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úsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Minden más ünnep, 
amit a keresztény egyházakban ünneplünk, csak azért ünnep, 
mert van húsvét, feltámadásba, illetve az élet magasabb szinten 
való folytatódásába vetett hitünk. Ezért írja Pál apostol: „Ha pedig 
Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek” (1 Kor 15,17).

Az igazán kínzó probléma tulajdonképpen az, ami a feltámadást megelőzi: 
a szenvedés, az előbb-utóbb bekövetkező földi halál, amelyben Krisztusnak is 
része volt.

Tíz évvel ezelőtt távozott az élők sorából, szinte az egész világ szemeláttára 
kínkeservesen kiszenvedett római főpap, II. János Pál pápa. A Salvifici doloris 
kezdetű apostoli levelében az emberi szenvedés és halál értelméről elmélked-
ve, egy helyen ezeket írja: „Tudatában vagyunk annak, hogy magyarázataink 
elégtelenek, nem tudjuk egészen megragadni a misztériumot, a szenvedés és 
halál misztériumát”.

Nos, én katolikus papként, visszaemlékezve éppen az ő, televíziók által is 
közvetített megdöbbentő haláltusájára, húsvét táján Szent Ágostonnal azt 
vallom, hogy Krisztus emberként „mitőlünk vette a halált, mi viszont őtő-
le kaptuk az életet”. Ez az ágostoni vallomás számomra azt is jelenti egyben, 
amit a nemrég boldoggá avatott Newman angol bíboros mondott: „Isten nem 
veszi le ugyan vállunkról a keresztet, de elegendő erőt ad az elhordozásához”. 
Másképpen mondva ugyanezt: Krisztus a kereszttel, s nem a kereszttől váltott 
meg minket!

Krisztus húsvétja óta mi nem a földi véget jelentő halálban, hanem a más-
világi kezdetet jelentő új Életben hiszünk, illetve abban, amit ugyancsak Pál 
apostol a rómaiakhoz címzett levelében fogalmazott meg: „akár élünk, akár 
halunk, az Úré vagyunk” (Róm 14,9)! Ezért, ha fáj is a szívünk szeretteink földi 
távozása-halála miatt, s koporsójuk mellett könnyeket hullatunk, kétségbe 
és halálos depresszióba nem esünk. Nem, mert nem a halálé, hanem az életé 
az utolsó szó. Ady Endre ezt így öntötte költői szavakba: „… az élet él és élni 
akar”. A halál jelentette horizonton túl tehát még egyéb is van. „Szem nem 
látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta – írja megint csak Pál apostol 
– mit Isten azoknak készített, akik szeretik őt” (1 Kor 2,9).

A mi húsvétunk éppen erről „a szem nem látta, fül nem hallotta, szív föl nem 
fogta” szellemi életről, tehát nem a már elavult régiről és a befejezettről, hanem 
a vadonatújról, és egyáltalában az újrakezdés lehetőségéről, az új életről szól. 

Jézus Krisztus emberileg érthetetlennek tűnő húsvéti misztériumában 
a leszállás így fölemelkedéssé, a kétség reménnyé, a fájdalom örömmé, a vég 
kezdetté, a halál pedig életté változott.

Ne hagyjuk hát, hogy az egyre gyorsabban szekularizálódó modern világ 
hatására húsvét Krisztus nélkülivé, bevásárlásoktól agyonhajszolt nyuszis–
sonkás–bárányflekkenes, pusztán csak locsolkodó tavaszi ünneppé váljon, 
mert akkor éppen a lényegtől, spirituális tartalmától és üzenetétől fosztjuk 
meg teljesen, s bensőnkben menthetetlenül régiek, változatlanok maradunk. 

Vita mutatur, sed non tollitur – imádkozzuk a szentmise prefációjában. 
Magyarul: Életünk a halálban megváltozik, de nem szűnik meg! Ez a mi győ-
zedelmes és állelujás húsvéti hitünk. Piliszky János írja gyönyörűen Harmad-
napon című versében: „És fölzeng a világ / mert megölhették hitvány zsoldo-
sok, / s megszűnhetett dobogni szíve – / harmadnapra legyőzte a halált”.

Mintegy kézzelfogható bizonyságul befejezésül pedig magát Krisztust idé-
zem: „Ha a búzamag el nem hal, egymaga marad, de ha elhal, sok termést 
hoz”. Gondolatébresztő és talán meditációra is késztető üzenet ez – húsvétkor.

A húsvét keresztény üzenete

H
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Öllerer Ágnes

„A legfőbb vonzerőnk, hogy 
jó nekünk együtt zenélni”

Borbély Tamás

A bukaresti magyar közösségről sokszor 
csak a negatív hírek jutnak el a mé-
diába. Gyakran esik szó a beolvadás-
ról, az egyre apadó diáklétszámról, 
de vannak igencsak kedvező folya-
matok is. Kis csodának számít a mai 
haszonelvű és pragmatikus világban, 
hogy évtizedek óta a helyi Ady Endre 
Líceumban kiemelt fontosságú tan-
tárgyként kezelik a nagy hagyomány-
nak örvendő zeneoktatást. Ebből nőtte 
ki magát a Lyceum Consort régizene 
együttes, amely immár több mint hu-
szonhárom éve több száz gyermek-
nek biztosít aktív zenélési lehetőséget. 
Az együttes vezetőjével, Öllerer Ágnes 
zenetanárral beszélgettünk.

Az Ady Endre Elméleti Líceum kereté-
ben 1992. január 22-én jött létre a Ly-
ceum Consort. Meséljen a kezdetekről.
Ha a kezdetről kell beszélnem, akkor 
időben az alapítási évnél korábbra kell 
visszafordulnom. Ennek az együttes-
nek a léte szorosan kapcsolódik a buka-
resti magyar iskolához, ahol a blockflö-
te, más nevén a furulya tanítása már 
az én elődöm idején, Sebestyénné Dobó 
Klárának köszönhetően megkezdődött 
az iskolában. Én 1985-ben kerültem a 
tanintézménybe, azóta folyamatosan 
erősödött a zenei oktatás hangszeres 
része, és eljutottunk oda, hogy vala-
mennyi diákunk megtanul blockflötéz-
ni a zeneórák alatt. Az 1992-es indulást 
nagymértékben Zonda Attila marosvá-
sárhelyi származású máramarosi ze-
netanár kollégának köszönhetjük, aki 
a rendszerváltozás után RMDSZ-kép-
viselő is volt. Közzétett egy felhívást, 
hogy alakuljon régizene együttes Bu-
karestben. Ugyanis hiányolta az aktív 
zenélést, és ezzel a felhívással meg-
adta az alapításhoz szükséges lendü-
letet. Az első próbára nyilvánvalóan a 

bukaresti magyar iskolában már block-
flötézni tanuló diákok és mi, tanárok 
mentünk el 
Véletlen volt, hogy az együttes alapí-
tásának időpontja a magyar kultúra 
napjára esett?
Igen, nem volt ebben semmilyen tuda-
tosság. Attila akkor képviselő is volt, 
nem volt sok szabad ideje, így csak né-
hány próbára tudott eljönni. De az ő 
felhívásának köszönhetően zenélési le-
hetőséghez jutottunk, és megalakult a 
Lyceum Consort együttes. Az alapítás-
kor már kezemben volt a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál meghívója, így a fris-
sen alakult együttesnek az volt az első 
nagy kihívása, hogy helytálljon egy 
ilyen rangos szakmai rendezvényen, 
mint amilyen a csíkszeredai. A mi első 
igazi megmérettetésünk a Mikó-vár 
udvarán történt.

Milyen volt a kezdeti időszak, melyek 
voltak a nehézségek?
Az 1990-es években teljesen megváltoz-
tak a körülmények, hiszen a korábbinál 
sokkal könnyebben hozzáférhettünk 
a kottaanyaghoz. A rendszerváltozás 
előtt nem létezett olyan, ma már ba-
nálisnak mondható eszköz, mint a 
fénymásoló gép, így akkoriban próbá-
ról-próbára, éjszakába nyúlóan kellett 
körmölnöm a kottákat, ami jól tükrözi, 
hogy néha milyen apróságokon múl-
nak a dolgok.

Az Ady Endre Líceum nem zeneiskola, 
mégis hogyan sikerül ilyen komoly ze-
nei oktatást megszervezni és évtizedek 
óta fenntartani?
Nagyon sok önkéntes munka áll az 
együttes mögött, és a kollégák erkölcsi 
támogatását is élvezem, amit hálásan 
köszönök nekik. A tanítónénikkel már 
az elemiben együtt dolgozunk, önkéntes 

Interjú Öllerer Ágnessel, a bukaresti Lyceum Consort régizene együttes vezetőjével
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közösség

munkaként tanítom a zenét az elemi-
ben, és ennek a többletmunkának kö-
szönhetően a gyermekek messzeme-
nően többet tudnak, mint amennyit a 
hivatalos program előír. A gyermekek 
már 1–4. osztályban jól olvasnak kot-
tát, és második, harmadik osztályban 
megkapják a hangszeres előkészítést is. 
Negyedikes koruktól a legügyesebbek 
bekapcsolódnak az énekkar munkájá-
ba. A hangszeres zenélés több szinten 
történik, van egy negyedik osztálytól 
hetedikig terjedő, nagyobb létszámú 
hangszeres együttes, onnan kerül-
nek a legjobbak a Lyceum Consortba. 
A hangszertanítást másodikos koruktól 
kezdjük el, akkor rakjuk le az alapokat. 
A fejlődési lehetőség mindenki számá-
ra adott, az eredmények viszont attól 
függnek, hogy a gyermekek mennyire 
szorgalmasak és motiváltak, mennyit 
gyakorolnak, és mennyi pluszmunkát 
hajlandók vállalni. A régizene együt-
tesünkben gimnazista és középisko-
lás diákok is zenélnek, de olyanok is, 
akik már húsz éve elvégezték az iskolát. 
A Lyceum Consortban előbbiek vannak 
többen, de mellettük áll egy nagyon ke-
mény mag azokból, akik már sok éve 
együtt zenélnek 

Milyen hangszereken játszanak?
Mi blockflöte consort vagyunk, ami azt 
jelenti, hogy a hangszercsalád vala-
mennyi hangszerét használjuk, és al-
kalmilag kiegészítjük ütős, pengetős, 
vonós vagy billentyűs hangszerekkel. 
Mindig próbáljuk olyannal kiegészíte-
ni az együttest, ami ehhez a zenéhez 
alkalmas, így például gambát is hasz-
nálunk vagy éppen klasszikus gitárt. 
A reneszánsz consortok elsősorban az 
emberi hangot tekintették modellnek, 
így az emberi hangfajoknak megfele-
lő hangfekvésű hangszerek vannak a 
blockflöte hangszercsaládban. Így van 
szoprán, alt, tenor és basszus hangolá-
sú blockflöte, a szopránnál magasabb a 
szopranino. Hogy ki melyik hangszeren 
játszik, elsősorban fizikai adottságtól 
függ, hiszen megfelelő nagyságú kéz 
szükséges ahhoz, hogy valaki basszus 
blockflötén játsszon. Az althoz meg kell 
tanulni például transzponálni, mivel 
ők alt kulcsban játszanak. De a violin 
kulcs az alap, ezt mindenkinek ismer-
nie kell, és innen lépünk tovább.

A hangszeroktatás mennyire kötelező 
az iskolában?
Egyáltalán nem kötelező. A zeneóra ke-
retében a tananyag elsajátítása során 
mindenki használja a furulyát, ez egy-
fajta elvárás. Van, aki megmarad ennél, 
használja az osztályban, és ennyi neki 
elég. Aki akar, továbbléphet, a gyerme-
kek számára ez egyfajta elköteleződést 
jelent. S mivel nem kényszerítjük őket, 
vállalják, és érdeklődésből, szeretetből 
teszik. A régizene a kultúrának olyan 
szelete, amely nem közkeletű. A zene-
történetnek ez a korszaka nemcsak a 

laikusok, hanem még a szakmabeli-
ek számára sem eléggé ismert. Viszont 
az európai írott zenei kultúrának az 
alapja a középkor, a reneszánsz és a 
kora-barokk muzsikája. Izgalmas terü-
let, amely rengeteg szállal kötődik más 
kultúrtörténeti területekhez, különbö-
ző művészeti ágazatokhoz, így az iroda-
lomhoz, a valláshoz, a történelemhez, a 
művelődéstörténethez.

Milyen terjedelmű a Lyceum Consort 
repertoárja?
A középkortól a barokkig terjed a reper-
toárunk, ami az együttes mindenkori 
összetételétől függ, vagyis attól, hogy 
milyen emberanyaggal dogozunk. Van 
egy alaprepertoár, amit mindenkinek 
tudnia kell, de tudatosan törekszünk 
arra, hogy minden évben legyen lega-
lább egy teljes estét kitöltő új műsorunk, 
ami arra sarkall, hogy új műveket ta-
nuljunk. Akkumulációt főleg azoknak 
a tagoknak jelent, akik régóta velünk 
vannak. Van fluktuáció az együttes ösz-
szetételében, ennek ellenére évről-évre 
jelentkezünk egy új műsorral. Buka-
restben van törzsközönségünk, vannak 
kedvenc művek is, amelyeket vagy mi 
szólaltatunk meg szívesen, vagy a kö-
zönség kéri. Így például Tielman Susato 
reneszánsz hangszeres táncait, unga-
resca típusú dallamokat, a Bécsi Kódex-
ből és a Martonffy-kéziratból játszunk 
műveket, de a Kájoni Kódex táncai is 
népszerűek. Vannak olyan tömbök, 
amelyek gyakran szerepelnek műso-
rainkban, ilyenek a Balassi Bálint éne-
kelt versei és jó néhány gregorián tétel. 
Az együttes fennállása alatt több mint 
500 koncertet adott, 2012-ig 63 fesztivál-
koncertünk volt, azóta ezek száma nőtt.

Milyen együttesekkel tartanak fenn 
szoros kapcsolatot?
Romániában a legjelentősebb szakmai 
fórum a Csíkszeredai Régizene Feszti-
vál, amelynek presztízse óriásit emel-
kedett az elmúlt években azáltal, hogy 
az európai régizene fesztiválok hivata-
losan elfogadott tagjává vált. Nagy lehe-
tőséget nyújt számunkra ez a fesztivál, 

A fejlődési lehetőség 
mindenki számára adott, az 
eredmények viszont attól 

függnek, hogy a gyermekek 
mennyire szorgalmasak…

Aki akar, továbbléphet, 
a gyermekek számára ez 
egyfajta elköteleződést 

jelent. S mivel nem 
kényszerítjük őket, 

vállalják, és érdeklődésből, 
szeretetből teszik.

Együtt énekelni jó
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amelyen nyári akadémia is működik 
kiváló vendégtanárokkal. A fesztivál 
amellett, hogy rangos hangversenyso-
rozat, fontos szakmai fórum, találkozá-
si lehetőség, és ezt igazolja, hogy szoros 
munkakapcsolat jött létre a visszaté-
rő hazai és külföldi együttesek között. 
Csörsz Rumen István, a Musica Histori-
ca művészeti vezetője a nyári akadémia 
egyik ötletgazdája és mozgatórugója 
többször volt vendégünk. Deák Endré-
vel, a nagykárolyi Collegium együttesé-
nek nemrég elhunyt vezetőjével is kivá-
ló kapcsolatunk volt, akárcsak a baróti 
Kájoni Consorttal, és még folytathat-
nám a sort 

Mennyire elterjedt Romániában a ré-
gizene művelése?
Szerencsére egyre elterjedtebb. A buka-
resti zeneakadémián megalapították a 
csembaló tanszakot, a végzős hallgatók 
pedig gyakran tanulnak tovább histori-
kus hangszert. Egyre gyakrabban mu-
tatnak be barokk operákat, Bukarest-
ben megszervezik a régizene fesztivált, 
amelyen igen jó előadók vesznek részt. 
Lassan hozzánk is begyűrűzik ennek a 
kornak a zenéje, és a fiataloknak szeren-
csére lehetőségük nyílik külföldi kollégi-
umokban tanulni. A régizene professzio-
nális előadásának kezdetei Romániában 
Bács Lajos karmester nevéhez fűződik, 
aki a Román Rádió kamarazenekará-
nak karmestereként lét rehozta a Musica 

Rediviva régizene együttest. Az 1960-as 
évek végén több lemezt adtak ki, ezen 
erdélyi szász és magyar szerzők 17. és 18. 
századi művei is hallhatók. Kolozsvár is 
a régizene fontos központjának számít. 
Ott működik a Majó Zoltán által vezetett 
Flauto Dolce, amely állandó résztvevője a 
romániai zenei életnek, de az Amaryllis 
Társaság és a Passeggio historikus tánc-
együttes is fontos szerepet játszik.

Honnan ered a zene iránti szeretete?   
Zeneszerető családból származom, és 
ennek köszönhetően zenei középisko-
lát végeztem Nagyváradon, zongora 
tanszakon. Akkoriban is csak futólag 
esett szó a reneszánsz-kor zenéjéről a 
hivatalos tananyagban, engem pusz-
tán az egyszerű kíváncsiság vezetett 
el a zenetörténetnek ebbe a hajnali 
korszakába, hiszen logikátlan lett vol-
na, hogy zenei téren 1600-ig ne történt 
volna semmi. A barokk muzsikát na-
gyon szeretem, Scarlattit és Bachot ta-
nultuk, és nyilvánvaló volt számomra, 
hogy az általuk művelt komplex for-
mákat és műfajokat megelőzte egy fej-
lődéstörténet. Intellektuálisan érdekes 
volt visszagombolyítani a zenetörténet 
fonalát a magam számára, mert hihe-
tetlenül gazdag, poétikus, képlékeny 
világot fedeztem fel, és úgy gondolom, 
hogy ezt a diákokkal is érdemes meg-
osztani. Diákkoromban – és általában 
1989 előtt – kulturális hiátus alakult 
ki ezen a területen is, hiszen külföld-
re nem lehetett kijutni, néha lehetett 
hallani valamelyik külföldi rádióadón 
egy-egy koncertet, időnként bejött az 

országba egy régizenét tartalmazó le-
mez, de csak az alapinformációk jutot-
tak el Romániába.

Ma elég nehéz rávenni a diákokat az 
aktív zenélésre, Önnek hogyan sikerül 
ez, mivel motiválja a gyermekeket?
Sajnos, a zene nemcsak Romániában 
számít mostohagyermeknek, hanem 
Bartók Béla és Kodály Zoltán hazájá-
ban, vagyis Magyarországon sem ró-
zsás a helyzet. Azt hiszem az a legfőbb 
vonzereje az együttesünknek, hogy jó a 
tagoknak együtt zenélni, jó a társaság, 
a próbákon értékes, szép dolgokat tanul-
nak a diákok, amiről máshol nem hal-
lanak. Szerencsés helyzetben vagyunk, 
mert az Ady Endre Líceum felkarolja a 
zeneoktatást évtizedek óta, attól kezd-
ve, hogy bebizonyosodott: mérhetően 
jó eredményeket tudunk felmutatni 
szakversenyeken. Azóta heti két órában 
zajlik az oktatás, ami ritka Romániá-
ban, olyan tanintézményben, amelyik 
nem zenei profilú. Ebből a munkából 
nem csak az együttes tagjai profitál-
nak, hanem valamennyi diák, hiszen 
megtanulják azt a zenei nyelvet, ami 

A Lyceum Consort a Csíkszeredai Régizene Fesztiválon 2010-ben

Lassan hozzánk is 
begyűrűzik ennek 

a kornak a zenéje, és a 
fiataloknak szerencsére 

lehetőségük nyílik külföldi 
kollégiumokban tanulni.

A Lyceum Consort műsorfüzet-gyűjteménye
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a második anyanyelvünk, és szoros 
kapcsolatban áll a magyar kultúrával, 
kultúrtörténettel. A bukaresti magyar 
iskolában sok a vegyes házasságból 
származó diák, akik alig ismerik a ma-
gyar nyelvet, és a magyar kultúrával 
is csak az iskolában találkoznak vagy 
legjobb esetben a templomban. Ezen fe-
lül a szülők elviszik őket a Balassi Inté-
zet rendezvényeire vagy a Petőfi-házba 
tánckörre. Két évvel ezelőtt végeztem 
a bukaresti magyar családok körében 
egy felmérést a zenehallgatási szoká-
sokról, amiből kiderült, hogy ez szinte 
nem létező közös program. Ilyen kö-
rülmények között sok gyermeknek az 
egyedüli lehetősége, hogy az iskolában 
szerezzen tudomást a zene varázslatos 
világáról. Az órákon nem csak hangje-
gyekről és skálákról esik szó, hanem 
más művészeti ágakkal is megismer-
kedhetnek. Az a célom, hogy a zenetör-
ténetet a kezdetektől szinte napjainkig 
megismertessem velük, és olyan abla-
kokat nyissak, olyan lehetséges utakra 
irányítsam őket, amelyeken aztán ők 
maguk is tudnak haladni. A gyerme-
kek érzékenyek, amit az is mutat, hogy 
többlet-erőfeszítések árán vesznek részt 
a közös zenélésben. Ez azt jelenti, hogy a 
zene hiányt pótol az életükben. Vannak 
az együttesnek olyan tagjai, akik kisdi-
ákként kezdték, majd amikor elkerül-
tek Bukarestből, máshol is folytatják a 
zenélést, tehát valami elindult bennük.

Büszkéknek is érzik magukat, gondo-
lom…
Nem tudom, ha büszkéknek, de azt re-
mélem, hogy gazdagabbnak. A tizedik 
és a huszadik évfordulón visszatértek a 

régi együttes tagjai, akiknek egy része 
gyakran eljön koncertjeinkre. Ez mu-
tatja, hogy fennmaradt egyfajta kötő-
dés az együttes és azok között, akiknek 
az életpályája nem teszi már lehetővé 
az aktív zenélést.

Mégis mi a siker kulcsa?
Azt hiszem, sokat segít, hogy barátsá-
gos, családias légkörű az iskolánk, nincs 
sok diák, ezért a tanár–diák kapcsolat 
az átlagosnál messzemenőbben mele-
gebb, őszintébb és személyes. Az is so-
kat számít, hogy az együttest aktívan 

irányítom, vagyis velük együtt zenélek. 
Ugyanúgy bőrömet viszem a vásárra, 
mint ők, ez is szorosabb partneri kapcso-
latot jelent, egyfajta hitelességet, mert 
nem csak mondom, hogy mit kell tenni-
ük, hanem együtt is tesszük azt. Együtt 
gyakorolunk, és amikor hibázok, elné-
zést kérek tőlük. Van ebben egyfajta em-
beri hitelesség, ami kifejezetten a part-
neri munkát segíti elő. Délelőtt a diákok 
tanára vagyok, de délután a próbákon 
a viszony sokkal lazább, barátibb, meg-
értőbb, de ezzel együtt nagyon kemény 
munkát végzünk. Létezik az a húzóerő, 
aminek köszönhetően a kicsik belenő-
nek abba a hangulatba, illetve követel-
ményrendszerbe, amely nem csak zenei 
képzést, hanem emberi tartást, sajátos 
habitust és gondolkodásmódot is nyújt 
nekik. A kicsik a nagyoktól vesznek pél-
dát. Amikor látják, hogy egy felnőtt a 
munkából jövet leül és dolgozik, akkor 
a diákok is teljesíteni akarnak, és az ő 
színvonalukon szeretnének játszani.

A Lyceum Consort hangversenye a bukaresti Atheneum koncerttermében 2013-ban

Máramarosszigeti vendégszereplésen 2009-ben. Képek az együttes facebook-oldaláról

Ebből a munkából nem 
csak az együttes tagjai 

profitálnak, hanem 
valamennyi diák, hiszen 
megtanulják azt a zenei 
nyelvet, ami a második 

anyanyelvünk…
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A Kulturális Útvonal 
egy kulturális, oktatási, 
örökségi és turisztikai 

együttműködési projekt. 

Kulturális Útvonal egy kulturális, ok-
tatási, örökségi és turisztikai együtt-
működési projekt. Célja egy történel-
mi útvonalon, kulturális koncepción, 
személyen vagy jelenségen alapuló, a 
közös európai értékek megértését és 
tiszteletben tartását szolgáló transzna-
cionális jelentőséggel bíró útvonal vagy 
útvonalak sorozatának fejlesztése és 
támogatása. A Kulturális Útvonal fenn-
tartója az Európa Tanács egy vagy több 
tagállamában törvényesen bejegyzett 
szervezet, vagy szervezetek csoportja, 
illetve egy állami intézmény, amely 
jogi, pénzügyi és erkölcsi felelősséget vi-
sel a Kulturális Útvonal irányításáért és 
működéséért, valamint képviseli az út-
vonalat az Európa Tanács előtt. Az Eu-
rópa Tanács Kulturális Útvonala mi-
nősítés egy tanúsítvány, amelyet azok 
az útvonalak kapnak meg, amelynek 
megfelelnek a Miniszterek Bizottsága 
CM/Res(2013)67. sz., Az Európa Tanács 
Kulturális Útvonala minősítés odaíté-
lésnek szabályainak felülvizsgálatáról 

szóló határozatában lefektetett kritéri-
umoknak. Eddig 29 Kulturális Útvonal 
kapta meg az Európa Tanács Kulturá-
lis Útvonala minősítést. Az útvonalak 
megvalósításával megbízott hálózatok 
tevékenysége folyamatosan növekszik, 
átível az európai kontinens nagy ré-
szén. A Kulturális Útvonalak jelenleg 
kulturális események, oktatási cse-
reprogramok és körutazások százait 
valósítják meg minden évben, emberek 
százezreit, szervezetek és helyi közös-
ségek százait bevonva.

Magyarország 4 Kulturális Útvonal 
tagjaként büszkélkedhet: ViaSanti Mar-
tini, Szent Márton Európai Kulturális 
Útvonal, Történelmi Fürdővárosok Út-
vonala, Európai Zsidó Kulturális Örök-
ség Útvonala, valamint az Art Nouveau, 
a Szecesszió Európai Útvonala. 

Kibővített Részleges 
Megállapodás
2010. december 8-án az Európa Tanács 
Miniszterek Bizottságának miniszter-
helyettesi ülése határozatot hozott a 
Kulturális Útvonalakról szóló Kibőví-
tett Részleges Megállapodás (KRM) lét-
rehozásáról, amelyet 2013. december 
18-án megerősített. A KRM-hez az Eu-
rópa Tanács bármely tagállama csatla-
kozhat. Jelenleg 23 ország tagja, köztük 
Magyarország. Országunk kormányha-
tározat értelmében 2013. március 1-jén 
csatlakozott, Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások minisztere a Nemzeti Mű-
velődési Intézetet bízta meg a kibővített 
részleges megállapodás magyarországi 
megvalósításával. A KRM székhelye Lu-
xembourg, az Európai Kulturális Útvo-
nalak Intézetének épülete. Végrehajtá-
sáért a Kormányzó Testület felelős. Ez 
a testület a KRM tagállamainak egy-
egy képviselőjéből, valamint az Euró-
pai Unió két képviselőjéből áll – egy az 
Európai Bizottság, egy pedig az Európai 

Az Európa Tanács  
Kulturális Útvonalai

Szöllősi Eszter

A

A Gellért Gyógyfürdő Budapesten
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Parlament képviseletében. A Kormány-
zó Testület minden tagja egy szavazat-
tal rendelkezik, a döntéseket a leadott 
szavazatok kétharmados többségével 
fogadja el. A Kormányzó Testület élén 
egy öttagú Elnökség áll, amelyet a tes-
tület tagjaiból választanak meg egy-
szer meghosszabbítható kétéves hiva-
tali időre. A Kormányzó Testület évente 
egyszer ülésezik (általában áprilisban) 
és ekkor dönt az „Európa Tanács Kultu-
rális Útvonala” minősítés odaítéléséről. 
A KRM, elsősorban az Európai Kulturá-
lis Útvonalak Intézetének szakértelmé-
ből merítve, tanácsadást és szakértői 
segítséget nyújt a Kulturális Útvonalak 
fejlesztésében, megvalósításában, kiér-
tékelésében és támogatásában. A KRM 
támogatja a kapcsolatépítést és a cse-
réket a Kulturális Útvonalak fenntartói 
és más partnerek között, hozzájárul a 
kulturális útvonalakkal és turizmussal 
kapcsolatos új irányok és normák fej-
lesztéséhez, valamint módszereket dol-
goz ki a határokon átnyúló kulturális 
turizmus előmozdítása érdekében.

Európai Kulturális 
Útvonalak Intézete
A Luxemburgi Nagyhercegség kormá-
nya – az Európa Tanáccsal kötött két-
oldalú megállapodás keretében – éves, 
önkéntes alapú hozzájárulást biztosít 
az Európai Kulturális Útvonalak Inté-
zete működési költségeinek fedezésé-
hez annak érdekében, hogy az teljesíte-
ni tudja a KRM által rárótt feladatokat. 
A luxembourgi intézet módszertani 

segítségnyújtást és tanácsadást szol-
gáltat kulturális útvonalak kidolgozá-
sához, segíti a már elismert, akkredi-
tált útvonalak fejlesztését, ellenőrzi 
azokat, kezdeményezheti a Kormány-
zó Testületnél az „Európai Tanács Kul-
turális Útvonala” minősítés visszavo-
nását, képzéseket, nyári egyetemet 
szervez kulturális útvonalakat működ-
tetőknek. Fontos, hogy az intézet nem 
rendelkezik anyagi források felett, azaz 
anyagi segítséget nem tud nyújtani.

Az „Európa Tanács 
Kulturális Útvonala” 
minősítés odaítélése

A CM/Res(2013)67. számú határozat fo-
galmazza meg az Európa Tanács Kultu-
rális Útvonala minősítés odaítélésének 
szabályait. A kritériumrendszer bizony 
nagyon komoly és összetett  A létreho-
zandó útvonalnak legalább három or-
szágot kell érintenie, témáját komoly 
tudományos kutatómunkára kell ala-
pozni úgy, hogy a múlt a jelennel le-
gyen összekötve, bevonván a kortárs 
művészeket és a fiatalokat az útvonal 
köré szerveződő programokba. Évente 
egyszer lehet pályázatot beadni a minő-
sítés elnyerésére. A pályázat benyújtá-
sának évenkénti határideje szeptember 
30. A pályázatot első körben az Euró-
pai Kulturális Útvonalak Luxembourgi 
Intézete bírálja el a formai követelmé-
nyeknek való megfelelést vizsgálva, 
majd szakmai bírálatra külső szakér-
tőknek küldi meg. A szakértői bírálat 

a Kormányzó Testület elé kerül, amely 
személyesen is meghallgatja a főpályá-
zót. A Kormányzó Testület áprilisi ülé-
sén dönt az Európa Tanács Kulturális 
Útvonala minősítés odaítéléséről. A cím 
átadására ünnepélyes keretek között 
kerül sor Luxembourgban. Ezután a 
minősítésnek és az Európa Tanács ló-
gójának kötelező jelleggel minden kom-
munikációs eszközön, beleértve a saj-
tóhíreket is, szerepelnie kell, sőt, ahol 
csak lehet, a kulturális útvonalat jelző 
táblákon és útjelzéseken is fel kell tün-
tetni. A Kulturális Útvonalaknak éves 
programtervezetet és éves beszámolót 
kell benyújtaniuk a Kulturális Útvo-
nalak Európai Intézetéhez, valamint 
háromévente egy részletes jelentést, 
amely alapján a KRM Kormányzó Tes-
tülete értékeli programjukat és megbi-
zonyosodik, hogy az adott útvonal meg-
felel-e az odaítélés feltételeinek. Ha úgy 
ítéli meg, egyszeri felszólítás után visz-
szavonhatja a minősítést. 

Tanácsadó Fórum 

Minden évben megrendezik a Kultu-
rális Útvonalak Tanácsadó Fórumát az 
Európa Tanács soros elnöki tisztét ab-
ban az évben betöltő országban. Ez egy 
kétnapos konferencia, amelyet az ET 
Kulturális Útvonalak Európai Intézete 
(Luxembourg) és a vendéglátó ország 
kultúráért és turizmusét felelős mi-
nisztériuma szervez. A fórum résztve-
vői az ET által elismert 29 kulturális út-
vonal képviselői, az új pályázók, a KRM 
23 tagországának küldöttei, a megálla-
podás iránt érdeklődő új országok kép-
viselői, a nemzetközi szervezetek (Eu-
rópai Unió, Turisztikai Világszervezet, 
UNWTO, UNESCO, OECD, Műemlékvé-
delmi Világszervezet), a civil szerveze-
tek, a helyi és regionális önkormány-
zatok, az egyetemek és a kulturális 
turizmus szakemberei. A hallgatóság 
között mindig nagy számban vannak 
helyiek, iskolák szervezésében érkez-
nek lelkes fiatalok. A fórum résztvevő-
inek maguknak kell fizetniük az uta-
zás és tartózkodás költségeit. A fórum 
a Kulturális Útvonalakkal kapcsolatos 
tendenciák és kihívások megvitatásá-
ra szolgál, platformot biztosít a tapasz-
talatcseréhez, a Kulturális Útvonalak 
megvalósításában elért eredmények 
áttekintéséhez, az új szakmai módsze-
rekről folyó vitákhoz, az új kezdemé-
nyezések elindításához és a partnersé-
gek fejlesztéséhez.

További információ: http://www.
nmi.hu/hu/Europai-Kulturalis-Utak, 
http://www.culture-routes.lu

A kecskeméti Cifrapalota 1902–1903-ban, Márkus Géza tervei alapján épült magyaros szecessziós stílusban
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A székelyszentkirályi mesemondó verseny résztvevői és közönsége. A szerző felvétele

…a bolondos áprilisi 
havazásra oda sem 

figyeltek a gyermekek, 
hiszen volt annál 

érdekesebb is, ami 
érdeklődésüket 

felkeltette.

záznál is több elemista gyermek vett 
részt a Székelyudvarhely melletti Szé-
kelyszentkirályon április elején a Bán 
Péter műfordító emlékére nyolcadik al-
kalommal szervezett mesemondó ver-
senyen. A helyi Szent István általános 
iskolában lezajlott, Hetedhét nép meséi 
elnevezésű eseményre a korábbi évekhez 
hasonlóan a környékbeli falvakból, Ti-
bódról, Fancsalról és Ülkáről is meghív-
ták a kis mesemondókat.

Nyitányként az alkalomra felállí-
tott kiállítás fogadta a versenyzőket 
és az érdeklődőket, illetve a farkaslaki 
Jakab Rózsika nyugalmazott tanítónő 
jóvoltából idekerült, neki írt leveleket. 
A verseny megkezdése előtt bemutattuk 
a műfordítót, aki szláv (bolgár, cseh, 
orosz, szlovák, ukrán) mellett számos 
más nyelvből is fordított. Cseremisz, 
csuvas, észt, grúz, karél, lett, litván, 
mordvin, román, török, vogul, zürjén és 
más nyelvekből is fordított, így húsznál 
több önálló kötete jelent meg. Külön ki 
kell emelni: Bán Péter munkásságának 
köszönhető, hogy a magyar olvasók 
megismerhették az egykori Szovjetunió 

kis népeinek, nemzetiségeinek népköl-
tészetét, illetve szépirodalmát.

Évekkel ezelőtt, amikor az első mese-
mondók versenybe szálltak, talán a szer-
vező Fülöp Éva Laura tanító sem gondol-
ta, hogy nemzedékek számára teremt 
lehetőséget tehetségük megmutatására, 
illetve a magyar népmese népszerűbbé 
tételére. Most a bolondos áprilisi hava-
zásra oda sem figyeltek a gyermekek, 
hiszen volt annál érdekesebb is, ami ér-
deklődésüket felkeltette és lekötötte. 

A nap során a mesemondást játékok-
kal és énektanulással szakították meg. 
Litván, cseremisz és mordvin népda-
lokat tanultunk eredetiben és magyar 
fordításban. A székely viseletbe öltözött 
elemisek litván, kazah, lett, korják, 
mordvin és bolgár meséket választot-
tak erre az alkalomra. Kovács Sándor 
fancsali, Bodó-Vass Ibolya tibódi, Bara-
nyai Orsolya ülkei, Balázs Szilvia, Fü-
löp Éva Laura, Fülöp Katalin és Kozma 
Judit szentkirályi oktatók tanítványai 
más népek meséivel ismerkedve, a je-
lenlévőknek is igazi élményt szereztek.

A korosztályonként színre lépők kö-
zül a zsűri a legjobbnak találta a har-
madikos Sebestyén Dalmát, aki a 
székelyudvarhelyi városi szakaszon 
képviseli majd iskoláját, az ugyancsak 
harmadikos Veres Tamás pedig szükség 
esetén helyettesíti őt. A díjak átadása-
kor az előkészítős Demény Nikoletta, az 
elsős Barabás Anett Eszter teljesítmé-
nyét emelték ki a bírák. 

Ozsváth Júlia aligazgató az ered-
ményhirdetéskor Fülöp Éva Laura színes 
rajzával díszített részvételi oklevelet és 
ajándékot adott át minden résztvevő-
nek. Összegzésként találóan fogalmaz-
ta meg, hogy „szívünk megtelt sok szép 
mesével, sok szép szóval”. Ez az esemény 
nem kis izgalmat keltett a versenyzők-
ben – bár legtöbben magabiztosan lép-
tek fel, főként a kisebbeken néha elural-
kodott az izgalom, olyannyira, hogy 
volt, ki félbeszakította a mesemondását. 

Hetedhét nép meséit  
mondták Szentkirályon

P. Buzogány Árpád

S
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eresztül-kasul az Egyesült Államok-
ban, végig a nevezetes Route 66 men-
tén, repülővel, autóval, motorbicikli-
vel, hegyre fel, völgybe le, sivatagon és 
kanyonon át, a keletitől a nyugati par-
tig… Majdnem kontinentális barango-
lásra vállalkoztunk, amikor a Györkös 
Mányi Albert Emlékház Nyitott szem-
mel című beszélgető sorozatában két 
olyan kolozsvári közéleti személyiséget 
láttunk vendégül, akik sztereotípiákon 
innen és túl, egy-egy komplementer 
Amerika-képet vázoltak fel a hallgató-
ságnak. Hantz-Lám Irén földrajztanár 
és szakíró személyes anekdotái men-
tén az amerikai nagyvárosok vonzás-
körében szerveződő magyar emigráció 
ünnep- és hétköznapjairól számolt be 
a hallgatóságnak, míg Somai László 
József ügyvéd a szenvedélyes motoros 
szemszögéből érzékeltette, mennyit ér 
a prérik végtelenjén való száguldo-
zás szabadsága. Nem titkolt szándé-
kunk volt a körülrajongott sztár-tanár 

és egykori tanítványa révén két kü-
lönböző nemzedék képviselőinek él-
ményanyagát szembesíteni egymás-
sal. Hogy mennyire sikerült a kísérlet, 
és mennyire kibeszélhető két órában a 
szubjektív „Amerika-feeling”, az kide-
rül az alábbi beszélgetésből!

Laczkó Vass Róbert: Gyakran hangzik 
el az Egyesült Államok társadalmával 
kapcsolatosan a „gyökértelen” jelző. 
Gyökértelennek leginkább azokat a 
közösségeket nevezzük, amelyek le-
vetkőzik a hagyományaikat, közössé-
gi tudatuk elhalványul, önismeretük 
elmaszatolódik, emlékeik feledésbe 
merülnek. Vajon ez a fajta „gyökérte-
lenség” ráillik az amerikai társada-
lomra?
Hantz-Lám  Irén: Bizonyos értelem-
ben igen. Ezért is fejlődnek úgy, aho-
gyan. Egy átlag amerikai polgárt nem 
köt röghöz egy bokor, egy fa, mert az 
édesapja, a nagyapja vagy tudomisén 
kicsoda ültette. Legtöbbjük nem is ül-
tet a kertjébe semmit. Az Arkansas-i 
Fayetteville, ahol ezeket a jelenségeket 
alkalmam volt szemügyre venni, nem 
egy sűrűn beépített New York vagy 
San Francisco, hanem inkább egy ag-
glomerációban lévő kertváros jellegét 
mutatja. Nos, Fayettevilleben még az 
iskolát is úgy építették fel, hogy tisztást 
gyérítettek a tölgyerdőből. Egyetemi 
tanár barátom szintén az erdőben la-
kik: utat vágott magának a fák között, 
aztán egy tisztáson felépített magának 
egy házat. Kerítés nincs, kapu sincs, ott 
él abban az 5-6 szobás faházban. Sok 
ilyen ház van Fayettevilleben. Amit a 
kaliforniai Orindában láttam Vörös Ka-
talinnál, szintén hasonló jellegű volt. 
Erdős, félsivatagos terület, ahol egy-
egy lakóházhoz óriási telkek csatlakoz-
nak, arra is alkalmasak például, hogy 
a természet nyers erejét megtapasztal-
ja az, aki sétálgatni megy. Elutazásom 
előtt másfél héttel én is felkapaszkod-
tam a hegyoldalra, szerencsére még 

Nyitott szemmel XVII.
Amerika Janus-arca
3. rész

Laczkó Vass Róbert

K

Fantomváros a Mojave-sivatagban
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„időben”, mert egy allergiát okozó mér-
ges növény miatt napokig vakaróztam, 
azt sem tudtam, injekciót vagy micso-
dát szedjek, hogy kigyógyuljak a gyalo-
gos kalandból. A kert – vagy inkább te-
lek – azonban hiába volt bármekkora, 
nem ültettek abba semmit: se paradi-
csomot, se petrezselymet, pedig megte-
rem, és megtehették volna.

LVR: Kaliforniában ráérnek az egyete-
mi dolgozók murkot kapálgatni?
HLI: Talán ráérnének. Volt ott egy rakás 
öreglány: sétálgattak, dzsoggingoltak, 
mindenféle szabadidős tevékenységet 
folytattak – paprikapiros kabátkákban!

LVR: Abból, amit mesélsz, azt is hi-
hetnénk, hogy ez egy roppant ráérős 
társadalom, holott azt látjuk, hogy 
Amerika folytonos mozgásban van, 
egyre csak halad, egyre gyorsabban, 
valamerre. Nincs itt egy kis ellent-
mondás?
HLI:  De van, ez ilyen társadalom. Aki 
dolgozni megy, már nem is reggelizik. 
Beül az autójába, van oldalt egy pohár-
tartó, onnan issza meg a kávét, miköz-
ben vezet. Katalin reggel bekocsikázik a 
Berkeley Egyetemre, délig semmit nem 
eszik, akkor pedig jön a lunch, vagyis 
az ebédszünet. Fal valamit az ebédlő-
ben, aztán vissza késő délutánig dol-
gozni. Este 6 órára hazaér, onnan pedig 
elmegy vacsorázni egy vendéglőbe. En-
gem is egy kínai vendéglőbe vitt, ahol 
púposra pakolják a tányérokat, hogy ne 
bírd megenni, majd boldogan felcso-
magolják a maradékot, ezzel biztosítva 

be, hogy másnap is náluk fogyassz. Ha 
jóllaktál, ismét hazamész, tévézel vala-
mennyit, aztán lefekvés, mert másnap 
reggel menni kell dolgozni. Ez egy átla-
gos amerikai hétköznap: társasági élet-
ről szó sem lehet.

LVR: Mindeközben mikor is nőjön az a 
paradicsom a kertben…?
Somai László  József: Washingtonban él 
a gyermekkori szerelmem, Jutka. Van 
amerikai férje és két gyönyörű kislá-
nya, természetesen meglátogattam 
őket. Neki bizony van paradicsom a 
kertjében, pedig ők is a jellegzetes ame-
rikai családi életet élik, ahogyan azt a 
filmekben látjuk. Korán keltünk, min-
denki szépen megreggelizett, a lányká-
kat pedig külön-külön elvittük az isko-
lába. Ott már vártak rájuk, leadhattuk, 
átvették. Minden útkereszteződésnél 
szépen megálltunk, jobbra néztünk, 
balra néztünk, nehogy belénk szalad-
jon valaki, pedig autó sem járt az úton. 
Mindketten dolgoznak, mégpedig a Ca-
pitoliumnak. A napi programjukat már 
nem tudom, a lényeg azonban az, hogy 
mindig jut a gyermekekre idő.

HLI: És jut a paradicsomra is?
SLJ:  Arra is. Bébi-paradicsom nő a 
kertben, amit a kislányok szoktak le-
szedni. Persze van ellenpélda is. Gyer-
mekkori barátommal, Róberttel bejár-
tuk Indianát, Ohiót és Michigant, és 
folyton az autóban ettünk. Az volt a 
gyakorlata, hogy behajtottunk a gyor-
sétkezdékhez, ahol felcsomagoltat-
tunk. Esze ágában sem volt legalább a 

kedvemért egyszer megállni, és beülni 
egy vendéglőbe.

LVR: Kerti munkák dolgában a first 
lady-vel is előhozakodhatnánk, hi-
szen ő biokertészetet alakított ki a 
Fehér Ház egyik hátsó udvarában, de 
kötve hiszem, hogy a kapálgatást az 
Obama-lányok végeznék. Ők inkább 
nagyvárosi lányok, fokozottan ahhoz 
a 75-ös százalékarányhoz tartoznak, 
amely az Egyesült Államok városi la-
kosságát jelenti. Vissza tehát a to-
ronyházak és a sztereotípiák világába! 
Mindketten több amerikai nagyváros-
ban is megfordultatok. A felhőkarcoló 
Chicago-ban is, New York-ban is, Los 
Angeles-ben is ugyanúgy felhőkarco-
ló. Van különbség ezek között a váro-
sok között?
SLJ: New York valóban egy felhőkarco-
lókkal telezsúfolt metropolisz, de példá-
ul Chicago sokkal élhetőbb, levegősebb, 
tisztább és szellősebb nagyváros. Talán 
azért is, mert ott van a Michigan-tó 
partján, éppen ezért Szeles városnak, 
„Windy City”-nek is nevezik. Egy 19. 
századi tűzvész után a belváros újjáépí-
tését már tervszerűen hajtották végre: 
szélesek a sugárutak, világos, kelle-
mesen modern város lett, teljesen más 
jellegű felhőkarcolókkal, mint New 
Yorkban. San Francisco viszont „euró-
pai”, sok barátságos épülettel, ami szá-
munkra nagyon ismerős. Los Angeles-
ben is vannak felhőkarcolók, de az egy 
nagyon lapos város, olyan, mintha so-
sem érne véget 

LVR: Mennyire kozmopolita városok 
ezek?
HLI:  Olyannyira, hogy San Francisco 
hamarosan kínai város lehet, a város 
lakosságának több mint egyharmada 
már ázsiai származású. Miami viszont 
egyértelműen spanyolajkú, a lakosság 
jelentős hányada latinó, nagyon erős a 
kubai behatás.

SLJ:  Az a kényszerképzetünk, hogy 
az Újvilágba, ezen belül pedig az Egye-
sült Államokba fehér emberek kul-
túráját exportáltuk Európából, és ez-
zel kész, pedig a valóság ennél sokkal 

Egyetemi tanár barátom 
szintén az erdőben lakik: 

utat vágott magának 
a fák között, aztán egy 

tisztáson felépített 
magának egy házat. 

Amerika főutcáján, félúton
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bonyolultabb. Ez valóban „új világ” új 
emberekkel, akik bárhonnan érkezhet-
nek, egyre inkább lényegtelen a bőrszí-
nük vagy a származásuk.

LVR: Te mondod: ez egy bonyolult kép-
let, például olyan együtthatókkal is, 
mint a sok Chinatown, hiszen rengeteg 
azonos identitású bevándorló tömö-
rül egy-egy nagyváros különböző ne-
gyedeiben, és ezek a közösségek nyel-
vükben és kultúrájukban is láthatóan 
elkülönülnek az Egyesült Államok tár-
sadalmán belül. Vagy gondoljunk csak 
Új-Mexikóra, ahol kis túlzással min-
denki spanyolul beszél, sokan meg 
sem tanulják az angol nyelvet. És ne 
feledkezzünk meg az afro-amerikai-
akról sem, akiket a fehérek kénysze-
rítettek oda, ahol most élnek. Hogyan 
viszonyul Amerika a saját „kisebbsé-
geihez”? A nagy olvasztótégely mintha 
mégsem lenne annyira hatékony!

HLI: Jó, hogy szóba hoztad az afro-ame-
rikaiakat, mert velük kapcsolatban sok 
szomorú, de sok furcsa dolog is történik. 
Ma már nem érződik a fehér amerikai-
akon a négerekkel szembeni elkülönü-
lési vágy. Egyetemi tanár ismerősöm 
például, egy excentrikus alkat, aki so-
kat segített a lányomnak is Ameriká-
ban tartózkodása idején – egy kis fekete 
gyereket fogadott örökbe másik három 
saját gyereke mellé. Engem viszont, a 
kelet-európait az ájulás környékezett, 
amikor egy alkalommal csengettek az 
ajtón – csak Tomi kis unokámmal vol-
tunk otthon –, és egy két méteres feke-
te férfivel találtam szembe magamat. Ő 
segített a lányomnak költözködni, most 
pedig csak nagyokat mosolygott, hogy 
őt Jézusnak hívják, és beugrott meg-
nézni, mi van Annáékkal. Zsóka barát-
nőm, aki ’56-os emigráns, sokat me-
sélt arról, hogy milyen rettenetes idők 
voltak azok, amikor a feketék nem ül-
hettek fel a fehéreket szállító buszokra, 
vagy ha igen, csak a hátsó ülésekre. Az-
tán jött a Martin Luther King-féle moz-
galom, és annyira egyenjogú lett mára 
mindenki, hogy ha veled szemben egy 

afro-amerikai ül a buszban, és te pél-
dául bámulsz közben kifelé az ablakon, 
rád is szól: mi van, zavarlak? Szégyellsz 
rám nézni? Te pedig feszengsz, hiszen 
eszedbe sem jutott ilyesmi, és mind-
ketten frusztrálva érzitek magatokat 
ebben a helyzetben. Elgondolkodtató 
Zsóka esete azzal a nem túl szorgalmas 
fekete asszonnyal, akit alkalmatlan-
sága miatt ki akart tenni az állásából. 
Az asszony rasszizmussal vádolta meg, 
és perre vitte a dolgot. A cirkusznak 
végül azzal vetettek véget, hogy Zsóka 
nem lehet rasszista, hiszen ’56-os ma-
gyar bevándorló, aki 14 évesen került az 
Egyesült Államokba, és egy szocialista 
országban nőtt fel, ahonnan el kellett 
menekülnie.
SLJ: Valóban érezhető egyfajta különb-
ség e tekintetben a déli és az északi 
államok között, ez azonban a nagyvá-
rosokban már nem mutatkozik meg. 
A pozitív diszkrimináció eredménye-
képpen a kisebbségeknek előjogaik 
vannak, amivel adott esetben vissza is 
lehet élni. Nekem azonban nagyon tet-
szett, amikor metróval utaztam New 
Yorkban, hogy mennyire színes az uta-
zóközönség: a 20–30-as fiatalokat már 
be sem lehet azonosítani, hogy éppen 
latinók, ázsiaiak vagy afro-amerika-
iak? Ők a szexuális forradalom után 
születtek, és köztük a faji előítéletek-
nek már nincs jelentőségük. Ezt lassan 
minden szinten érezni lehet, az iskolá-
tól az üzleti szféráig, ráadásul az ország 
elnöke szintén afro-amerikai szárma-
zású. Pozitívan diszkriminált, azaz 
védett helyzetbe kerültek azok, akiket 
egykor üldöztek.

LVR: Mi a helyzet az indiánokkal, akik 
már mutatóba is alig maradtak?
HLI: Az egy borzasztó történet, rettene-
tes népirtás volt. Annácskának a Fayet-
teville-i Egyetemen dolgozatot kellett 
írnia az indiánokról. Én is elolvastam a 
könyvészeti anyagot, amelyből készült. 
A történetük dióhéjban ez: hajszolták 
őket Amerika észak-keleti területeiről 
az Ozark-platón át a hegyek aljába, ahol 
már képtelenek voltak megélni, majd 
kitalálták, hogy átnevelik amerikai-
akká és megtanítják őket angolul. Ösz-
szefogdosták a gyermekeiket, és elhur-
colták valahová Pennsylvaniába, hogy 
beiskolázzák apácák neveldéibe, ahol 
egymás között sem beszélhettek a saját 
nyelvükön. Ha mégis megtették, kimo-
satták a szájukat azok a jóságos apá-
cák. Mire megerősödtek az emberi jogi 
mozgalmak a 20. század derekán, már 
annyira kevesen maradtak, hogy nem 
jelentettek megoldandó problémát. En-
gem azért is érintett meg mélyebben a 
sorsuk, mert a Kárpát-medencei ma-
gyar kisebbségek helyzetével hoztam 
összefüggésbe a történetüket 

LVR: Viszont a fehérek megszerezték az 
indiánok földjeit…
HLI:  Ez volt a tragédia tétje. Ma már 
vannak saját iskoláik, sőt: egyetemük 
is! Vannak, akik a rezervátumokban 
maradnak és a hagyományaik szerint 
próbálnak élni, de vannak, akik el-
hagyják a közösséget. Mást nem is igen 
tehetnek, a technika fejlődése kicsa-
logatja őket. A fehér ember felzabálta 
a Világot, a Világ pedig most felzabál-
ja a természetet, a globalizáció pedig a 
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kisebb népeket és kultúrákat, és lesz az 
egészből egy nagy hangyaboly.

LVR: Szerte Amerikában rengeteg fur-
csa múzeum van, ahol a relikviák 
döntő többsége alig több mint 100-200 
esztendős. Egy európai ország pan-
teonja két-háromezer évre vissza-
menőleg sorakoztatja fel a hősöket. 
Az Egyesült Államok története viszont 
az alapító atyákkal kezdődik, szobro-
kat tehát csak az utóbbi 250 év hősei-
nek lehet emelni. Kiket mutogatnak a 
Capitoliumban?

SLJ: Indián törzsfőnöktől a Holdra szál-
ló űrhajósig, Kossuth Lajostól Reagan 
elnökig mindenkit megtalálsz, aki va-
lamiért fontos volt az Egyesült Államok 
történetében. Más nemzetekhez viszo-
nyítva nem túl hosszú ez a történelem, 
de mindent kihoznak a párszáz eszten-
dőből, amit ki lehet. Ott van például a 
Route 66, ami nem egyszerűen csak 66-
os út, hanem történelmi jelzőt kapott: 
mindenhol úgy is jelenik meg, hogy 
Historic Route 66, egy sor múzeummal 
a különböző államokban, amelyeken 
áthalad. Ezt az útvonalat a két világ-
háború között kezdték kiépíteni, aztán 
az országot behálózták az autópályák, a 
Mother Road pedig elveszítette a jelen-
tőségét. Megtalálták azonban a módját, 
hogy történelmi örökség gyanánt hasz-
nosítani tudják.

LVR: Az Egyesült Államok 20. századi 
történetének jelentős forgalma zaj-
lott Amerika Főutcáján, hiszen ezen 
az útvonalon vándorolt Kaliforniába 
a nagy farmernemzedék, majd ezen 
szállították keletre a fejlett kaliforniai 
ipar termékeit. Manapság turisztikai 
reneszánszát éli az útvonal, ez azon-
ban elhanyagolható forgalom az autó-
pályákéhoz képest. Mit tapasztal egy 
motoros, aki végigszáguld rajta?
SLJ: Amikor a Mother Road a virágko-
rát élte, mindenfélével közlekedtek raj-
ta: lakókocsival, kisteherautóval, mo-
torbiciklivel, autóbusszal, kinek mire 

futotta. Sajátos életérzést jelentett vé-
gighajtani rajta, sokféleképpen meg is 
örökítették ezt a feelinget, és egyre töb-
ben próbálják felidézni azzal, hogy újra 
végigjárják. Nem úgy kell elképzelni, 
hogy Chicagótól Los Angelesig folyama-
tosan tart, hiszen sok helyen ráépült az 
autópálya, ráépültek más utak, tehát 
el kell kerülni, netán egyszerűen eltű-
nik egy-egy szakasza, ilyenkor föl kell 
hajtani a három-négysávos interstate- 
ekre 

LVR: Van különbség a 66-os úton és az 
interstate-en való motorozás között?
SLJ:  Van bizony, mégpedig óriási! Tel-
jesen más stílusban kell egy intersta-
te-n közlekedni, mint a 66-os úton, ha 
tehettük, el is kerültük a lehetőségét. 
Az autópályákon 70-80 mérföld/órával 
kellene haladni, nagy a teherforgalom, 
pontosan olyan ijesztő, mint a filme-
ken, amikor egy háromsávos autópá-
lyán jobbról is, balról is egy-egy kami-
on száguld melletted. Kiképzésünkkor 
figyelmeztetett a vezetőnk, hogy civi-
lizáltan és biztonságosan közlekednek 
ugyan, tehát elütni nem fognak ben-
nünket, de nagyon vigyázzunk, nehogy 
bedaráljanak. Egy amerikai kamion 
orra nagyon hosszú, a sofőr látótávolsá-
ga pedig teljesen más, mint Európában, 
eszünk ágába se legyen tehát bemászni 
a kamionok elé. Sok efféle taktikai fo-
gást kellett megtanulnunk, mielőtt út-
nak indultunk.

LVR: A Route 66 Chicago belvárosá-
ból indul, és egészen a nyugati partig 
lehet követni a nyomvonalát. Nyolc 

államon áthaladva sokat változik a 
környezet, a domborzati formák, az 
éghajlat. Illinois kiegyensúlyozott, 
mérsékelt éghajlatú állam, Texas vi-
szont más sokkal szélsőségesebb, Ari-
zona pedig, ahogyan a neve is jelzi, 
sivatagos, száraz terület. Négyezer 
kilométer sokféle embert és élményt 
is jelent egyben. Hogyan lehet ezt a 
változatosságot egyetlen utazás alkal-
mával feldolgozni?
SLJ: Nem könnyű, folyamatosan emészt-
jük a látottakat és tapasztaltakat azó-
ta is. Illinoisban úgy érezheti magát az 
ember, mint itthon, a kontinentális ég-
hajlat miatt. Kicsit olyan volt barátaim-
mal a Michigan-tó partján, mintha kint 
lettem volna Tarnicán, a víztározónál. 
Oklahoma hatalmas kukoricaföldjeivel 
nyűgözött le, Texas pedig a marhacsor-
dákkal, az olajkutakkal és az olyanfajta 
ranch-ekkel, mint amilyet a Dallasból 
ismerünk. A cowboy-kalap mindezek 
természetes velejárója. Majd jön a siva-
tagos-félsivatagos szakasz, amely lega-
lább két napot jelent és az út legnehezebb 
része. Mire ideértünk, már mindenki 
nagyon fáradt volt, a hőmérséklet 40–
50 fokra rúgott, én pedig sosem tudtam 
megfejteni, pontosan mennyit is mér-
nek, mert folyamatosan Fahrenheit-fok-
ban adták meg az értékeket. Időnként 
megálltunk, a csoportvezetőnk vízzel lo-
csolt bennünket, a kísérő kamion pedig, 
amely a csomagokat is szállította, tele 
volt pakolva jéggel.

LVR: A Grand Canyon-t 70 kilométer-
nyi kitérővel lehet elérni a Route 66-
ről. Megérte a fáradságot?

…hajszolták őket 
Amerika észak-keleti 
területeiről az Ozark-

platón át a hegyek aljába, 
ahol már képtelenek 
voltak megélni, majd 

kitalálták, hogy átnevelik 
ameriakiakká…

Verőfényes Grand Canyon
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kibeszélő

SLJ: Minden körülmények között meg-
éri! Hatalmas a maga nemében, két 
állam osztozik felette. Hétágra sütött 
a nap, amikor megérkeztünk, aztán 
a semmiből hatalmas vihar zúdult 
alá. Életemben először ott volt halál-
félelmem, amikor pár méterre tőlünk 
villám csapott le a kanyonba. Teljesen 
elerőtlenedtem, az ájulás környéke-
zett, de túléltem, és mire helikopter-
re szálltunk, újra gyönyörű lett az idő. 
Később szabad program gyanánt egyé-
nileg is motorozhattunk a terepen. 
Maga a Canyon annyira „grand”, hogy 
egyszerre több természeti jelenséget is 
lencsevégre lehet kapni benne. Az ott 
készült képeken jól látszik, hogy a Ca-
nyon egyik részében zuhog az eső, a 
másikban süt a nap, a harmadikban 
köd van…

LVR: …a negyedikben pedig navahó in-
diánok!
SLJ:  Igen, itt van a Navahó Indián Re-
zervátum is, amely a legnagyobb ilyen 
jellegű terület az Egyesült Államokban. 
Teljesen vad állapotában őrzik maguk a 
navahók, természetvédelmi övezetnek 
számít, szabadon nem is látogatható.

LVR: Minden utazás tartogat egyedi 
látványosságokat, amelyeket sem-
mi pénzért sem szabad kihagyni. Ka-
tasztrófafilmek sokat mutogatott 
helyszíne az Arizona és Nevada álla-
mok határán a Colorado folyót felduz-
zasztó Hoover-gát. Mire gondol az em-
ber, amikor egy ilyen monstrummal 
találja szembe magát?

HLI: A Hoover-gát a világ egyik legszebb 
és legnagyobb vízerőműve. Én eredeti-
leg egy szovjet létesítményt, a Bratsz-
ki vízerőművet szerettem volna látni 
Irkutszkban, ám oda nem sikerült el-
jutnom. Ellenben tudom, hogy a Szov-
jetunió minden egyes erőműve borzal-
mas emberi áldozatokkal épült fel. Ha 
felásnák a földet, minden csatorna és 
erőmű környékén ezrek csontjai kerül-
nének elő. Sokáig nem bírtam ettől a 
gondolattól szabadulni. Mikor a Hoover 
Dam vezetője elmesélte, hogy ezt a gyö-
nyörű gátat öt év alatt felépítették, az 
emberek pedig háromszoros fizetésért 
dolgozhattak itt, akkor nagyon meg-
döbbentem. A szovjetek összefogdosták 
a munkaerőt, ha pedig kevés volt, újab-
bakat tartóztattak le. Szükségük volt 
ötezer kubikusra, hát annyit hurcoltak 
oda. Amerikában pedig a tripla fizetés-
sel dicsekednek, és úgy engednek be az 
erőműbe, hogy meg sem nézik, van-e 
nálunk robbanószer! Fogalmam sincs, 
milyen lehet ma a biztonsági szűrő, de 
akkor, amikor én jártam ott, egyszerű 
dolog lett volna tönkretenni az egészet. 
Összehasonlítottam magamban az 
amerikai és a szovjet teljesítményeket, 
és nagyon fájt a szívem, ha arra gon-
doltam, hogy mi mindent lehetett vol-
na normális módon létrehozni erőszak 
nélkül 

LVR: Gyakran felmerült a beszélgetés 
folyamán, hogy itt is, ott is magya-
rok vendégei voltatok. Tényleg any-
nyira működik ez az emigrációs há-
lózat, hogy kis túlzással az ember 

csak magyarokkal találkozik Ameri-
kában?
HLI: Engem amerikai magyarok hívtak 
az Egyesült Államokba. Magyar csalá-
dok adta kézről kézre, magyar tudó-
sokkal beszélgettem a Berkeley Egye-
temen. Ha orosz vonalon indulnék 
– édesanyám révén orosz származá-
sú vagyok, a nyelvet is beszélem, és az 
oroszokat is nagyon szeretem –, akkor 
nyilván oroszok adogattak volna körbe, 
és orosz társaságban is jól éreztem vol-
na magamat 

LVR: Talán József Attila összegezte a 
legfájóbban az elvándorlást, amikor 
azt írta: „… kitántorgott Amerikába 
másfél millió emberünk”. Aztán el-
mentek az ’56-osok, jöttek a nyolcva-
nas évek, és ma is szép számmal szi-
várognak át magyarok az Egyesült 
Államokba. Te hogyan látod az ame-
rikai magyarság mostani állapotát? 
Milyennek tapasztaltad?
HLI:  A nyomor elől és a világháborúk 
miatt menekülő magyar emigránsok 
már kihaltak, az ’56-osok is kihalófél-
ben vannak, az első nemzedékes emig-
ránsok tehát megfogyatkoztak  A má-
sodik-harmadik generációs amerikai 
magyarságban a cserkészmozgalmak 
őrizgetik az öntudatot, de már nagyon 
nehezen és nagy áldozatokkal. A mos-
tani emigránsok javarésze nem törődik 
annyira a magyarságával, az a fontos 
számukra, hogy jó állásuk legyen, jól 
keressenek, idomuljanak a társaság-
hoz, amelybe belecsöppentek. Az iden-
titás őrzése másodlagos valami, húsz 
éven belül teljesen kikopik a lényege. 
Ami maradandó, az a magyaros étke-
zési szokásokban fogható meg.

LVR: Van szerepük a magyar közös-
ségek életében a templomi alkalmak-
nak?
HLI: Nagy szerepük van, már amennyi-
ben a közösség fizetni tudja a lelkészeit, 
az állam ugyanis ott egy fityinget nem 
ad ilyesmire. Különféle templomokba 
mentem el, hogy lássam, mi a helyzet, 
de a tapasztalat mindenhol ugyanaz.

LVR: Ünnepeink még jelentenek vala-
mit arrafelé?
HLI:  San Franciscóban volt alkalmam 
’56-os ünnepségen, megemlékezésen 

Illinoisban úgy érezheti 
magát az ember, 

mint itthon, Tarnicán, 
a víztározónál.

Katasztrófa-díszlet Hollywoodban
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részt venni, március 15-ét inkább az 
amerikai magyar sajtóból követtem. 
Egy ilyen ünnepség a közösségi ház-
ban zajlik, ám ahhoz, hogy az ünne-
pelni vágyó eljusson oda, legalább egy 
órát kell utaznia. Meg kell tehát szer-
vezni egy-egy ünnepség után az ebédet 
vagy a vacsorát is, a hazautazás ismét 
legalább egy órát vesz igénybe. Komoly 
anyagi vetületei vannak tehát az ün-
neplésnek. Az elnök levélben üdvözölte 
az ünneplő amerikai magyarságot 1996. 
március 15-én, miközben itthon senki 
nem üdvözölte a kolozsvári magyar-
ságot akkoriban semmilyen címen. 
Az elnök persze számít a magyar iden-
titásúak szavazataira is, a gesztus tehát 
haszonelvű, s így inkább csak illúzió.
SLJ: Nekem is az volt a tapasztalatom, 
hogy a mi nemzedékünk gyermekei 
nem beszélnek már magyarul. Gyer-
mekkori barátom is nehezen beszél, 
pedig ő még innen került ki az Egye-
sült Államokba. Fontos megjegyezni, 
hogy az a néhány nap, amit velem töl-
tött, elég volt az újratanuláshoz, és erre 
leginkább az édesanyja volt büszke, 
akinek viszont az angol nyelvvel gyű-
lik meg a baja. Magyaros angolt beszél, 
pedig ott él nagyjából harminc éve. Na-
gyon örült, hogy Robiban feltámasz-
tottam a magyarságtudatot, pedig ez 
is illúzió, mert a folyamat nem abba 
az irányba fejlődik, amerre mi szeret-
nénk 

LVR: Milyen identitása van egy ameri-
kai magyarnak?
HLI: Fogalmam sincs. Vajon miért tartja 
magát egy magyar amerikainak? Mert 
Amerikában él? Ünnepély volt a kis 
unokám óvodájában, és egy gyönyörű 
kínai kislány teli torokból énekelte: I’m 
an American! Samsi pedig, aki magyar 
édesanya és szász édesapa gyermeke, 
nagy élvezettel hallgatta!

SLJ: Pontosan ebből tevődik össze Ame-
rika! Nem kell ahhoz fehér bőrűnek 
lenni, hogy az ember ilyesmit énekel-
jen, mert az Újvilág társadalma már 
jó ideje nem erről szól. Egy emigráci-
ós magyarnak is lehet amerikai iden-
titása, hiszen ez nevelés kérdése, és a 
hazafiság kinyilvánítása az egyik leg-
fontosabb kohéziós erő az Egyesült Ál-
lamokban 

Volt egyszer egy Vadnyugat. Képek: Somai László József és barátai

Felhívás
A Kárpát-medence magyar kórusaihoz

Tordaszentlászló RMDSZ Szervezete, 
önkormányzata, a Tordaszentlászlói 
Thamó Gyula Közművelődési Egyesü-
let, a református egyházközség, vala-
mint a falu művelődési háza, nemze-
ti és művelődéstörténeti nagyjaink, 
mint:
1. falunk névadója, Szent László kirá-

lyunk halálának 920.,
2. az Erdélyi Magyar Közművelődési 

Egyesület (EMKE) megalakulásának 
130.,

3. a nagy magyar zenetudós, Bartók 
Béla halálának 70. évfordulója, vala-
mint

4. a Szent László-napi Kórustalálkozó 
tiszteletére

az RMDSZ Kolozs megyei elnöksége, a 
Romániai Magyar Dalosszövetség, va-
lamint az EMKE védnökségével idén is 
megszervezi a hagyományos, immár 
a XXVI. Szent László-napi kórustalál-
kozót.

Az esemény 2015. június 27-én, 
szombaton lesz Tordaszentlászlón. 
Az írásos jelentkezést 2015. május 
25-ig várjuk a következő címre: Szőke 
Zoltán nyugalmazott lelkipásztor, az 
EMKE helyi elnöke, RO 407505 Săvă-
disla – Tordaszentlászló, Szőlő utca 144 
sz., jud. Cluj – Kolozs megye. Telefon: 
+40264/374/120.

A külhoniakat és, akik egy vagy 
több napot szeretnének itt tölteni, a 
faluturizmus keretében fizetővendég-
ként tudjuk fogadni a következő e-ma-
il címen: boldizsarzeyk@yahoo.com.

A jelentkezési lapon kérjük ponto-
san közölni a kórus teljes nevét, ne-
mét, címét, létszámát, a kórusművek 
címét és szerzőjét, a karvezető nevét, 
s akik először vesznek részt a találko-
zón, jelentkezési lapjukhoz csatolják 
kórusuk összefoglaló, rövid történetét 
is archívumunk számára. Felhívjuk a 
jelentkezők figyelmét, hogy műsoruk 
nem haladhatja meg a 10-15 percet!

A néhai Guttman Mihály zenetanár, 
a Romániai Magyar Dalosszövetség 

volt tiszteletbeli elnökének végrendel-
kezése alapján, a közös éneklésre kije-
lölt kórusművek a következők:

1. Vörösmarty Mihály – Egressy 
Béni: Szózat, amelyet a templomban 
istentisztelet végén énekli a gyüleke-
zet,

2. Berzsenyi Dániel – Kodály Zoltán: 
Magyarokhoz,

3. Vörösmarty Mihály – Erkel Ferenc 
– Bárdos Lajos: Szózat című kórusmű-
veket a Templomkertben, Szent László 
szobra körül éneklik közösen a kóru-
sok, akiket a Tordaszentlászlói Fúvó-
szenekar köszönt 

Felkérjük a találkozóra benevező 
kórusokat, hogy a Művelődési Ház-
ban, a hangverseny idején, maradja-
nak benn a teremben, és kölcsönösen 
hallgassák meg egymást. A közebéd a 
hangverseny után lesz, majd ezt követi 
a karvezetők közös megbeszélése, vé-
gül pedig a zárszó. Kedves Dalos test-
vérek! Jeligénk továbbra is: nyelvében 
és szokásaiban él, dalaiban és művé-
szetében érez a nemzet 
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enciklopédia

atona József Bánk bánjában olvashat-
juk, hogy „... a magyar bor olyan, mint 
a magyar barátság – mentől óbb, an-
nál erősebb”. Ez az egyik legismertebb 
irodalmi méltatása a magyar bornak. 
A borvidékeink messze földön híressé 
tették a hozzáértő termelőket és nemes 
portékájukat. Ebben fontos szerep jut az 
erdélyi szőlődomboknak is: „Őshonos 
fajtáink, a Leányka, a Som, a Kövér és 
a pezsgőként kristályosan gyöngyöző 
Járdovány számos külföldi vetélkedőn 
vívták ki a szakértők nagyrabecsülé-
sét.” [1, 37. old.]

Szőlőtermő vidéken élünk. Ahogy né-
pünk történelméhez hozzátartozik az, 
hogy megtudjuk, honnan származunk, 
illik tudnunk, milyen is a jó bor. Talán 
kevesen tudják, hogy a Kárpát-meden-
cei szőlőművelésnek hat évezredes a 
múltja. [1, 37. old.] A magyar szőlőter-
mesztésnek a története Szent István 
koráig vezethető vissza. Wenzel Gusz-
táv Magyarország  mezőgazdaságának 

története  című írásában olvashatjuk: 
„A szőlőmívelés és bortermelésre néz-
ve már XI. századi okiratok igen tanul-
ságosak, s határozottan tanúskodnak 
arról, hogy akkor már hazánk minden 
részében létezett bortermelés. Legbő-
vebbek ebben a tekintetben a Dunántúli 
részekre vonatkozó tudósítások; azon-
ban oly adataink is vannak, melyekből 
kitetszik, hogy a Duna bal partján, a 
Tisza közép vidékén, az Alföldön és Er-
délyben is termesztettek szőlőt. A XII. és 
XIII. századi oklevelek azon képet, me-
lyet a jelzett adatok nyújtanak, csak bő-
ven fejtik ki, és egyes vidékekre nézve 
határozottabb színekben tüntetik fel. 
Mert a borkészítés módjáról is némi fel-
világosítást adnak; s minthogy a ma-
gyar bor az ország nemcsak bel-, ha-
nem külkereskedésének is tekintélyes 
tárgya volt, azt is mutatják, hogy azon 
kor viszonyaihoz képest a bortermelés 
is az országos hatalom pártfogásában 
részesült.” [2, 184. old.]

Az ősz fülel, a must zokog,
álmodnak szuvas cserefák
és avas ízű emlékkorty
a víg szüret, az ifjúság.
A dal csokrában falra rótt,
sugárzó, hetyke kézjegyek
fakulnak, mint a letarolt,
kopárló, vén szőlőhegyek.

Csávossy György: Falra írt 
nevek elégiája (1996)

Csávossy Györgyöt a legjobb borszakértőként tartják számon Erdélyben

Bor és költészet
A bor az elérhető jólét és a költészet ihlető forrása

K

Magyari Melinda



18 • www.muvelodes.net

Az erdélyi borvidék 
régen és most
Erdélyben már a római hódítások alatt 
virágzott a szőlőtermesztés. Számos 
bortermő vidék létezett abban az időben 
Gyulafehérvár, Torda, Kolozsvár, Zilah, 
Temesvár térségeiben, főleg a Maros és 
Küküllő folyók mentén. A sírköveken 
előforduló művészi díszítmények is ar-
ról árulkodnak, hogy Erdélyben a sző-
lőt kultúrnövényként termesztették. 
Verespatakon olyan római étlapra buk-
kantak, amelyen kétféle bor szerepel: 
merum és vinum. Erdély kultúrájában 
a szőlészet már a kezdetektől jelen volt. 
A Szent István által adományozott föld-
birtokokat a bencés szerzetesek kezdték 
itt megdolgozni.

Itt csikótűzzel csépelt nyár magvából
terem a dús, kalászhajas kereszt,
s a telepítő évek szőlődombján
már bort ígér a zsendülő gerezd.

Csávossy György: Viszontlátás (1957. 
az Ilyenkor, ősszel című kötetből)

A Maros és a Küküllő menti terüle-
tek a 12. században készült térképeken 
már Weinalnd néven szerepelnek. Ez 
a megnevezés is arról árulkodik, hogy 
Erdély fejlődő tényezői közé tartozott a 
borászat. A gyulafehérvári borvidéket 
a románok „ţara vinului”-nak, vagyis 
a bor hazájának hívták, és hívják ma 
is. Amint a szászok a Küküllő-men-
ti vidékre letelepedtek, adómentesség 
céljából kezdték művelni a szőlőt, és 
ez jelentős fejlődést hozott a térségben. 
Az erdélyi szászok pontos feljegyzése-
it Medgyes városkönyvében olvashat-
juk. Ebben a könyvben 1501-től 1858-ig 
pontosan feljegyezték a szőlőtermelés 
mennyisége, minősége, ára és az idő-
járást befolyásoló tényezők. A temesvá-
ri Bánság Múzeumában található egy 
1477-ből származó írásos dokumentum, 
amely szerint Magyar János és felesé-
ge, Katalin 32 aranyforintért adta el a 
Rékás környéki szőlőbirtokot Mihály 
temesvári bánnak. A bortermelésnek a 
Hunyadiak idején is nagy volt a jelen-
tősége, hiszen erdélyi borokat szállítot-
tak Magyarországra, sőt a királyi ud-
varba is. II. József császár végezte el az 
első hivatalos földmérést és összeírást 
Erdélyben. Akkoriban 58 503 hektáron 
termesztettek szőlőt, az össztermés jó 
évjáratban elérte az egymillió hektoli-
ter. A legjelentősebb borvidékek abban 
az időben a Szilágyság, Déva környéke, 
a Maros-mente, a Küküllő völgye, Tor-
da, Marosvásárhely és Temesvár vidéke 
voltak 

Bornemissza Anna 1680-ból szárma-
zó szakácskönyvében is említést tesz az 
erdélyi borokról, amelyeknek a szürete-
lési sorrendje a következő: mézes fehér, 
ezerjó, királyleányka, juhfark, bánáti 
rizling, mustos fehér, kövidinka, ma-
gyarka, járdovány, erdei, kadarka és fe-
kete leányka 

Amint a fentiekben láthattuk, a sző-
lőtermesztés nem csupán foglalkozás 
volt, hanem az íróknak és a költőknek 
is felkeltette a figyelmét. Ők is bemu-
tatják valamely formában a szőlőmű-
velést. Így tett Mikes Kelemen is a 77. 
Levelében, amelyet 1726. december 4-én 
írt Rodostóban: „... itt az ősz legszebb 
része az esztendőnek, a szüret pedig 
legszomorúabb része itt a mulatság-
nak. Nem úgy, mint nálunk, hogy a sok 
szedőt, szedőnét látja az ember. Az úri 
asszonyok, leányok oda kimennek, ebé-
delnek, és múlatják magokot. A bort 
édesebbé teszik jelen való létekkel és 
szedésekkel. Itt pediglen a szőllősgazda 
megfogad két vagy három embert, azok 
szedik, és puttonokban a szőllőt haza-
hordják, és ki-ki a maga házánál szűr, 
igen nagy csendességgel. Minthogy a 
szőllőről vagyon a szó, Konstancinápoly 

körül láthatott ked olyan vastag szőllő-
fát, mint egy szilvafa, a szőllőszemek 
is rajta vannak olyan nagyok, mint 
egy szilvaszem. De a nagyságát nem 
csudáltam úgy, mint azt, hogy némely 
ágain érett szőllő vagyon, némelyeken 
a szőllőszem még nem nagyobb az eg-
resnél, más ágakon akkor kezd virá-
gozni. E szép dolog, hogy egy szőllőfán 
ilyen háromféle jövést láthatni, és ez 
mind így vagyon tavasztól fogvást té-
lig.” [4, 183. old.]

Az erdélyi bortermelést fellendítő 
igazi nagy fejlődés a 19. században kö-
vetkezett be, amikor Kolozsváron meg-
alakult az Erdélyi Gazdasági Egylet. 
Ez borokat is díjazott, vándorgyűlése-
ket tartott, borászati bizottmányokat 
és körutakat tettek, és tanulmányokat 
folytattak a szőlőművelés korszerűsí-
tése, valamint annak jobb jövedelme-
zősége érdekében. A kommunizmus 
idején sokan felhagytak a szőlő ter-
mesztésével. Az 1989-es rendszerváltás 
után feléledt a remény az erdélyi bor-
termelők szívében:

S talán lesz még Erdély
termő borvidékek szép vidám hazája,
plébános-hordóknak lesz még 

ászokfája,
s lesz még diadalmas, hujjázó az ének,
melytől felocsúdnak a gyökkentő vének,
s mocorog a holt is lent a cinteremben,
mert még éltében sem danolhattak 

szebben  

Csávossy György: Pohárköszöntő  éjfél 
után (1999)

A Maros és a Küküllő 
menti területek a 

12. században készült 
térképeken már Weinalnd 

néven szerepelnek.

Füzes Oszkár bukaresti nagykövet a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét adja át Csávossy 
Györgynek Kolozsváron 2009-ben. Rohonyi D. Iván felvételei
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Az erdélyi időjárás rendkívül ked-
vező a szőlőtermesztésnek, ugyanak-
kor a talaj és a domborzat is megfele-
lő. A talajképző alap márga és agyag, 
valamint homokkő, a Maros teraszain 
pleisztocén löszszerű üledék, az aljak-
ban öntéstalajok és lejtőhordalékok ta-
lálhatók. A Maros közelsége és a Nyu-
gati Érchegység által felfogó áramlatok 
kiegyenlítődnek, ezeknek a hatása tö-
kéletes arra, hogy itt szőlővel és borral 
foglalkozzanak  

Nem túlzás azt mondani, hogy az Er-
délyi-medence ölében található a leg-
régebbi és legnevezetesebb borvidék, 
amely Gyulafehérvártól Sárdon, Ma-
gyarigenen, Boroskrakkón és Diódon át 
Nagyenyedig terjed. Ezt nevezik Erdélyi 
Hegyaljának.

Nagyenyednek híres, sokatmondó 
a történelmi múltja. A körülbelül 22 
ezer lakosú kisváros Gyulafehérvártól 
északra 30 kilométerre, Tordától délre 
35 kilométerre helyezkedik el. Itt ala-
kult meg 1902-ben az Ambrosi-Fischer 
telep, ahol gyümölcsfa- és szőlőolt-
ványokat termesztettek. A második 
világháború után Nagyenyeden 126 
hektárnyi területen foglalkoztak szőlő-
termesztéssel, igaz, hogy ez már állami 
nagyüzemi gazdálkodás volt. A követ-
kező szőlőfajtákat termesztették: ki-
rályleányka, járdovány, fehér leányka, 
olaszrizling, tramini, fekete leányka, 
Zala gyöngye, ottonel muskotály, chas-
selas, hamburgi muskotály, szürkeba-
rát. Volt vegyes telepítés (fehér leányka, 
tramini és olaszrizling) és kevés cse-
megefajta is.

Az Erdélyi Hegyalja 
gyöngye: Csombord
„Az Erdélyi-érchegység nyúlványai 
a Maros völgyében simulnak termé-
keny lapállyá. A dombok napos oldala-
in hatalmas amfiteátrumok lépcsőin 

csodálatos ízű gerezdeket termő tőkék 
sütkéreznek. A Maros jobb partján fek-
vő dombok kis részben délnek, többnyi-
re délkeletnek és keletnek vonulnak, a 
helyenként meredek lejtők jó része déli 
fekvésű. A tengerszint feletti magasság 
a Maros közelében 250–350 m, a szőlő-
hegyek magassága 350–550 m közötti. 
A hegyaljai dombok szélesebb, méltósá-
gosabb íveket képeznek, mint a kükül-
lőköziek, csupjaikon nem ritka az erdők 
díszítő fodra” – írja a Jó boroknak szép 
hazája, Erdély című nagy sikerű köny-
vében Csávossy György. [5, 137. old.]

Csombord, amely kétségen kívül 
az erdélyi borok leghíresebb hazája, 
Nagyenyedtől keletre öt kilométerre 
fekszik. A Székelykő és a Kecskekő, va-
lamint a Maros közelsége „védően óvja 
a hosszan melengető, szőke, kék szemű 
őszök békéjét, a szőlőérés mézelő fo-
lyamatát.” [5, 157. old.] Nevét a helység 
valószínűleg a csombornak nevezett 
fűszernövény nevéből kapta. Régésze-
ti ásatások bizonyítják, hogy a 9. szá-
zadban valószínűleg szlávok éltek itt. 
Már a 19. században az Erdélyi Hegyalja 
egyik leghíresebb bortermelő faluja volt 
Csombord a Kemény bárók felelős gaz-
dálkodásának köszönhetően. 1880-ban 
báró Kemény István vincellértanfolya-
mot szervezett saját birtokán, majd a 
nagyenyedi kollégium a Kemény Ár-
pádtól vásárolt földbirtokon 1935-ben 
borászati iskolát alapított. Ebben az 
iskolában tanultak mesterséget több 
mint fél évszázadon át Erdély borászai. 
Itt tanított, borászkodott és alkotott dr. 
Csávossy György, aki így emlékezik:

„Csombord, nevedben hordozod a 
bort, fogalmadban a fogalmat, sorsod-
ban a sorsunkat. Tág eged feszítette 

álmaink szárnyát, völgyeid öle dajkál-
ta munkánk gyümölcsét. Termő olda-
laid visszhangozták dalainkat. […] / Te 
adtad a verset, megtanítottál temetni 
és megtanítottál építeni. / Hírneved 
alá bevontál melegedni, visszahívtad 
az elmenőket, könnyhöz, mosolyhoz, 
kézfogáshoz te hullattad a csillagokat. 
/ Fényeket szűrtél égből, tájból, fényt a 
szőkén siető napokból, a mozdulni lus-
ta ködökből. Fényt adtál, hogy érjen a 
lélek, édesedjen a mosoly, tüzet fogjon 
a bor.” [6,  5. old.]

Csombordot nem csak a bor tette 
híressé, hanem a szőlőoltvány-terme-
lés is. A csombordi szőlők ma két sző-
lőhegyen találhatók, a csombordin 
és a szentkirályin. Habár a csombor-
di bortermelés termékeit nem talál-

juk meg az üzletek polcain, a termelők 
nem panaszkodnak, hiszen az eladásra 
szánt boruk nyár végére mindig elfogy. 
Nagyenyeden és Csombordon 20–25 ter-
melőt találunk, akik háztól adják el a 
bort. Enyeden létrejött a Nagyenyedi 
Borászok Egyesülete, tagjai a helyi bo-
rászok. Csombordon mindenhol tábla 
jelzi, hogy hol lakik borász, hol lehet 
kóstolni és vásárolni jó minőségű bort. 

Az Erdélyi-medence ölében 
található a legrégebbi és 

legnevezetesebb borvidék, 
amely Gyulafehérvártól 
Sárdon, Magyarigenen, 
Boroskrakkón és Diódon 
át Nagyenyedig terjed. 

Ezt nevezik Erdélyi 
Hegyaljának.

Csombordon mindenhol 
tábla jelzi, hogy hol lakik 
borász, hol lehet kóstolni 
és vásárolni jó minőségű 
bort. A helyiek átlagosan 
5–12 ezer liternyi nedűt 

termelnek évente.

Borospince Nagyenyeden
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A termelők átlagosan 5–12 ezer liter-
nyi nedűt termelnek évente. Nagybani 
forgalmazásban nem gondolkodnak, 
nekik inkább megéri ilyen módon ter-
melni a bort, hiszen a csombordi bor-
ra Háromszékről és Csíkból is érkeznek 
vásárlók. Enyed borvidékén is megala-
kult a borászokat egyesületbe tömörítő 
borút. A borturizmus a fellendülés leg-
hasznosabb útja, mert az olcsó kivitel 
helyett inkább megéri itt vendégül lát-
ni a külföldi turistát, aki a megvásárolt 
borért valutával fizet.

Az erdélyi ember borral szokott ün-
nepelni. Egy család életében bármi-
lyen nagy eseményen, így keresztelőn, 
konfirmáláson, házasságkötéskor a bor 
nem hiányozhat az asztalról. Ünnep-
napokon pedig a pincében levő legjobb 
bort teszi a házigazda az asztalra. De 
nem csak ilyen alkalmakkor, hanem 
disznóvágáskor sem maradhat el a bor. 
Ezt a szokást vers formájában Csávossy 
György is megörökíti az Ilyenkor ősszel 
című verses kötetében 

Közeleg az ünnep, adventi a lélek,
kiforrott a bor is, levágva a hízó,
kábul a szegénység, tegnap 

káromkodott,
mára magabízó.

Csávossy György: Disznóölés

Vidékünkön hazai turistában sincs 
hiány. Néha nagyobb csoportok érkez-
nek, néha kisebbek, de aki megkóstol-
ja az öt-hat fajtából álló kínálatot, nem 
megy úgy el, hogy legalább egy-két li-
tert ne vásároljon. Az egyesület tagjai 
télen hetente pincelátogatási napot tar-
tanak, amikor megkóstolják és elemzik 
a borokat. A kritikáért nincs harag, hi-
szen egymástól tanulnak, ebből kiiktat-
hatják a hibákat. A csombordiak közül 
néhányan sajnos, felhagytak a borá-
szattal, és inkább rózsa- és gyümölcsfa-
termesztéssel és -árusítással foglalkoz-
nak. A csombordi Plébános nemzetközi 
hírneve 1972-ben kezdődött, amikor 
a budapesti Vinagora európai borver-
senyen a Csávossy György által készí-
tett Plébános nagy aranyérmet nyert  

Csávossy György szerint a hagyomá-
nyos Plébános fajtaösszetétele: 40 szá-
zalék furmint, 40 százalék kövérszőlő 
és 20 százalék királyleányka, szürkeba-
rát és ottonel muskotály. Volt azonban 
időszak, amikor elbizonytalanodtak a 
Nagyenyed környéki borászok, ezt érez-
teti a költő a következő sorokban:

Komám,
fogjuk-e még inni a jó öreg „plébánost”,
a szent ihletű vén méregkeverő áldott 

borát,
fogjuk-e még a csombordi ősz
aranyszálas sátra alatt cuppogtatni
a mustok édes fűszerét?

Csávossy György: Pohárköszöntő éjfél 
után (1999)

Gondolatok a borról

„Szeresd a bort, Isten ajándékát, e szent 
italt, az Éden termékét, az eredendő bűn-
től menteset. Az egyetlen szert, amely a 
paradicsom varázsából már itt a földön 
is ízelítőt ad. Szeresd a bort” [1, 6. old.]

Ha megpróbálnánk összegyűjteni 
mindazt, amit az írók és a költők meg-
fogalmaztak a borral és a bor kultúrá-
jával kapcsolatban, több kötetet írhat-
nánk, és talán sosem jutnánk a végére, 
mert: „A bor [....] művészi alkotás, amely 
esztétikai értékekkel bír. Csodálni való, 
mint az egyiptomi piramis, amelyhez 
hasonlóan három napos és egy árnyé-
kos oldala van. A bor ugyanis élvezeti 
cikk, tápszer és orvosság. Az árnyékos 
oldalát az ismeri meg, aki visszaél a bor 
élvezetével.” [1, 37. old.] 

Én azokból a gondolatokból gyűj-
töttem egy csokorra valót, amelyeket 
Csávossy György műveiben olvastam 
és megragadták a figyelmemet. A mér-
tékkel fogyasztott bor jó hatással van az 
emberre: „Szeresd a bort, mert álmaid 
dajkája. Vele emlékezel, vele álmodo-
zol. Élete a te életedet tükrözi. Erjedésé-
nek kamaszkora, ifjúságának regényes 
szépsége, érett korának nemessége, pa-
lackba zárt magányának jóságos nyu-
galma, visszapillantó múltidézése a te 
sorsodat példázza. Ha meg akarod is-
merni önmagadat, bonts ki egy palack 
fénnyel teli, illatát pazarló, zamataival 
ingerkedő, őszinteségével megnyugtató 
óbort. Ízlelgessed cseppenként fűsze-
rességét és társalogj vele. Mint varázs-
tükörben ráismersz majd önmagadra. 
Arra a lényre, aki talán magad előtt is 
titkolt volt. Ha az Isten minket a saját 
képére teremtett, mi a bort a sajátun-
kéhoz igazítottuk, és általa leszünk va-
lamelyest tökéletesebbek.” [7, 103. old.] 

A borfogyasztást nem szabad túlzás-
ba vinni: „A bor mértékletességre int. 
Bölcsen inni csak mértékkel szabad. 
Egyetlen kortyban ugyanannyi szépség 
van, mint az egész kannában. A kósto-
ló pince és a részegek kocsmája között 
ugyanannyi a különbség, mint a kol-
légium és a bolondokháza között. Aki 
holnap is ízelítőt kíván az édenből, az 
legyen mértékletes, ne vedeljen, mint 
az eszeveszett.” [7, 107. old.]

A bor kis mennyiségben orvosság. 
Patika szavunk a görög apothékából 
származik, ami borraktárt jelent. Ré-
gen gyakran használták gyógyításra 
a bort. Kísérletek igazolják, hogy a ko-
lera- és a hastífuszbacilusokat a bor 

Az erdélyi ember borral 
szokott ünnepelni. Egy 

család életében bármilyen 
nagy eseményen, így 

keresztelőn, konfirmáláson, 
házasságkötéskor a bor 

nem hiányozhat az asztalról.

Nagyenyedi óborok a vinotékában
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elpusztítja. Ebben nem az alkoholnak 
van szerepe, hanem a sav- és polifenol 
tartalomnak  A savasabb fehérborok és 
a vörösborok étvágygerjesztő hatásúak. 
A bor serkenti a gyomor-, bél-, máj- és 
veseműködést. A vörösbor fogyasztása 
növeli a vörösvérsejtek számát és pro-
cianidin-, illetve rezveratrol-tartalmá-
nak köszönhetően megelőzi a szívin-
farktus kialakulását. [1, 38. old.]

Nemcsak a testet ápolja, de lássuk 
mit ír a költő: „Szeresd a bort, benne rej-
lik a hosszú élet titka. Testnek és lélek-
nek istenáldotta orvossága. Gyógyítja a 
bánatot, a keserű csalódások sebeit, de 
testet építő, vért és szívet frissítő, bal-
zsam erejű táplálék is. Életvize, az örök 
fiatalságé.” [7, 103. old.]

A végére hagytam azt a pár verssort, 
amely a borkóstolók hangulatát idézi, 
amikor a gazda elmondja a bemutatott 
bor jellemzőit: „Van benne kenyérhéj, 
/ sült alma, zöld dió, / mandula, ana-
nász, /datolya, kakaó, /füge és naspo-
lya, / szentjánoskenyérrel, / őszibarack, 
kajszi, / sőt fanyar ízvéggel /a  dohály is 
sejlik, / mit pipa pöfékel.” [7, 9. old.] 

Erdély leghíresebb borásza 
és elismert költője
Bátran állítatjuk, hogy Erdély leghíre-
sebb borásza Csávossy György, aki ta-
nár, író, költő, színműíró, gazdasági 
szakíró és közéleti személyiség. 1925. 
június 20-án született Temesváron. 
Tanulmányait szülővárosában kezdte, 
majd Kolozsváron folytatta a mezőgaz-
dasági főiskolán. 1953-ig a bihardiószegi 

szőlészeti szakiskolában tanított, majd 
a csombordi mezőgazdasági líceum ta-
nára volt. Innen ment nyugdíjba. Jelen-
leg Nagyenyeden él. 1955-től jelentek 
meg versei és vígjátékai.

Több szőlészeti és borászati szak-
könyv szerzője, olyan szőlőfajtákat ne-
mesített, amelyek államilag minősített 
fajták. Nemzetközi borversenyeken dí-
jazták borait, romániai és magyaror-
szági borászati egyesületek tagja, a Ma-
gyar Bor Akadémia örökös tagja.

A Jó  boroknak  szép  hazája,  Erdély 
című nagyszabású műve harmincévi 
kutatásnak és terepjárásnak az ered-
ménye. Ebben a könyvben a legrészle-
tesebben és a legszebben ábrázolja az 
erdélyi borvidékeket. E tudományos 
munka egyszerre tartalmaz történel-
met, honismeretet és szakirodalmat. 
Érdekes, érdekfeszítő olvasmány nem-
csak borászoknak, hanem mindazon 
felnőtteknek és diákoknak is, akik ér-
deklődnek múltunk és jelenünk iránt.

Nemrég, 2011-ben jelent meg a Csá-
vossy György költészetét, esszéit és 
színműveit összefoglaló Őszi  utakon 
című kötet, amelynek előszavában Ki-
rály László, a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium nyugalmazott tanára így jel-
lemzi a költőt: „Művészi megformálás 
terén igen érzékletes, sokszínű lírája. 
[...] A szimbolikus, impresszionista ké-
palkotástól az elvont gondolatiságig, 
a szigorúan kötött versformától a sza-
badversig széles skálán szólal meg a 
költő. Találó az, amit egyik versében 
ír: »a lámpafény hipnózisában csiszol-
gattam csendben / tört mondatok mo-
zaikját«.” Mi, a kollégium diákjai kicsit 

magunkénak tekintjük városunk hí-
res költőjét, hiszen itt el közöttünk, rö-
vid ideig nálunk is tanított, és velünk 
együtt aggódik jövőnkért:

Lesz-e még tő,
mely nekünk terem
és bőven adja a föld titkos és éltető 

ízeit?
Lesz-e még erdélyi karikásról csüngő,
szűz szőlőemlők víg szürete,
lesz-e még barátság borát termő 

Erdély?

Csávossy György: Pohárköszöntő éjfél 
után (1999)

Végül Csávossy György engedélyével 
hadd közöljük egyik ismeretlen versét:

A diószegi tessék-soron
Pálfi Noéminek

A hópárna vastagszik a lombtalan ágon,
csak pincékből árad tavaszt váró álom.
Járom a tessék-sort döngölt utak men-
tén,
és számtalan barát csalogat be szendén,
de kacsint is csendben, ez a régi jelszó,
kiforrott az újbor, lám melyik lesz 
csúcsjó?
Csodás szimfóniák illatban, zamatban,
gyöngyszemek lopóból talpas poharak-
ban,
s én az Érmelléknek hűséges barátja
a szépség nedűjét zárom szomjas szám-
ba  
Jönne is az ihlet, ha egy múzsa volna,
ki a végső kortynál homlokon csókolna.

Felhasznált irodalom:
Csávossy György: Magyarán a borról, 

Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2006.
Wenzel Gusztáv: Magyarország mező-

gazdaságának története, Kiadja a 
Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténelmi Bizottsága, Budapest, 1887.

Csávossy György: Ilyenkor ősszel – Ver-
sek, Gazda Kiadó Kft., Kolozsvár, 2000

*** A szenvedelmes kertész rácsodál-
kozásai, összeállította, az utószót és 
a jegyzeteket írta Suránnyi Dezső, 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1982.

Csávossy György: Jó boroknak szép ha-
zája Erdély, Mentor Kiadó, Marosvá-
sárhely, 2012.

*** Volt egyszer egy iskola – Csombordi 
emlékkönyv 1935 – 1995 összeállítot-
ta Fülöp István, szerkesztette Csá-
vossy György és Cseke Péter, Corvin 
Kiadó Déva, 1996.

Csávossy György: Őszi utakon – Versek, 
esszék, színművek, Gloria Kiadó Ko-
lozsvár, 2011.

Kóstolóra készen. A forma és a tartalom összhangja a borkultúra része. Lőrincz Zoltán felvételei
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Kolozsvári Atlétikai Club legnagyobb 
gondját a korszerű atlétikapálya hiá-
nya jelentette. Az 1885 és 1889 közötti 
időszakban az egylet ideiglenesen ki-
alakított pályákon rendezte a viada-
lokat a Lövöldében, a Bonctani Intézet 
kertjében, Désen és Marosvásárhelyen. 

Dr. Haller Károly polgármesteri cik-
lusa befejeztével több beadványban 
kérte a városi tanácsot, hogy adjon át 
a KAC számára a Sétatéren egy telket 
haszonbérbe, ahol a klub atlétikapályát 
építtethet. A kérést végül a tanács elfo-
gadta, így 1889. augusztus 14-én a KAC 
átvette a Sétatér-egylettől a Szamos 
és a sétányok közötti területet, a tóval 
egyvonalban. A telek bérét, évi 30 forin-
tot, 1890. június 15-én fizette ki először 
a KAC pénztárosa.

A bérbe vett telken már 1889 augusz-
tusában megkezdődött az új pálya ki-
alakítása Luncan Aladár egyleti mér-
nök tervei szerint. A kialakítást Muhay 

Ferenc gátmester cége kivitelezte. Ki-
alakítottak egy 333⅓ méter kerületű, 5 
méter széles ovális futópályát, amely-
hez tartozott egy 110 méter hosszú és 8 
méter széles egyenes sprintpálya, va-
lamint egy 50 méter hosszú és 8 méter 
széles ugrópálya. (Zuber Ferenc: Az atlé-
tika története Magyarországon. In Test-
nevelés, 1934) A pályát lehengerelt po-
rondból készítették.

A pályaavatót 1889. október 6-án ren-
dezték, amely egyben a KAC tizedik vi-
adala volt. A verseny előtti folyamatos 
rossz idő és nagy esőzés miatt a pálya 
fel volt ázva  A versenyszámokat nehéz 
körülmények között bonyolították le, a 
kerékpárversenyt – a latyakos talaj mi-
att – elhalasztották. A rossz idő ellené-
re Göllner Béla fantasztikus eredményt 
ért el távolugrásban, 619 cm-es ugrása 
a kor második legjobb magyar eredmé-
nye volt. Erről a Kuszkó István szerkesz-
tésében megjelent, A Kolozsvári Atlétikai 
Club III. évkönyve (Kolozsvár, 1890) című 
munkában olvashatunk. 

1890-től a kolozsvári atlétikai élet 
hanyatlásnak indult. A kerékpárosok 
kiléptek az atlétikaegyletből, és mega-
lakították a Kolozsvári Kerékpáros Egy-
letet. 1891-re a belviszály, valamint a 
kolozsvári sportegyesületek közötti vi-
ták miatt a KAC eltűnt a helyi, valamint 
a magyar sportéletből, az atlétika pálya 
pedig gazdátlanul maradt.

1890-től viszont virágzásnak indult 
a kerékpározás, a kerékpáros egylet 
pedig egyre több taggal büszkélkedett. 
A kerékpáros egyesület is azzal a gond-
dal küszködött, mint az atlétikai klub 
néhány évvel azelőtt: a korszerű aréna 
hiányával. Mivel a sétatéri atlétika pá-
lyát senki sem használta, a kerékpáros 
egylet 1893-ban kérte annak átadását 
az ő számára. 1894-ben ez megtörtént, 
az egyesület pedig nekifogott az atlé-
tika pálya átalakítására. A felújítás az 
egylet tagjainak adakozásával történt, Országos atlétikai verseny a sétatéri pályán az első világháború utáni években

Sportlétesítmények a kolozsvári 
Sétatéren és környékén (2. rész)

A

Killyéni András
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akik 150 darab 40 koronás részvényt 
vásároltak, a befolyt összegből pedig ki-
alakították a korszerű kerékpárpályát. 
A terveket Molnár Endre építész (aki 
később az Esterházy hercegi uradalom 
építésze volt) készítette díjmentesen 
Stampa Keresztély egyleti titkár segít-
sége mellett. A pálya hossza 333⅓ méter 
volt, szélessége az induló oldalon 7 mé-
ter, a vele párhuzamos oldalon 5 méter, 
a fordulókon pedig 6 méter. A fordulók 
legmagasabb emelkedése 1,62 méter, 
a körívek sugara pedig 35 méter volt. 
(Korchmáros Kálmán: A Kerékpáros 
és  Athletikai  Sport  Naptára,  Budapest, 
1898.)

Az európai színvonalnak megfelelő 
korszerű pálya mészkő burkolatát le-
hengerelték, és forró kátránnyal öntöt-
ték le, amelyet homokkal szórtak be. 
„A pályaavató versenyt 1894. szeptem-
ber 24-én tartották, az eseményen jelen 
voltak a kor legjobb magyar kerékpáro-
sai. A pálya kivívásában és kialakításá-
ban oroszlánszerepet vállalt dr. Haller 
Károly. Csak neki köszönhető, hogy hat-
hatós befolyásával a sétatéri, 333 méte-
res kör- és emelt műpályát fölépíthet-
tük circa 6000 korona költséggel, mely 
aszfaltos kéreggel burkoltatott s mely-
nek belterületén volt a többféle testgya-
korló pálya és tenis-grand is. Szintén az 
ő lelkes buzdítása és anyagi hozzájáru-
lásával láttatott el a következő évben 
a pálya állandó tribünnel, »igazlátói« 
emelvénnyel és vetkező, illetve ledör-
zsölő épülettel” – emlékezett vissza 

Bartha Gergely, a kerékpáros egylet fő-
kapitánya. [Kuszkó István (szerk.): Em-
lékkönyv dr. Haller Károly működéséről. 
Kolozsvár, 1906.]

A kerékpársport közel tíz éven át vi-
rágzott Kolozsváron, a fordulópontot az 
1899-ben bevezetett kerékpáradó jelen-
tette. A kerékpáradónak a bevezetése 
nagy felháborodást okozott a kolozsvári 
biciklisek körében. „A hajdan kincses, 
ma deficites Kolozsvár jobb ügyhöz 
méltó gyorsasággal sietett a kerékpáro-
kat megadóztatni” – jelent meg egy ke-
rékpáros melléklet hasábjain 1899-ben. 
(Kerékpáros turista. II., 1./1900.) Az 1899. 
július elsején bevezetett adót a város 
vezetősége többféleképpen magyarázta: 
volt, aki azzal indokolta a döntést, hogy 
a kerékpár tönkre teszi az utakat, má-
sok a befolyó összeget az utak javítására 
szánták, ennek ellenére, bár egy év alatt 
szép összeg gyűlt a városkasszába, az 
utak javításával senki sem foglalkozott. 

Az adó hatásaként a kerékpárosok 
száma lecsökkent, majd a kerékpáros 
egylet megszűnt. Ezt a pillanatot hasz-
nálták ki mindazok, akik ellenezték a 
kerékpárpályát a Sétatéren, mondván, 
nem illik bele a park arculatába. Már 
1899-ben elhangzott néhány indítvány, 
miszerint a kerékpárpályát le kéne 
bontani, a területet pedig a Sétatérnek 
visszaadni, végül – miként az Ellenzék, 
1903. április 18-i számából megtudjuk – 
1903 áprilisában a városi tanács dönté-
sének értelmében a pályát lebontották.

Több év munkája, rangos versenyek 
és kiváló eredmények színhelye, korá-
nak egyik legmodernebb kerékpáraré-
nája tűnt el a városvezetés döntése nyo-
mán. Sajnos, azóta sem gondolta át a 
városvezetés, hogy egy hasonló pályát 
kéne építeni Kolozsváron.

A katonai uszoda

Az első modern kolozsvári uszodát az 
osztrák hadsereg kolozsvári parancs-
noka, Urban tábornok építtette a kato-
naság részére. A tábornok a város pol-
gáraival részvényeket vétetett, ebből 

a pénzből emeltette a Sétatér végén, a 
Bem (Coşbuc) utca felöl a katonai uszo-
dát, melyet 1855. május elsején nyitot-
tak meg. A város később visszavásá-
rolta a részvényeket, emellett a szabad 
órákban a polgárok is használhatták 
az uszodát. (Kőváry László: A kolozsvá-
ri Sétatér keletkezése és fejlése 1812–1886, 
Kolozsvár, 1886) Az uszoda vize a Séta-
tér sétányai között található két árokba 
folyt ki.

Koncz Rudolf, az 1900-as évek ele-
jének fiatal labdarúgójának vissza-
emlékezése szerint az uszoda épülete 
deszkából készült, a medencét pedig 
gerendákból alakították ki. A medence 
mérete körülbelül 40x25 méter lehetett, 
egyik sarkában egy kis elkerített rész-
ben sekély víz volt. Itt játszottak először 
vízipólót Kolozsváron 1908 nyarától. 
(Részlet Koncz Rudolf önéletrajzából, 
amelyet az Apáczai Társaság sportha-
gyatéka őriz.)

Az uszoda a 20. század elejéig műkö-
dött, 1911-ben a sporttelep (később sta-
dion, majd aréna) építésekor bontották 
le. A bontásnak 1911. szeptember 11-én 
fogtak hozzá, amikor a sporttelephez 
vezető utat építették. A városi tanács az 
Ellenzék 1911. augusztus 30-i számában 
ekképp értesítette a közönséget az uszo-
da megszűnéséről: az uszoda lebontási 
munkálatai szeptember 4-én, hétfőn 
már megkezdődnek. Erre való tekintet-
tel a tanács értesíti a város közönségét, 
hogy a katonai uszodát csak tegnapig 
lehetett igénybe venni, a mai nap már 
nincs nyitva a közönség számára…

A Diána-fürdő uszodája

A város harmadik uszodáját a Diána 
fürdőben alakították ki. A Fürdő utca 
(ma Cardinal Iuliu Hossu) elején, a Sé-
tatér bejáratának baloldalán, dr. Szom-
bathelyi Gábor városi főorvos 1843-ban 
nyári használatú fürdőt létesített. 1852-
ben elkészült a gőzmotorral működő ál-
landó gőz- és kádfürdő, amely 1869-ben 
leégett. 1875-ben nyitották meg ismét 
a kor színvonalának megfelelően, 1894 
nyarán pedig átépítették, ekkor uszodát 
is létesítettek. A Diána fürdőnek tisz-
tán kezelt tágas uszodája van, melynek 
mellékhelyiségei kitűnő zuhanyokkal 
vannak ellátva – számolt be 1895. július 
2-i számában az Ellenzék.

A következő évben a Diána-fürdő 
vezetősége Budapestről szakképzett 
úszómestert szerződtetett azok számá-
ra, akik szerettek volna rövid idő alatt 
megtanulni úszni. De nem csak ezzel 
vonzotta a fürdő az úszni vágyókat. 

Kolozsvári kerépáros az 1880-as években

Az európai színvonalnak 
megfelelő korszerű 

pálya mészkő burkolatát 
lehengerelték, és forró 
kátránnyal öntötték 
le, amelyet homokkal 

szórtak be.
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Példás rendjéről és tisztaságáról ismer-
ték, valamint a hűsítő hideg zuhanya-
iról.

Az 1890-es években a Diána-fürdő 
külső medencéjén korcsolyapályát is 
kialakítottak. Az itteni pálya 1896-tól 
egyre nagyobb népszerűségnek örven-
dett, mert olcsóbb volt, mint a sétaté-
ri. A szegényebb diákok – elsősorban a 
kereskedelmi akadémiából – szívesen 
keresték fel, hogy kedvükre korcsolyáz-
zanak a téli szabad órákban.

A fürdőt az 1930-as évek végén bon-
tották le, ma egyik részén bérház, a 
másik részén pedig a kommunizmus 
áldozatainak emlékműve áll.

A Bánffy-kert

A Bánffy-kert, amely eredetileg a Wes-
selényi család kertje volt, a Diána-fürdő 
és a Sétatér mellett, a Malomárok bal 
partján feküdt. Ez volt Kolozsvár egyik 
hangulatos kis kertje, kis tóval, óriási 
égerfákkal, ezeknek tövén eredt a vá-
ros legjobb vizű csorgója. [Nagy Péter 
(Grandpierre Emil): Ó, kedves Kolozsvár. 
Budapest, 2005.]

Felméri Lajos egyetemi tanár 1889 
júniusában labdázó kört alakított Ko-
lozsváron. Hamarosan a körnek több 
mint ötven tagja lett, akik kibérelték 
a Bánffy-kertet. Itt hetente háromszor 
(de volt, amikor többször is), hétfőn, 
szerdán és szombaton a labdázni vá-
gyók kedvükre játszhatták a kor labda-
játékait: a métát vagy a balmozást, de 
a kor sportirodalma szerint közel 100 
labdajátékot ismertek. A labdázó kör-
nek három szabálya volt: nem szabad 
érzékenykedni, nem szabad vétkezni az 

illem ellen, illetve az igazgató ítéletét 
senki sem vonhatja kérdőre. (Siklóssy 
László: A magyar sport ezer éve, III. Bu-
dapest, 1929)

1894 telén a kert kis taván korcsolya-
pályát alakítottak ki. 1895. december 3-i 
számában az Ellenzék beszámolt a kor-
csolyapályáról, ahol a tavat, illetve a 
korcsolyákat kellőképpen őrizték.

A kor labdajátékai közül hamarosan 
elterjedt a tenisz, vagy ahogy akkori-
ban hívták, a lawn-tennis. 1896-ban 
két pályát alakítottak ki a Bánffy-kert-
ben, amely közkedvelt volt a kolozsvá-
ri polgárok körében. Sajnos, itt keveset 
játszottak a tenisz rajongói, mert 1896-
ban a kertet megvásárolta a magyar 
állam. Itt épült fel az Állami Felsőbb 

Leányiskola új iskolaépülete 1900 no-
vemberében 

A városi Sporttelep

Egy korszerű sporttelep gondolata már 
az 1900-as évek elején foglalkoztatta a 
kolozsvári sportvezetőket. Mindenki 
egyetértett azzal, hogy szükséges egy 
olyan sportlétesítmény, amely a kor-
szerű európai sport szabályainak meg-
felel, ahol országos, de akár nemzetközi 
versenyeket is lehet rendezni. A kolozs-
vári sportegyletek viszont elsősorban a 
saját érdekeiket követték: a KEAC atléti-
kapályát szeretett volna, a labdarugók 
saját pályájukat követelték, a céllövők a 
Lövölde felújításáért harcoltak, a tenisz 
kedvelői pedig újabb teniszpályák ki-
alakítását kérték. Az összhang az egy-
letek és sportvezetőik között hiányzott, 
ezt kihasználta a városvezetés, hogy az 
anyagi befektetést késleltesse.

1908-ban dr. Somodi István kolozsvá-
ri magasugró, a KEAC atlétája, a londo-
ni olimpián ezüstérmet nyert magas-
ugrásban. Eredményét az egész város 
ünnepelte, sikere pedig felvetette újra 
a sporttelep ötletét, ahol az atléták, a 
labdarúgók, a teniszezők is helyet talál-
janak. A városi tanács is belátta ekkor, 
hogy kell az új sporttelep, hiszen Ko-
lozsváron is lehetne rangos versenyeket 
rendezni. Példaként ott állt a sétatéri 
tó, amely 1908-tól Magyarország máso-
dik központja lett a korcsolyázás terén, 
és amely évről-évre rangos versenyek 
színhelye volt.

A városi tanács határozatát, misze-
rint az új sporttelepet a Sétatér mö-
gött, a fásberek és a Lövölde helyén 

A Sétatér látképe a Fellegvárról a 20. század elején

A kolozsvári sporttelep 1911-ben
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építik fel, 1911-től lehetett előkészíte-
ni, hiszen ekkor járt le a terület bér-
leti szerződése a városi kincstár és a 
tűzifa kitermelők között. A sporttelep 
tervét Kovács Gyula városi mérnök ké-
szítette el a Ferencváros Torna Club 
pályájának mintájára, a munkálatok 
is az ő irányítása és felügyelete mel-
lett zajlottak.

1911 szeptemberére elkészült a sport-
létesítmény. Kovács Gyula figyelembe 
vette a labdarúgók észrevételét, hogy a 
pályát ne kelet-nyugat irányba tegye, 
mert így délutánokon az egyik csapat 
mindig a nappal szemben játszott vol-
na (elsősorban Koncz Rudolf korabeli 
labdarúgó beszélgetett sokat a terve-
ző mérnökkel, és osztotta meg addigi 
tapasztalatait a labdarúgó pályákkal 
kapcsolatban). Az új pálya így észak-dél 
fekvésű lett, a nyugati oldalra került a 
fa-lelátó, a keleti oldalon pedig az ál-
lóhelyek. A tribün 1500 férőhelyes volt, 
alatta meleg-hideg vizes zuhanyú für-
dő, illetve minden kolozsvári egyesü-
letnek saját öltözője volt. A pálya mögött 
hat teniszpályát alakítottak ki, a lelátó 
mögött pedig egy kis lakóházat építet-
tek a sporttelep felügyelője számára. 
Minderről Koncz Rudolf előbb említett 
önéletrajzából szerezhetünk tudomást. 

A pálya felépítését és felavatását a 
budapesti sportvezetés, valamint a 
sportsajtó is üdvözölte. „Mert tudnunk 
kell, hogy Kolozsvár ma is gócpontja, 
szellemi vezetője Erdélynek. Ami ott 
bevett divat, az csakhamar divattá lesz 
a sok kicsi erdélyi városkában is. Amit 
ott a fiatalok megszoknak, megszeret-
nek, az elvándorol Erdélyország min-
den zege-zugába. Amit most Kolozsvár 
művel, az arányaiban olyan hatalmas 
nemzetmentő munka, amilyent eddig 
Nagy-Magyarországon egy város sem 
produkált. A Nemzeti Sport az ünnepük 
alkalmával velük örvendezik. Kolozs-
vár dicsősége nekünk is dicsőségünk! 
Szeretettel köszöntjük a magyar spor-
tok első hajlékát Erdélyben és a megal-
kotóit testvéri gyöngédséggel dicsérjük” 
– írta 1911. szeptember 3-i számában a 
Nemzeti Sport.

A pályát 1911. szeptember 16–17-én 
avatták fel. „Az ünnepélyes megnyitó 
után országos atlétika-versenyt, majd 
labdarúgó-mérkőzést rendeztek. A vá-
ros elöljárói mellett az eseményen részt 
vett a honvédelmi, valamint a közok-
tatási miniszter képviselője, illetve 
Magyarország legjobb atlétái 21 sport-
egyesületből. Itt volt Bodor, Jankovich, 
Horner, Mudin, Déván és természete-
sen a kolozsvári kedvencek, Somodi 
István és András. Sajnos, a megnyitót 
beárnyékolta a rossz idő, a kiemelke-
dő eredmények elmaradtak, a hangu-
lat viszont fantasztikus volt. Szegény 
kolozsváriaknak igazán nem volt sze-
rencséjük nagyarányúra tervezett pá-
lyamegnyitó versenyükkel. Minden fel-
tétel meg volt hozzá, hogy nagy sikerű 
legyen: a város által fejedelmi bőkezű-
séggel létesített pálya, a nagyszámú ki-
váló versenyző, lelkes hangulat, de Ju-
piter Pluvius megnyitá az ég csatornáit 
és egész délután zuhogott a sűrű, hideg, 
őszi eső, tönkretéve az óriási fáradság-
gal és körültekintéssel létrehozott ver-
senyt” – számolt be a Nemzeti Sport 1911. 
szeptember 24-én.

A város nevében Fekete-Nagy Béla 
polgármester átadta a sporttelepet a 
KAC elnökének, br. Jósika Samunak, 
ezután pedig elkezdődtek a pályaa-
vató versenyek. Az atlétika versenyek 
után labdarúgó mérkőzés zárta a ren-
dezvényt, a Budapesti-Csepeli Atlétikai 
Club csapata 4-1 arányban legyőzte Ko-
lozsvár válogatottját. (Killyéni András: 
Az  ő  neve  csillag  a magyar  sport  egén. 

Dr. Somodi István emlékalbuma. Kolozs-
vár, 2008)

A két világháború között a sportte-
lep rangos atlétika versenyek színhe-
lye volt, hiszen a Somodi István vezet-
te KAC, az 1920-as évek elején pedig az 
Universitatea is híres atlétagárdával 
büszkélkedett. 1940 után a magyar ál-
lam anyagi hozzájárulásával rendbe 
tették a pályát. 1941. szeptember 11-én, 
fennállásának 30. évfordulóján a ho-
mokos labdarúgópályát füves pályá-
ra cserélték, mivel a magyar labdarú-
gó szövetség szabályzata szerint csak 
gyeppel borított pályán lehetett bajnoki 
mérkőzéseket rendezni. A KAC labda-
rugó csapata meghálálta a befektetést, 
hiszen az 1943–44-es magyar bajno-
ki idényben harmadik, ugyanakkor a 
magyar kupában a második lett. Erről 
a Szabadság című Kolozs megyei napi-
lap 2000. évi folyamában László Ferenc 
Ezredvégi arcképcsarnok című sorozatá-
ban olvashatunk.

A hatvanas évekre a régi lelátó már 
kicsinek bizonyult, ekkor bontották le, 
majd épült fel az ovális betonteknő. 
A régi falelátót Aranyosgyéresre szállí-
tották, ahol ma is áll. 

A kolozsvári stadion atlétikapályáját 
a kilencvenes évek közepén korszerűsí-
tették, majd 2008-ban a stadion lebon-
tásáról és újraépítéséről döntött a vá-
rosi tanács. Az új arénát 2011. október 
elsején adták át. 2014 októberére elké-
szült az aréna szomszédságában az új 
sportcsarnok is.

Kolozsvári teniszezők 1910 körül

A sporttelep tervét Kovács 
Gyula városi mérnök 

készítette el a Ferencváros 
Torna Club pályájának 
mintájára, az építést is  

ő irányította.



26 • www.muvelodes.net

alotaszeg Alszegéről szól a Magyar Újságírók 
Romániai Egyesülete 2014-es riportkönyve, s 
már a kistájegység neve is hangulatsejtető. 
Al-, tehát valamihez képest alul van, -szeg, 
tehát sarok, szegelet. Mostanság elburján-
zó, divatosan idegen szavakkal: marginali-
tás, periféria. Már maga Kalotaszeg is egyik 
szege lete csupán a Kalota néven ismert haj-
dani, Biharig terjedő történelmi tájnak, Kalo-
taszeg Alszege kétszeresen is az.

Időutazás Farnastól Zsobokig a riportkönyv 
címe, s a riport, mint műfaj kivételesen szé-
les szabadsága az idősíkok váltakozását is 
megengedi. Esetünkben inkább a részletező 
múlt és be-bekörözött jelen, semmint a kö-
dös és kiszámíthatatlan jövendő irányába. 
Időnél tartva az is lényeges, hogy az egymást 
váltogató látleletek felvevésére nyár derekán, 
vakációs táborozás idején került sor. Lazítás 
során tehát, ahogy a faluturista is ott hagy-
ja a kézjegyét a panziós emlékkönyvében. És 
hogyha éppen újságírók a vendégek, ők akkor 
riportnak keresztelik el a benyomásaikat. És 
hogyha tucatnyi nyaralva-dolgozóból áll ösz-
sze az effajta vendégsereg, akkor maga írja 
meg az egész „emlékkönyvet”…

Kínálati piacgazdaságban ful-
dokló nyomtatott sajtónkban, 
valljuk be, az írott riport egyre 
inkább fehér hollónak számít. 
A hírforgalmazás napi taposó-
malmában nemcsak az olvasó, 
hanem az újságíró is még inkább 
időhiányban szenved. Az átlag-
olvasó, aki még arra sem ér rá, 
hogy az alaposabb, hosszabb 
anyagokat elolvassa, arra aztán 
végképp nem, hogy el is mélázzon 
egy kicsit rajtuk. Mélyebb merí-
tésű szociográfi át, oknyomozó ri-
portot sátoros ünnepeken, ha ol-
vashatunk.

Érzi és tudja ezt médiamunká-
saink szakmai szervezete, a MÚRE 
is, amikor évi táborozásai mun-
ka-jellegét, kissé kompenzálásként, 
egy-egy riportkönyvvel is bizonyítja. 
Tavalyi táborozásuk színhelyét, az 
agonizáló Farnast, és sokkal életre-
valóbb szomszédját, Zsobokot járják 
keresztül-kasul a riporter-táborozók, 

akik között egyetemi hallgatóktól örök-ak-
tív nyugdíjasokig az írott és az elektronikus 

sajtó számos nemzedéke képviselteti magát. 
Zsobok és Farnas a közösségi magára-talá-
lás és az elhagyatottság, a segíts magadon 
sikertörténete és a kiöregedett, elfogyó bele-
törődés pólusai között ingadoznak nemcsak 
a megszólított riportalanyok, nem csak a két 
szomszédos település lakói: de maga a többek 
között Kispetrit, Sztánát, Váralmást is magá-
ba foglaló kistájegység, Kalota kettős szegele-
te is.

A nyelvileg-vallásilag homogén Zsobokon 
a templom és tiszteletes asszonya köré élet-
erős közösség szerveződik, utat „varrnak ki” 
maguknak, szórványiskola-központot mű-
ködtetnek, számos munkahellyel, mellék-
üzemággal. A fele-fele arányban megosztott 
Farnason jószerint nincs is közösségi élet, 
emléke is foszladozik már az iskolának. 
Nincsen orvosa, boltja, sőt, kocsmája sincs, 
egyetlen számottevő intézményét, a tábor 
színhelyéül szolgáló öregotthont is Zsobokról 
működtetik.

Sokatmondó az az idézet, ami a könyvnek 
ugyan az elejéről, de Péntek János professzor 
eligazító írása végéről származik: „Kalotasze-
gen szinte párhuzamosan halad át az ország-
út és a vasút, lehetősége a hasznos és szük-
séges tájékozódásnak, kapcsolatépítésnek, és 
csábítás is az eltávozásra. A korábbi mobili-
tásból egyre inkább migráció lesz. Ez a vonzó 
táj maga is a politikai változások országútjá-
ra került.”

És ha ez a csúnya szó, „politika” is elhang-
zott, Kalotaszeg Alszegéről Európa „alszegé-
re” is vessünk egy pillantást. A másfélszáz év 
előtt ide érkezett vasút forradalmát Romá-
niában most az autópályák forradalmának 
kellene követnie. Észak-Erdélyben is elindult, 
majd Bukarest nemtetszésére el is akadt va-
lami. Autópálya, ami az Alszeget, ha közvetle-
nül nem is érinti, de észak, kelet és déli irány-
ban is közrefogja. Lassan két évtizede, hogy 
vajúdik az ügye, negyedrészben sem készült 
még el Bors–Berettyószéplak–Magyarnádas–
Gyalu–Torda–Aranyosgyéres között. De hát az 
akadályok sem tarthatnak, míg a világ, újabb 
két évtized alatt csak el kell jutni valahogy a 
végére már  

Addigra pedig az Alszeg maradék lakói is 
eldönthetik: a történelmi „autósztrádák” le-
szálló vagy felszálló ágait választanák. Met-
hamorphosis Transilvaniae. A történet foly-
tatódik.

Kalotatáj kettős szegelete

K

Krajnik-Nagy Károly

meg az egész „emlékkönyvet”…

dokló nyomtatott sajtónkban, 
valljuk be, az írott riport egyre 
inkább fehér hollónak számít. 
A hírforgalmazás napi taposó-
malmában nemcsak az olvasó, 
hanem az újságíró is még inkább 
időhiányban szenved. Az átlag-
olvasó, aki még arra sem ér rá, 
hogy az alaposabb, hosszabb 
anyagokat elolvassa, arra aztán 
végképp nem, hogy el is mélázzon 
egy kicsit rajtuk. Mélyebb merí-
tésű szociográfi át, oknyomozó ri-
portot sátoros ünnepeken, ha ol-
vashatunk.

Érzi és tudja ezt médiamunká-
saink szakmai szervezete, a MÚRE 
is, amikor évi táborozásai mun-
ka-jellegét, kissé kompenzálásként, 
egy-egy riportkönyvvel is bizonyítja. 
Tavalyi táborozásuk színhelyét, az 
agonizáló Farnast, és sokkal életre-
valóbb szomszédját, Zsobokot járják 
keresztül-kasul a riporter-táborozók, 
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vadrózsák

Magyar lakodalom  
Nagyenyed vidékén száz éve

A

Győrfi Dénes

z ember életében minden időkben vol-
tak sorsdöntő, emlékezetes pillanatok, 
amelyek elkísérték jóban-rosszban a 
sors szabta úton. E földi életnek min-
denkoron a házasság volt egyik legfon-
tosabb, legemlékezetesebb pillanata. 
A magyar ember életében sem volt ez 
másképp. Az alábbiakban a régi szép 
idők igen gazdag tárházából próbálom 
kiragadni a legjellemzőbb, legtartal-
masabb mozzanatokat, s azokat a ma-
guk eredetiségében, patinájában aján-
lom az olvasóközönség tiszteletteljes 
figyelmébe. Hasznos mindez valameny-
nyiünk lelki-szellemi épülésére. Az idős 
nemzedék – bár gondolatban – maga 
elé idézi egykori fiatalságának boldog, 
tartalmas éveit, az ifjú nemzedék pedig 
az elődök példáján talán indítékot kap 
ezen ősi magyar hagyományaink fele-
levenítésére, ápolására s talán esetle-
ges gazdagítására is. 

Ez alkalommal nem részletezem a 
falusi fiú–leány közötti baráti–szerel-
mi kapcsolat kialakulásának végelát-
hatatlan, sokszínű módozatait, lehető-
ségeit, körülményeit. A mindennapok 
munkája, a közös ünneplés és a közös 
mulatság hozta közel egymáshoz a fia-
talokat, élesztette fel szívük tüzes láng-
ját, egymás iránti vonzalmuk kialaku-
lását, megerősödését, állandóvá tételét. 
Viszont ezektől a pillanatoktól számít-
va, még hosszú volt az út addig, amíg 
a szerelmesek hivatalosan is egymáséi 
lehettek. Először is maguk a szülők iga-
zították el egymás között a dolgot, me-
lyet bizonyos felkért közbenjáró pen-
dített meg nagy óvatossággal egy erre 
megfelelő pillanatban. Mindig a vagyo-
ni érdek lévén a fő szempont, a fiatalok 
nem is mertek, nem is akartak a szü-
lőkkel ellentétbe kerülni e tekintetben. 
A szülők megegyezése után a legény 
törekvését a kérő násznagy és neje, a 
nyüszű asszony pártolta; a lány érdeke-
it pedig a kiadó násznagy vagy lányos 

gazda képviselte; a további hangulatról 
a vőfélyek gondoskodtak. Az egykori há-
zasság megkötésével járó szokások há-
rom főmozzanat körül csoportosultak: 
a mátkaság, a hűtlés, vagyis esküvés és 
a vendégség.

A kérő násznagy szombati napon 
délután naplemente előtt elment a le-
génnyel a lányos házhoz  Ott beköszön-
vén, mielőtt még helyet foglalt volna, a 
legkomolyabban adta elő ott jártának 
célját: „Isten e világot hat napokon te-
remtette; elsőn a mennyet és a világos-
ságot; másodikon elválasztá a száraz 
földet a tengertől; harmadikon a napot, 
holdat és számtalan sok csillagokat; 
negyediken a földet fölékesíté fákkal és 
füvekkel; ötödiken teremté a madara-
kat és halakat; hatodikon a csúszómá-
szó oktalan állatokat s az embert, a mi 
első atyánkat, Ádámot a föld porából. 
Ádámot az Isten elküldé, hogy nézze 
meg az összes teremtett mindenséget. 
Megnézi, de felsóhajt: »Mennyei Atyám! 
Minden teremtett állatot párjával ta-
láltam, de magamat egyedül látom«. 
Istennek megtetszett Ádám atyánk só-
hajtása; Ádámra mély álmot bocsátott 
s egy oldalcsontját kivette, belőle ké-
szítette Éva anyánkat. Ekkor felébresz-
tette Ádámot s kérdést tett hozzája: »Te 
Ádám, ismered-é ez asszonyt?« Felelt 
Ádám: »Ismerem, mert ez az én testem-
ből való test, csontomból való csont«. 
Ekkor Isten egybe párosítá őket; s mi-
vel több ember nem volt még a földön, 
Isten volt a pap, násznagy és vőfély. S 
ekkor elbocsátá őket, hogy töltsék bé 
a földet népekkel és nemzetekkel, az 
ifjú legényeket megházasítsák, a leá-
nyokat férjhez adják. Ezen Pista legény 
látván, hogy mindenki párjával van, 
csak ő egyedül, Isten parancsolatját 
akarja követni. A kigyelmetek házába 
bétekintett, Erzsi leányukat sepreget-
ve, mosogatva, rozmaringot öntözgetve 
látta s megtetszett nékie. De nem olyan 

A mindennapok munkája, 
a közös ünneplés és a 
közös mulatság hozta 

közel egymáshoz 
a fiatalokat, élesztette 
fel szívük tüzes lángját, 

egymás iránti vonzalmuk 
kialakulását…
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hatalmas, hogy ezzel csak magáévá tegye; hanem kívánja 
keszkenő- és gyűrű jegyváltással eljegyezni, hogy mondhas-
sák: »Én vagyok a te jegyesed, te vagy az enyém«, mindaddig, 
amíg a szent hit alá kerülnek, hogy aztán mondhassák: »Én 
vagyok a te hitvesed, te meg az enyém«.”

A lány apja vagy násznagya erre azt felelte, hogy: „Ha Is-
ten úgy rendelte, legyen meg az Ő szent felségének a rende-
lése”, s a legény gyűrűt vagy tallért, a leány pedig jegykendőt 
tett egy tányérra, kezet fogtak, s a jegyeket kicserélték, hogy 
majd az esküvőn egymásra ismerhessenek. Magyarbecében 
például rendes kötést tettek, s bánatpénzt tűztek ki arra az 
esetre, ha valaki e kötést megszegte volna. A jegyváltás több 
helyen, például Magyarlapádon, Becében, Magyarmedvésen 
a pap előtt zajlott le, aki aztán komolyan ki is vallatta őket, 
hogy igaz szeretetből akarnak-e egymásé lenni, majd a je-
gyek kicserélése után áldást mondott reájuk, s intette őket, 
hogy ne a külső jeleket, hanem az igazi szeretetet tekintsék 
köteléknek maguk között. A bekövetkezett vacsora pedig a 
menyasszony szüleinél zajlott le.

A következő három vasárnapon a pap a szószékről hirdet-
te ki a mátkaságot, ez idő alatt sem a leány, sem a fiú szülei 
nem jelentek meg a templomban, hogy nevük említésekor 
„ne kelljen restelkedniök”.

A hűtlés vagyis esküvés a harmadik kihirdetés utáni ked-
den történt meg, viszont az ünnep előkészületei már hétfőn 
elkezdődtek. Felpántlikázott és csengős ökrökkel fát vittek 
a lakodalmas házhoz, a nyüszűlányok pedig a vendégségre 
való kása készítésnél segédkeztek. Mind a két ünnepi ház 
elé magas szálfát állítottak fel, amelynek csak felső koroná-
ja volt meghagyva, ágait virágbokrétákkal és pántlikákkal 
cifrázták ki a nyüszűlányok. Ugyancsak ők ékesítették fel a 
vőfélyek ünnepi pálcáit és sapkáit, midőn e nap délutánján 
hívogatni indultak. A meghívás egyes helyeken, mint Maros-
csúcson, Koppándon már a második és a harmadik hirdetés 
között megtörtént. A meghívó szövege különböző volt. Ma-
gyarbükkösön például így hangzott:

Adjon az Úristen szerencsés jó estét,
Töltse bé áldással ezen háznak népét.
Alázatossággal bocsánatot kérek,
Hogy e hajlékba én ily bátran belépek.
De én azt állítom, hogy el nem tévedtem,
Hanem a megnevezett hajlékba jöttem.
Éltesse az Isten e háznak a népét,
Emberét, asszonyát, leányát, legényét.
Legyenek oly vígak mindétig és végre
Jussanak a magas menynek örömébe.
Dicsérjük az Istent béjövetelünkben,
Szerencsések legyünk ezen esztendőben,
Víg öröm és áldás szálljon mi szívünkbe,
Nemes drága hazánk legyen csendességbe!

A boldogság fája kivirágzott szépen. Akarom, hogy friss, 
jó egészségben találjam kigyelmeteket, tiszteletre, becsület-
re méltó uram és asszonyom! Mivelhogy Isten megtartotta 
ezen keresztyén atyánkfiát, úgymint Kovács Pista uramat és 
asszonyomat, megáldotta magzatokkal, úgymint fiakkal és 

leányokkal, ezen fiak közül ifjú legény Gyuri (vagy lányok 
közül Sári – szerk. megj.) Istennek parancsolatját, a szent 
házasságot követvén, szólítja én általam kegyelmeteket 
mostan este siratóba, holnap kedden nászába, szép sereggel 
felkísérni az Istennek anyaszentegyházába, ott a hitnek és 
szeretetnek aranyláncával egybepárosítani sok becsületes 
emberszemek látására, fülek hallására. Ugyancsak szívesen 
elvárják egy kevés ételnek s egy kevés italnak elköltésére, 
melyet tiszta szívből és szeretetből adnak, mint atyafiaknak 
és jóakaróknak. Az ifjakat a mulatságba szívesen látják”. 
A másik vőfély pedig ezzel toldotta meg a mondókát: „Én is 
az őkeme szavát szólom és tisztelem, de hát a mi menyasz-
szonyunk nagyon barna, kérek egy pár tojást vagy krajcárt 
a fehérítőre”. Az adományt aztán a két vőfély közösen még 
aznap este rántotta alakjában elfogyasztotta, a pénzt pedig 
elitta. Akik pedig a vendégségben részt akartak venni, azok 
disznólábat, tyúkot, kenyeret küldtek be előzetesen, a többi 
ajándékot pedig személyesen adták át.

A meghívottak a lányos és a legényes házhoz hétfőn este 
siratóba mentek, ami távolról sem volt szomorú esemény, 
hanem az egész táncból, mulatozásból állott. Közben a legény 
násznagyával együtt észrevétlenül fölkerekedett s a lányos 
házhoz érve, beesteledett utasok módjára szállást kértek. 
„Nem vendégfogadó ez, nem adhatunk szállást, nem ismer-
jük kendteket, kik s mifélék, menjenek a községi bíróhoz” – 
így folyik ideig-óráig a kötekedés, de aztán valamennyien 
asztalhoz telepednek s folyik a mulatozás. Közben a nász-
nagy visszamegy, a legény viszont a lányos háznál marad. 
Bükkösön a legény egyedül szokott oda lopakodni, viszont 
ha észrevették, akkor násznagya csak egy veder bor fejében 
tudta onnan kiváltani. A magyarlapádi fiatalok egyéb tréfát 
is elkövettek: egy legényt deszkára fektetve kinyújtóztattak, 
kezére fabábút kötöttek s bevitték a szoba közepébe. A cigány 
gyászhoz illő szomorú nótát játszott a fejénél. A legény pedig 
időközben a zene ütemére mozgatni kezdi a lábait, kezével a 
fabábúkat a deszkához ütögette, majd gyorsabb ütemre gyor-
sul a mozgás is, végre felugrott, összeverte bokáját és nagyo-
kat kurjongatva, rikkantva járta végig a szaporáját.

Kedden reggel rövid szóval újra meghívták azokat, akik 
ételnemű küldésével s a siratóban való részvétellel jelezték a 
vendégségben való megjelenésüket. Délig a két ház vendégei 
külön mulattak. Délután a kérő násznagy befogta a legszebb 
marháit hatos vagy nyolcas fogatba – ha nem volt annyi, 
kölcsönkért egy párat –, az első pár ökröt a szarván bokré-
tákkal, pántlikákkal s csengőkkel díszítették fel, a hátulsó 
csatlásra két-három cigányt ültettek, a többi ülőhelyet a 
vendégek töltötték be, s úgy mentek a menyasszonyért. A lá-
nyos ház vendégei a kapunál várták őket, de nem a leköte-
lező előzékenységgel. A kaput szalmából font gúzzsal kötöt-
ték be. A beengedés előzetes szóváltás után történt meg. Bent 
a szobában ezalatt ünneplőbe öltőztették a menyasszonyt. 
Az egykori Alsó-Fehér megye északi részén gyöngyös pártát, 
koszorút, felette fehér menyasszonyi fátyolt viselt, haja egy 
fonadékban a hátán leeresztve, Magyarlapádon rókatorkos 
kék mente volt a vállára vetve. A párta félkör alakú, kétujjnyi 
széles, kemény papirosból készült, selyemmel vagy bársony-
nyal bevonták, elől fehér gyönggyel, üveggömbökkel, tarka 
hárásszal, rézbokrétával, zöld tollúval kirakták, a feje tetejé-
ről színes, virágos pántlikák lógtak le a lány derekáig. Vajas-
don például tiszta, de egyszerű ruhában ment esküdni, fején 
virágkoszorúval. Megesett lány pártát nem tehetett a fejére, 
s a templomi esketésen sem jelenhetett meg.

A szülői háztól való búcsúzást a menyasszony násznagya 
végezte el. Íme erre egy példa Lázár István Bethlen-kollégiu-
mi tanár s jeles néprajzos korabeli gyűjtéséből:      

A jegyváltás több helyen a pap előtt 
zajlott, aki komolyan ki is vallatta 

őket, hogy igaz szeretetből akarnak-e 
egymásé lenni…
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Mielőtt elvinnék e ház virágszálát,
Mondjam el röviden annak búcsúzását,
Ő nem fojthatja el síró zokogását,
Azért én mondom el szíve sóhajtását.
Édesapám, aki engem fölneveltél,
Igaz úton járni mindig vezéreltél,
Hogy boldoggá tehess, arra törekedtél,
Mint saját lelkedet, engem úgy szerettél.
Köszönöm jó apám jó szívességedet,
Áldja meg az Isten minden lépésedet,
Hogy örömmel élhess több boldog éveket,
Isten oltalmába ajánllak tégedet.
Szerető jóanyám, hát neked mit mondjak,
Aki hűn dajkáltál engem, leányodat,
Nem sajnáltad értem sok fáradságodat,
Szenvedtél miattam álmatlanságokat.
Sok ezer áldása van a jó Istennek,
Kívánom azokkal tégedet áldjon meg,
Boldogul folyjanak napjai éltednek,
Mert jó anyám voltál, nekem, gyermekednek.
Rátaláltam immár szerető páromra,
Eddigi helyemet újjal cserélem ma,
Bocsáss el hát édesanyám szárnyaimra,
Kísérjen áldásod engemet utamra.
Kedves testvéreim, fogjátok meg kezem,
Tőletek válásom esik nagy nehezen.
Látom szemetekből, hogy könnyeztek ezen,
Szívem megindulva, búcsúm így végezem:
Áldjon meg titeket a jóságos Isten,
Mind felkeléstekben, mind lefekvéstekben,
Tartson meg bennünket testvér-szeretetben,
Jók legyünk egymáshoz egész életünkben.
Kedves lánybarátim, ó bocsássatok meg,
Ha talán vétettem valaha tinéktek,
Legyetek boldogok, míg e földön éltek!
Végre rokonaim gyünnek elé renddel,
S minden jószomszédom e vendégsereggel,
Kik hozzám valának szüves szeretettel,
Áldja meg az Isten mind boldog élettel!
Legesleg utolján tisztelt násznagy uram,
Kegyelmedhez hangzik a búcsúzó szavam,
Az Isten segélje, aki az égben van,
Vége már búcsúmnak, követem az utam”.

Megjegyzendő, hogy a vőlegény elbúcsúztatása sokkal ke-
vesebb ceremóniával és érzékenységgel zajlott le. A harang 
megkondulásakor a menet a templomba indult zeneszó, kur-
jongatások, élcelődések közepette. Egyes vidéken, Szentkirá-
lyon, Csombordon, Kapudon gyalog, Maroscsúcson, Koppán-
don szekéren ment a menyasszony a templomba. A menetet 
a vőfélyek vezették, a menyasszonyt a nyüszűlányok fogták 
közre, hátul a cigányok haladtak, egyes helyeken a Rákó-
czi-indulót játszva. A templomhoz érve, komollyá vált a han-
gulat, az esküvő idején elhallgatott a dal és a zene. 

A templomból való kijövetel után újra kitört a jókedv, mi-
közben a menet újra a menyasszony házához indult (Magyar-
lapádon, Magyarbecén, Magyarmedvésen, Magyarózdon), 
ahol csakis újabb szóváltás után engedték be őket az udvar-
ra s a házba, átvenni az asszony kelengyéjét. Közben ajándé-
kozásra került sor, amely alkalommal a vőlegény fejkendőt 
és csizmát ajándékozott hitvesének, amaz pedig saját kezű-
leg kivarrt inget adott hitvestársának. A vendégek pénzt, de 
inkább ágyneműt, kendőket, kézi szereket ajándékoztak, de 
nem hiányzott a borjú, a juh, a kismalac s a bizonyos föld-
terület sem. Ezalatt a lány kelengyéje szekérre került, majd 

az ünnepélyes menet a vőlegény házához indult. A szekér 
megindulásakor a jó kívánság jeléül hamus fazakat ütöttek a 
kerekéhez. A vőlegény házánál pedig a kapuban már egy vé-
nasszony által ringatott bölcsővel találták szembe magukat. 
Az udvaron a menyasszonynak némi hagyományos próbákon 
kellett átmennie. Kis széket tettek eléje, s ha rálépett, akkor 

kényelmes természetűnek könyvelték el, ha viszont egysze-
rűen leugrott a szekérről, az frissességről, elevenségről, élet-
revalóságról tanúskodott. Seprűt is ejtettek el a pitvarajtóban, 
a serény menyasszony azt is hirtelen felkapta s a helyére tet-
te. Szerényen köszöntötte apósát, anyósát, akik megcsókolták 
s „édes lányom”-nak nevezték. Itt jegyzem meg, hogy a temp-
lomi esküvőn az örömszülők nem vettek részt.    
Este következett az igazi vendégség. Ezen viszont csupán a 
személyszerinti meghívottak vettek részt. A fiatalok közül 
pedig csakis a vőfélyek s a nyüszűlányok. A letelepedéshez a 
vőfély hívta fel a figyelmet:

Immáron az asztal meg vagyon terítve,
Kés, tángyér, villával s kalánnyal készítve,
Jönnek az étkek is mindjárást sorjába,
Ez a roppant népség nem áll itt hiába.
Nehogy az asztalon a leves meghűljön,
S fölmelegítése dologba kerüljön,
Tessék mindnyájuknak helyre telepedni,
A muzsikásoknak meg kell melegedni.
Én mindent, mi tőlem telik elkövetek,
Jó ápétitust kívánok kigyelmeteknek!

A szokásos menü a következőkből állott: matha – vagy tyúk-
húsleves – rizzsel, főtt hús tormával, töltött káposzta, pe-
csenye, tejeskása cukorral és fahéjjal. Az ételeket a vőfélyek 
hordták fel, mindegyik fogáshoz hagyományos versezetet 
mondva. Így például Miriszlón, Felenyeden, Marosgombáson 
a leveshez a következő rigmust mondták el:

Érdemes vendégek, nem üresen jöttem,
Étellel terhelve vagyon mindkét kezem.
De mielőtt hozzá nyúlnak a kanálnak,
Buzgó szívvel hálát is adjunk az Úrnak.
De hogy én most itten hosszan ne papoljak,
És a forró táltól sebeket ne kapjak,
Kezemből vegyék el ezt a forró tálat,
Amelyet az ujjam már tovább nem állhat.
A hátam megett még vagy húsz legény vagyon,

vadrózsák

Magyar népviselet a Maros-mentéről
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Azoknak is kezét süti igen nagyon,
Ne tántorodjon hát most előttem senki,
Mert a nyakát hamar leforrázom neki.
Itt tehát a leves, melyet adott jó hús,
Azért hát senkinek szíve ne legyen bús.
Nosza muzsikások, szóljon hát a víg tus,
Ezzel dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Magyarbükkösön és vidékén a leveshez az alábbi rigmus járta:

Itt van a jó leves ecetes babérral,
Jól meg van ijesztve tejfellel és zsírral.
Igen jó eledel magyarnál, németnél,
Éhség ellen is jobb a patikaszernél.
Szüzek, szép leányok, ne beszélgessetek,
Mert éhen maradtok, tehát siessetek.
Itt van a jó leves, ebből jól egyetek,
Ha ebből nem esztek, férjhez nem mehettek!

Tyúkhúshoz Miriszlón az alábbi rigmust mondták el a fel-
szolgálók:

Elhoztam a kakast egész taréjával,
Jó puhára főzve, apró rizskásával,
Nem gondolt jó gazdánk a maga tyúkjával
Költsék jóízűen Isten áldásával.
A szakácsasszonyunk erősen esküszik,
Hogy mióta a nap alatt ő sütkérezik,
Jobb ízű eledelt még ennél nem kóstolt,
Bár hetven esztendőn már keresztül gázolt.

Sóbafőtthöz pedig ez a rigmus járta:

Itt van a borjúhús mártással, tormával,
Jobb ez mint a hering az veres hagymával.
Ábrahám ilyennel éle Sárájával
Azért élt oly soká ő kedves párjával.
Bátran tehát ebből mindnyájan vegyenek,
Arra bőven mártást, de sót is tegyenek,
Húzd rá Bandi koma, vígan hogy legyenek.

A káposzta fölszolgálását pedig e szavakkal jelezték a vőfélyek:

E kerek országnak jó részét bejártam,
Ily káposztafélét keveset találtam.
De annyit mondhatok, hogy ahol csak jártam,
Mindenki dicsérte, fülemmel hallottam.
De én nem dicsérem, dicsérje meg magát,
Mert beléje vágtam fél oldal szalonnát,
Tizenkét disznónak, elejét, hátulját,
Keresse meg benne ki-ki fülét, farkát!

Gombáson, Miriszlón, Felenyeden a kásához is rögtönöztek 
megfelelő rigmust:

Itt van a kása is egy kis pecsenyével
Akinek foga nincs, rágja az ínyével.
De azért csak tessék bátran az uraknak,
Akkor diskuráljunk róla, ha jóllaktak!

A kása elfogyasztása után a vőfély a szakácsnét vezette be, 
akinek keze és néha a képe is be volt kötve, mintha a főzésnél 
égette volna el, s sántikált is ráadásul, akit aztán így muta-
tott be a vendégeknek:

Halljunk szót kigyelmek! Én ismét papolok,
Szegény szakácsnénak ügyében felállok,
Addig, jó kigyelmek, tőle meg sem válok,
Amíg meg nem nyerem azt, amiért szólok.
Bezzeg násznagy uram, szomorú hír vagyon
A szakácsné asszony keze sebes nagyon,
Szegény! hogy a kását ott künn kevergette,
A jobb kezét a tűz szörnyen megégette.
Ím a szakácsnénk ő nagy kanalával
Jobb kezét forgatja szörnyű fájdalommal,
De még ami nagyobb, sánta is lábára,
Mert a kása freccsent mind az őt ujjára.
Tehát jó kigyelmek! Bugyellárt nyissanak,
Kis bankót, nagy bankót tányérra rakjanak,
Ekként orvosságra néki pénzt adjanak
Hogy mérges sebei hamar gyógyuljanak.

Magyarbükkösön a felszolgált sülthöz az alábbi rigmust tár-
sították:

Itt hozok sülteket, számtalan sokfélét,
Azért köszörülje ki-ki jól meg kését,
Hogy el ne csorbítsa a tányérja szélét.
Húzza kend meg moré, rekedt hegedűjét!
Tessék hát kigyelmek, vegyék el kezemből,
Jó nagy darabokat metéljenek ebből,
Bort igyék rá ám az, aki eszik ebből,
Mert ha bort nem iszik, nagy hasa nő ettől!

Enyedszentkirályon, Magyarlapádon, Marosgombáson, Mi-
riszlón a káposztához és a pecsenyéhez felszolgált bort e sza-
vakkal jelentették be:

Azt kiáltja szám, hogy legyetek csendesen,

Miriszlói magyar pár
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Hogy elvégezhessem a dolgom rendesen,
Mert annak szolgál e házba szívesen,
Aki szépen mulat és becsületesen.
Minthogy házatoknál ígéretet tettem,
Melyet jó gazdámtól itthon megértettem,
Ételt, italt nektek szüvesen ígértem,
Melyeket már mostan kezembe is vettem.
Kezemben az üveg, jó bor vagyon benne,
Várja a menyasszony, ha rá kerülhetne,
Még a vőlegény is, gondolom rá menne,
Más is hozzányúlna, ha előtte lenne.
Isten áldása ez, azért bátorsággal
Ki-ki hozzá lásson örömmel, vígsággal,
Ne töltsük az időt itt szomorúsággal.
Az én bizodalmas gazdám azt kívánja,
Ki ebből részt veszen, egészség utána.
Hogy a hideg csömör ne essék hasára,
Magam is kivánom: egészség utána!

Ezek után a vendéglátó gazda által készített édességek: 
kalács, tészta, palacsinta, torta, pánkó felszolgálása kö-
vetkezett. Ezek mellett Enyedszentkirályon például, még 
a múlt század közepén is, minden résztvevő házaspár egy 
liter bort és egy tányér tésztát vitt magával a vendégségbe, 
amit szeretettel kínálgattak egymásnak a közös asztalnál 
ülők. 

Vacsora alatt számos tréfás, élcelődő felköszöntő is el-
hangzott. Íme egy felenyedi példa:

Hallottam én régen, még gyermekkoromba,
Hogy szép dolog menni a lakodalomba.
Mert ott a kakasok sülve kodácsolnak,
Pulykából, malacból jó levest csinálnak.
El is jöttem bizony, igaz, hogy híttanak,
Hogy a lakomában egy szép verset mondjak.
Na már Marci pajtás! Most jött víz malmodra.
Kamarátok légyen teli szalonnával
Udvarotok pedig jó száraz bikfával.
Egyszóval az Isten nektek mindent adjon,
A bölcső a házból soha ki ne fogyjon!    
 

Következett a tánc. Ez alatt a nyüszűasszony s a nyüszűlá-
nyok elvonultak felkontyolni a menyasszonyt. Ezt a műve-
letet a Maros-mentétől eltérően Bükösön, Ózdon, Medvésen 
már vacsora előtt elvégezték. Következett a menyasszony-
tánc, amely alkalommal mindenki kettőt-hármat fordult az 
ünnepelttel, természetesen pénz ellenében, végül pedig a vő-
legény váltotta magához. Közben pedig tréfás dalokat énekel-
gettek a körülöttük táncolók:

Ma menyasszony, holnap asszony,
Holnapután komámasszony.
Esztendőre, vagy kettőre
Szüksége lesz a bőcsőre.

Hopp édesem, gyócsingesem,
Kedden este melléd esem,
Ha nem esem, hengeredem,
Mégis hozzád közeledem.

A következő napon, szerdán Bükkösön gyógyulóba, Vajasdon 
és Maroscsúcson kárlátóba, Magyarmedvésen hirézbe gyűltek 
össze a vendégek. A következő vasárnapon került sor az új me-
nyecske ünnepélyes bemutatására a templomban, erre az al-
kalomra legdíszesebb ruhájába öltözködött, s fejét fehér csip-
késkendővel takarta be. Ezen a napon a vőlegény szüleinél, a 
következő vasárnapon a menyasszony szüleinél ebédeltek.

Következtek aztán a mindennapi élet hétköznapjai.

vadrózsák

Magyar népviselet Vajasdról
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 A fényképeket a következőképpen kell elmenteni: a fotós neve, 
a kép címe_01. 02. 03....jpg

 Leadási határidő : 2015. július 30.
A papírképeket és CD-ket személyesen vagy postán a Kolozsvár 
Társaság, 400113 Kolozsvár, Főtér (Piața Unirii) 22/8, e-mailen a 
kolozsvartarsasag@gmail.com, vagy a kolozsvar_t@yahoo.com 
címekre várjuk.

 A fényképek elbírálása és kiállítása: A munkákat szakmai zsűri 
bírálja el. A kiválasztott legjobb 40 fényképből 2015. augusztus 
18-án a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa Főtér 23. szám 
alatti termében kiállítást rendezünk. A megnyitón díjazzuk a 
fotósokat. Az eredményt honlapunkon (www.kolozsvartarsasag.
com) is közöljük. Érdeklődni lehet a fenti e-mail címeken,  
valamint a 0744 170 740-ás telefonszámon (Veress Enikő).  
Kurátor: Horváth László (0724 563 903).



Csom
bord látképe a szőlősből


