tősége szívesen fogadja a Szováta, Só-
vidék vagy környékéről szóló írásait. 
Szakterületének megfelelő forrásköz-
léseit, írásait, tanulmányait, recenzi-
óit, irodalmi, képzőművészeti alkotá-
sainak bemutatását kézzel írott vagy 

elektronikus formában várjuk. A kap-
csolat elektronikus küldemény eseté-
ben: hunor@tok.ro. A kézzel írott mun-
kák esetében a szerkesztőség tagjaival 
vegye fel a kapcsolatot, a következő te-
lefonszámon: 0745 904 473.

A Sóvidék folyóirat a Szovátán és kör-
nyékén folyó tudományos, irodalmi, 
képzőművészeti és a kulturális életet 
elősegítő munka fóruma kíván lenni, 
hiánypótló céllal. Támogat, illetve kö-
zöl minden olyan munkát, alkotást, 

eredményt, javaslatot, ami a történe-
lem, természettudományok, néprajz, 
művészetek vagy bármilyen más, a 
kultúránkat elősegítő, vagy azt szolgáló 
törekvések terén megfogalmazódik.   

Megkülönböztetett tisztelettel és ba-
rátsággal,

Szolláth Hunor
főszerkesztő 

Sóvidék Kulturális Folyóirat  
Tel: 0040 745 904 473  

Web: www.prosovidek.ro

1884-ben megalakult 
a Kolozsvári Atlétikai Club 

(KAC), az első kolozsvári 
atlétikai egyesület. A KAC 

versenyszabályainak 
értelmében évi két viadalt 

szerveztek, tavasszal 
és ősszel.
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