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e haragudjon, ezzel vége a mai napnak, vagy van még valami 
más is műsoron?” – kérdezte félreismerhetetlen erdélyi román-
sággal egy enyhén kopaszodó férfiember, ki barátja és a fele-
ségek társaságában kóstolgatta kis poharának tartalmát Má-
tyás lovas szobra alatt nem sokkal azután, hogy Lajkó Félix és 

bandája éppen befejezte hangversenyét. A nehéz, ólmos, már-már bacoviai felhők 
alatt is napnál világosabb volt, hogy tetszett nekik a pazar előadás, s valamiféle 
ilyesfajta hangulatban szerették volna beszegni az estét, mielőtt a kincses város 
valamelyik szürke tömbház-negyede elnyeli őket, s nyugovóra térnek. Míg előva-
kartam a saját anyanyelvemen írt és nyomtatott kis műsorfüzetet, és a csütörtök 
késő esti kínálathoz lapoztam, az ő anyanyelvükön mondtam nekik, hogy ott, a 
tér sarkán román nyelvű programfüzettel is szolgálnak az önkéntesek. Mondták, 
jó, hogy szóltam, köszönik, majd hazafelé menet kérnek egyet, de addig is hadd 
tudhassák meg, mivel szolgálhat még ez a szép este, mert addig innen el nem moz-
dulnak. S akkor együtt böngésztük át, hogy percek múlva a Contiban, vagyis az 
egykori New Yorkban kezdődik a buli, fertályóra múlva pedig a Bulgakov irodalmi 
kávéháznak nevezett kulturális intézményben. Köszönték, s avval váltunk el, hogy 
ki nem hagyják semmiért, rúgja meg a macska, elférnek ők a fiatalok között fél éj-
szaka, még akkor is, ha a huszonhetet másodszor töltötték be, vagy a tizennyolcat 
harmadszor, vegye ki, ahogy akarja. S úgy ráztunk kezet a körülbelül kétszáz női 
vegyes olimpiai szintideje óta tartó ismeretségre, hogy „maguk, magyarok tudnak 
valamit”.

Bizonyára így van. Igazat szólnak ezek a derék román atyafiak, mert az erdé-
lyi magyar kezdeményezésre tizenhetedik alkalommal összehívott Szent István- 
napi Kárpát-medencei néptánctalálkozó – és a pár éve törvényszerűen életre hívott 
Kolozsvári Magyar Napok –, nos, e rendezvény népviseleti, zenei, táncbeli, nyelvi 
sokszínűségében tobzódó pompázatossága félreérthetetlenül ezt igazolja. Az idei 
Napok megnyitójaként színpadra lépő Állami Magyar Népi Együttes nem kevés-
bé káprázatos előadása a fényes bizonyítéka annak, hogy e csütörtök esti román 
embereim nem járnak tévúton. Hiszen előbbin Németországból, Lengyelország-
ból, Lettországból, Fehéroroszországból, Oroszországból, Kárpátaljáról, Felvidék-
ről, Magyarországról, Vajdaságból, Horvátországból és Erdélyből, korábban a 
Kelet-Balkánról is érkező különféle nemzetiségű-kultúrájú csoportok mutattak és 
mutatnak meg és be ízelítőt évről évre abból, ami sajátosan az övék, ami számukra 
a legszebb, a legkedvesebb és a legédesebb, de amivel mindnyájunk lelki épülésére 
megajándékoznak bennünket, ki-ki a saját népviseleti és zenei nyelvén. Utóbbin a 
Megidézett Kárpátalja. Hágókon innen és túl című előadásában a budapesti társa-
ság olyan táncantológiával rukkolt elő – először a színpadi magyar táncművészet 
történetében! – amelynek során a Kárpátalján élő népek és nemzetek – magyarok, 
huculok, románok, cigányok, rutének, ukránok, zsidók – legeredetibb és legtisz-
tább kultúrájából tettek láthatóvá és elérhetővé, egyben érthetővé és szerethetővé 
gyöngyszemeket. Felülírva ezzel mindennemű rossz egyebet. Ha nem is hódítottak 
meg, de legalább felmelengettek véle fagyos szíveket, s elérték azt, hogy Kárpátal-
ján volt olyan előadásuk, amelynek a végén ukrán férfiak nem féltek elmondani: 
ezentúl megvédik a többször meggyalázott vereckei magyar emlékművet.

Szóval tessék megmutatni nekem azt a Kárpát-medence bármelyik nem ma-
gyar vidékén létező, akármelyik – nem magyar – többségi tánctársulatot, együt-
test, amelyik ilyen sokszínűséget felvállal, összehoz, színpadra visz, és ilyen minő-
ségben elő is ad! Amíg nincs ilyen, addig felelősségem teljes tudatában kijelentem, 
hogy ilyen nyelvi, művészeti, táncbeli, zenei, egyszóval ilyen kulturális sokszínű-
ség felvállalásában, továbbításában, népszerűsítésében mi, magyarok világbajno-
kok vagyunk! Persze, igazuk lehet a műsor további részletei felől érdeklődő derék 
román barátaimnak, hiszen első királyunk, Szent István Intelmeitől kezdődően a 
huszadik századi háborúkat lezáró rendelkezésekig, s az onnantól errefelé eltelt 
évtizedek alatt bőven volt időnk megtanulni mindezt.

Szavaimmal nem piszkálni és nem bántani akarok. Pusztán jelezni szeretném, 
hogy így is lehet.

Formát bontva: a kulturális sokszínűségről

„N



4 • www.muvelodes.net

Beszélgetés az Olvasóklubban. Fejes Ildikó felvétele

Keresztényibb és műveltebb 
társadalmat!
Interjú dr. Fejes Ildikóval, a KALOT Egyesület irodavezetőjével

Dáné Tibor Kálmán

E Székelyföldön 2004-ben indította újra 
tevékenységét a KALOT. Szervezetetek 
annak a KALOT-nak a jogutódjaként 
jelentkezett, amely egyik legjelentő-
sebb népfőiskolai mozgalom volt a két 
világháború közti Magyarországon, 
illetve a második bécsi döntést követő-
en Erdélyben is. Az újraindulását kö-
vető több mint 10 éves tapasztalatod 
alapján hogy látod: mekkora az idő-
szerűsége a valamikori KALOT külde-
tésének?
A Kerkai Jenő jezsuita atya által 1935-ben 
alapított KALOT rendkívül jól átgondolt, 
megszervezett és nem utolsó sorban 
„kiimádkozott” szervezet volt  Tíz éves 
fennállása alatt olyan páratlan fellen-
dülést, fejlődést, szervezeti, tevékeny-
ségbeli kiterjedést mutatott fel, amit 
véleményem szerint nagyon kevés szer-
vezet tudott és tud felmutatni, és amely 
nem csupán egy sikertörténetként 

(lehetne) része a magyar egyház- és 
művelődéstörténetnek, hanem akár 
képzési tantárgy is lehetne menedzse-
rek, szervezetszociológusok és művelő-
désszervezők számára  Nyilván most 
nincs időnk arra, hogy a KALOT sikeré-
nek és tevékenységének minden szeg-
mensét bemutassuk, inkább térjünk 
vissza a kérdésedre  Mi hasznosítható 
a valamikori KALOT-ból ma? Röviden 
úgy fogalmazhatok: minden  A KALOT 
módszertana, vezetőinek nem topmene-
dzser-képző iskolákban tanult, hanem 
ösztönös projektmenedzsment-tudása, 
lobbizó képessége és mindezeken túl, 
ami a legfontosabb: hite, küldetéstuda-
ta, önfeláldozó élete mind-mind példa-
értékű lehet a 21  században is  Az már 
csak szervezési-technikai kérdés, hogy 
ma megváltozott infrastruktúrával, 
megváltozott felfogású emberekkel, át-
alakult társadalomban és kultúrában 

Az alaphozzáállás, 
a bölcsesség, a nyitottság, 

a tenni akarás, a kitartó 
munka, a hit és a küldetés

tudat: ezek voltak az 
alapjai a KALOT sikerének.
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közösség

dolgozunk  Az alaphozzáállás, a böl-
csesség, a nyitottság, a tenni akarás, a 
kitartó munka, a hit és a küldetéstudat: 
ezek voltak az alapjai a KALOT sikerének 
és biztos vagyok abban, hogy ma is ezek 
a fontos alkotói egy sikeres munkának  
Ugyanakkor természetesen nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül, hogy a modern 
vagy posztmodern kor már nem kedvez 
a mozgalmaknak, napjainkban már 
nehezen tudnám elképzelni, hogy egy 
szervezet pár év leforgása alatt félmilli-
ós aktív és elkötelezett tagot számláljon 

A KALOT a két világháború között 20 
népfőiskolát működtetett az akkori 
Magyarország területén, ebből egyet 
Csíksomlyón, abban az épületben, 
amiben ti is tevékenykedtek. Van-e a 
népfőiskolai tevékenység iránt keres-
let a mai székely társadalomban?
Természetesen van! Ha pedig nincs, 
akkor fel kell kelteni iránta az érdek-
lődést  Kerkainak egyik nagy erénye az 
volt, hogy oda tudott figyelni „az idők 
jeleire”  Nyitott szemmel járt korának 
társadalmában és megkereste azokat 
a társadalmi űröket, ahol a nevelő, fej-
lesztő munkájával eredményeket tudott 
elérni  Jókor, jó módszerekkel szólított 
meg megfelelő társadalmi réteget – ők 
elsősorban az agrárfiatalok képzésével 
foglalkoztak  Ha népfőiskolai tevékeny-
ségben gondolkodunk, akkor a 2000-
es években is meg kell találnunk azt a 
területet és azt a társadalmi közeget, 
amit nyitott a fejlődésre  Természetesen 
ma már sokkal tágabb a formális vagy 
nonformális képzési kínálat, mint volt 
Kerkai idejében, tehát nehezebb meg-
találni egyrészt a „piaci” rést, másrészt 
fölkelteni az igényt a fejlődésre  Hoz-
zátartozik a helyzetképhez, hogy a fel-
nőttképzési trend - elsősorban az EU 
hatására – egyre nagyobb mértékben 
jelenik meg a székelyföldi társadalom-
ban is  Az egész életen át tartó tanulás 
igencsak dicséretes és pozitív eszmé-
je – mint annyi minden más Románi-
ában – azonban egyfajta „utazó” poli-
cyként érkezett meg Romániába  Nem 
helyi igényekből fakadóan született, a 

felnőttképzés kivitelezési módjai sok 
esetben nem is válaszolnak a helyi tár-
sadalom problémáira  Sőt, azt is meg 
merjük kockáztatni, hogy a románi-
ai társadalom sok szektorában a to-
vábbképzés szükségességének európai 
trendje egyfajta  kényszerű, kötelezően 
bejárandó pályaként kapott hangsúlyt, 
ezzé vált a romániai alkalmazás után  
Ünneprontó ugyan, de beszélhetünk, 
sőt beszélnünk kell a kreditpont-kény-
szerről, az oklevélkényszerről, elköl-
tendő EU-s pénzek kényszeréről, amik 
külső hatásként szorítják  az embereket 
és tolják őket a tanulás életfogytig tartó 
„kényszerébe”  Mindezzel a rosszul le-
fordított trenddel szemben, vagy sokkal 
inkább mellett áll a népfőiskolai gon-
dolkodásmód, ami egyértelműen szer-
vesen illeszkedik a felnőttképzés szük-
ségességének gondolatába, de mentes a 
korábban említett „kényszer”-ektől  A 
népfőiskola azokra a kérdésekre kíván 
választ adni, amelyekkel az egyén vagy 
a közösség ténylegesen szembe találja 
magát a helyi társadalomban  A nép-
főiskola esetében a részvétel önkéntes, a 
résztvevőt nem hajtja sem oklevél, sem 
kreditpont kényszer, munkanélküli-
ként sem kötelezik őt erre, és pénzt sem 
kap érte, mint ahogyan sok esetben ma 
történik nagy volumenű, elsősorban 
munkanélkülieket megcélzó képzések 
esetén  A népfőiskola a tudásért és fej-
lődésért, mint önmagáért létező célért 
van és működik, az élet sok területén 
nyújt használható ismereteket, mind-
eközben az egyén és a közösségek fejlő-
dési lehetőségét nyújtja  Természetesen 
van jó pár olyan szervezet is, amely si-
keresen ötvözi a tényleges tudásátadást, 
a helyi igényekre való odafigyelést a 

jelenlegi felnőttképzési bürokráciával, 
de számos olyan szereplővel is találko-
zunk, akik az aktuális konjunktúrában 
csak a profitszerzés lehetőségét látják  
Önmagában ezzel még nem lenne baj, 
de egy olyan társadalomban, ahol a 
felnőttképzés nem része az általános 
kultúrának, ahol felnőttképzési igényt 
föl kell kelteni, nem szabadna olyan 
képzési struktúrákat működtetni és a 
közvélemény előterébe helyezni, ahol a 
formalitás, a bürokrácia, a centralizált 
papíralapú szabályrendszer, a hagyo-
mányos típusú oktatás dominál a tény-
leges, örömmel, szabadon választott ta-
nulási vágy helyett  

Tekintsük át akkor, hogy milyen nép-
főiskolai képzései voltak, illetve van-
nak az újraindult KALOT-nak Székely-
földön?
Képzéseink mindig a helyi igényekre 
próbálnak választ adni, ugyanakkor 
a KALOT-nak fontos szempont, hogy 
más, igényes képzéseket nyújtó fel-
nőttképzési szervezet tevékenységeit 
ne keresztezzük munkánkkal  Így nem 
szervezünk nyelvvizsgára felkészí-
tő tanfolyamokat vagy az agráriumot 
érintő képzéseket, hiszen ez utóbbit na-
gyon sikeresen végzi például a Caritas 
Vidékfejlesztés  Legfőbb konkurensünk-
nek a televíziót, az internetet, a rohanó, 
fogyasztó életmódra sarkalló fórumo-
kat tekintjük, ahol az embereknek egy-
re korlátozottabb az igénye a munkán 
kívüli kimozdulásra, hogy a világot ne 
a közösségi média virtuális képén ke-
resztül ismerje meg, hanem testkö-
zelben  Így azt is mondhatom, bármit 
megszervezünk, amivel az embereket 
arra ösztönözzük, hogy szabadidejüket 

Pillanatkép a 2013as énlaki KALOTtáborból. Turcza Hunor fényképe

Képzéseink mindig a helyi 
igényekre próbálnak 

választ adni, ugyanakkor 
fontos, hogy más 

felnőttképzési szervezet 
tevékenységeit ne 

keresztezzük munkánkkal.
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közösségben, önmaguk fejlődésére ösz-
szpontosítva töltsék el  Elöljáróban ezt 
azért tartottam fontosnak hangsúlyoz-
ni, hogy érthetővé váljék tevékenysé-
günk tág köre  Az elmúlt tíz évben tehát 
szerveztünk közösségvezető képzéseket 
falun élő fiataloknak, imaiskolát mű-
ködtettünk, éveken át voltak vállalko-
zói alapismeretek, dekoráció-, gyön-
gyékszer-készítő, magyar helyesírás és 
nyelvhelyesség, román nyelvgyakorló 
tanfolyamaink  Évek óta tartó népsze-
rűséggel vannak fotó-, videó-, varró-, 
rovásírás-, weblapkészítés és újabban 
prezi-bemutató készítő tanfolyamaink  
A nyári szünetet kivéve egész évben 
működnek klubjellegű tevékenysége-
ink: az angol, a francia, a német tár-
salgási nyelvklubok, a Nők Iskolája és 
három csoportban olvasóklub  De volt 
már preferánsz klubunk is  És minden 
évben szervezünk egy-egy négy napos 
tábort, ahol különböző szakmai altá-
borokban lehet tanulni és alkotni, a tá-
bor egésze ezen túl intenzív közösségi, 
lelki és szórakozási élményt is próbál 
nyújtani  A népfőiskolai jellegű, „kö-
tetlenebb” képzéseinken túl vannak 
nagyobb lélegzetű, több száz órás kép-
zéseink is, amelyek esetében az akkre-
ditációra is hangsúlyt fektetünk  Ezek 
közül az Erdélyben magyar nyelvterü-
leten egyedülállónak számító 500 órás 
lelki gondozói képzést, illetve a projekt-
menedzsment képzést emelem ki  

Hogyan kapcsolódik a KALOT katoli-
kus jellegéhez, mondjuk, a fotó- vagy 
weblapkészítő tanfolyam? Beszélhe-
tünk egyházi preferánsz klubról? Ho-
gyan látod az egyházaknak a felnőtt-
képzésben betöltött szerepét?
Meggyőződésem, hogy kereszténysé-
günk nem korlátozódik a liturgikus 
helyszínekre és életünknek az úgy-
nevezett lelkiségi területeire  Ha egy-
ségében tekintjük az embert, akkor 
mindaz, ami a kereszténységünket 
jelenti, a hitünk, a vallásosságunk je-
len kell, hogy legyen életünk minden 
területén  Nem választhatjuk le mere-
ven a lelki életünket a szakmairól és 

az érdeklődési területeinkről, de még 
a szórakozásunkról sem  A hagyomá-
nyos társadalomban az ember min-
den tevékenységében, munkájában, 
társadalmi kapcsolataiban jelen volt 
a vallása, az embereknek nem kellett 
szeletekre hasítaniuk lényüket és éle-
tüket, és némelyiknek vallásos jelleget 
kölcsönözni, a többieknek pedig nem  
Ebben a megközelítésben nem látok 
semmilyen ellentmondást abban, hogy 
egy egyházi szervezet prezi-bemutató 
készítő tanfolyamot, vagy preferansz 
klubot működtet  További előnye a szé-
les spektrumú tevékenységi terület-
nek, hogy számos olyan személy kerül 
ismét a kereszténység holdudvarába, 
akik egy idő óta eltávolodtak az intéz-
ményes egyháztól, de mondjuk, egy fo-
tótanfolyamon ismét megszólítva ér-
zik magukat egy tág látókörű, nyitott 
egyház részéről  Az egyházak számos 
téren meghatározták, illetve befolyás-
sal bírtak Erdély társadalmának ala-
kulására  Tanításuk, életszemléletük, 
kultúrájuk áthatotta az itt élők gon-
dolkodását, papok, szer zetesek vállal-
tak közéleti és politikai szerepeket, az 
oktatás, a nevelés és a magas kultúra 
legfon to sabb térségi szereplői voltak, 
ugyanakkor az írott történelmi em-
lékezet legfontosabb intézményei  Ki-
emelkedő tevékenységet folytattak és 
folytatnak a szociális ellátás területén, 
a 20  században ugyanakkor az egyház 
tekinthető a legerőteljesebb magyar 
nemzetiségi intézménynek is  Úgy gon-
dolom, hogy egy ilyen tág társadalmi 

szerepvállalásban az egyháznak nem 
csak az iskolai alapképzésben, hanem 
a felnőttoktatásban is ott kell lennie  
Természetesen rendkívül fontosnak ta-
lálom a gyermekek vallásos nevelését, 
az iskola, a közoktatás vallásos miliő-
jét, de a felnőtté válás pillanatában sem 
szabad teljesen elengedni a kezüket, il-
letve a templomi keretekbe, vasárnapi 
liturgikus együttlétekre korlátozni az 
együttlétet  A templomokból és a val-
lásos tevékenységekből oly nagy mér-
tékben hiányzó fiatal felnőtt nemzedék 
megszólítására kiváló lehetőség a fel-
nőttképzés és ezen belül a nonformális, 
népfőiskolai képzés  És végül 25 évvel 
a rendszerváltás után azt hiszem, azt 
is ki kell mondanunk, hogy az egyhá-
zaknak ismét szerepet kell vállalniuk a 
magas kultúra terjesztésében  Abban az 
időszakban, amikor szinte csak a temp-
lom falai közé és liturgikus események-
re korlátozva volt szabad cselekednie, 
ennek nyilvánvalóan kevés tere volt  
A rendszerváltást követő évtizedekben 
a társadalom sürgető szociális nehéz-
ségekhez kért és kapott támogatást az 
egyházaktól, ugyanennek a munká-
nak továbbra is nagy a jelentősége  Úgy 
gondolom, annak is elérkezett az ideje, 
hogy az egyházak ismét értékteremtők 
és iránymutatók legyenek a kultúra te-
rületén is  És mint minden másban, az 
egyházaknak nem csupán nyitottnak 
kell lenniük a kor kultúrája iránt, ha-
nem ebből kiemelkedve, akár a korszel-
lemen, a tömegkultúrán túlmutatva 
iránymutatónak kell lenniük 

A lelkigondozóképzés második évfolyamának hallgatói és tanáraik egy része.  
Csobot Györgydeák Szabolcs felvétele

…rendkívül fontos 
a gyermekek vallásos 

nevelése, az iskola, 
a közoktatás vallásos 

miliője, de a felnőtté válás 
pillanatában sem szabad 

elengedni a kezüket…
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ntézményünk gyűjti, gondozza, ku-
tatja és közzéteszi csíki székelység 
kulturális örökségét. Nemzeti öna-
zonosságunk tárgyi és szellemi ha-
gyatékának hiteles őrzőjeként a Csíki 
Székely Múzeum erkölcsi, esztétikai 
értékeket, tudományos ismereteket 
közvetít. Részt kívánunk venni közös-
ségünk fenntartható fejlesztésében, 
az életminőség javításában. A múze-
umot élő közösségi térként értelmez-
ve szerepet vállalunk az oktatás és az 
igényes szórakoztatás területén.

A Csíki Székely Múzeum Hargita me-
gye legnagyobb muzeális jellegű köz-
gyűjteménye, fenntartója Csíkszereda 
Megyei Jogú Város  Elsődleges gyűjtőte-
rületünk a Csíki-medence, vegyes profi-
lú intézményként klasszikus múzeumi 
gyűjteményeket őrzünk: történelem, 
néprajz, régészet, művészetek, termé-
szettudományok 

Intézményünk az 1620-as években, 
Bethlen Gábor fejedelemsége idején 
épült, majd az osztrák uralom alatt 

katonai erőddé alakított Mikó-várban 
működik  Rövid időközöket leszámít-
va, amikor különböző intézmények 
és hivatalok működtek a várban, a 20  
század közepéig a mindenkori hadse-
reg használta a várat  1970-ben, nagy-
méretű restaurálás után itt kapott he-
lyet az 1930-ban alapított múzeumi 
gyűjtemény  A kiemelt fontosságú mű-
emlék-épület hangulatos belső udva-
ra nyaranta számos kulturális-szaba-
didős tevékenységnek ad otthont 

Intézményünk három kiállítóhely-
lyel rendelkezik  A csíkzsögödi Nagy 
Imre Emlékház gyakorlatilag érin-
tetlenül maradt a művész 1976-ban 
bekövetkezett halála után, utolsó 
befejezetlen műve megtekinthető a fes-
tőállványon (!)  Az általa megálmodott 
és terveztetett galériában évenként 
változó tematikájú kiállításokon mu-
tatjuk be életművét  A központi fekvé-
sű Kossuth utcai galéria többnyire kor-
társ művészeteket bemutató időszakos 
kiállítások mellett filmfesztiválok, 

A Mikóvár története című állandó kiállítás fegyverterme

A nyitott kapuk intézménye:
Csíki Székely Múzeum 

Gyarmati Zsolt

I

A Csíki Székely Múzeum 
Hargita megye 

legnagyobb muzeális 
jellegű közgyűjteménye, 
fenntartója Csíkszereda 

Megyei Jogú Város.
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múzeumpedagógiai foglalkozások hely-
színéül szolgál 

A Mikó-vár teljes körű felújítása 2011 
és 2013 között zajlott  A másfél millió 
euró értéket meghaladó rekonstruk-
ció a múzeumi infrastruktúra korsze-
rűsítését csak részben érintette, mégis 
jelentős minőségi változást hozott in-
tézményünk működésében  A vakola-
tok és a padlózat megbontása kivételes 
alkalmat adott a művészettörténeti és 
régészeti kutatásokhoz, amelyek so-
rán közelebb jutottunk a Mikó-vár 
építéstörténetének megismeréséhez  
Lehetőségünk nyílt raktárainkban mű-
tárgybarát környezetet kialakítani, a 
néprajzi kiállításunkat felújítani, ál-
landó várostörténeti kiállítást tervezni, 
múzeumi kávéházat működtetni 

A magyarországi országos múzeu-
mokkal 2007-től megkezdett partnersé-
gi projekt-sorozat a több mint 200 ezres 
látogatószámával korszakváltást ho-
zott múzeumunk történetében, ugyan-
akkor elindította a múzeumba járás 
divatját  A Mikó-vár falai közé érkező, 
a szakma csúcsát képviselő kurátorok, 
restaurátorok, belsőépítészek mintául 
szolgáltak saját kollegáink számára – 
új szemléletmódot, minőségi változá-
sokat generáltak 

Az évek során felhalmozott szak-
mai kapcsolatháló, a kiállításrendezői 
tudás, a korszerű interpretációk irán-
ti fogékonyság öltött testet a 2011-ben 
megnyitott állandó vártörténeti kiállí-
tásunkban  Műemléképületünk törté-
netének 17–18  századbeli meghatározó 
korszakát in situ bemutató, multimé-
diás rendszerrel, múzeumpedagógiai 
programmal és önálló kommunikáci-
ós csomaggal ellátott kiállítás jelentős 

mértékben hozzájárult a MúzeumCa-
fé-díj elnyeréséhez 

Állandó néprajzi kiállításunk a 19  szá-
zad végének és a 20  század elejének − 
néhol napjainkig is fellelhető − paraszti 
világát mutatja be  A vidékre jellemző 
tárgyak által a csíki mindennapok sa-
játos élettereit járhatja be a látogató 

A csíksomlyói ferences rendház ko-
rabeli nyomdájából közel 125 nyomtat-
ványt és könyvkötést mutatunk be a 
következő csoportosításban: 1676 és 1700 
közötti nyomtatványok, 18-19  száza-
di tankönyvek, ferences szerzők mun-
kái, énekes-, imádságos- és liturgikus 
könyvek, vallásos társulatok kiadvá-
nyai, vitairatok, jogi művek, búcsús ki-
adványok, a nyomda számadáskönyvei 
és a könyvkötészet példányai kerültek 

kiállításra  Ezen kívül a tárlaton a 
nyomda fennmaradt felszerelése te-
kinthető meg: a 18  században felújított 
Kájoni-féle kézisajtót, a könyvillusztrá-
ciók és szentképek rézmetszet lemezeit, 
valamint a könyvkötészet szerszámait 

Különálló egység a szabadtéri nép-
rajzi gyűjteményünk, amely a múzeum-
épület mellett, mintegy kéthektáros te-
rületen fekszik  A székely népi építészet 
objektumait őrizzük itt: hét paraszthá-
zat, 15 székely kaput, két gabonást és 
egy fedeles kutat  A gyűjtemény men-
tőakció keretében, az 1970-es években 
került a múzeumba, sajnos dokumentá-
ció és szakmai koncepció nélkül  Jelen-
leg a részleg nem látogatható, mivel a 
fejlesztési terv kialakításán dolgozunk 

Régészeti gyűjteményünk a múzeum 
legdinamikusabban fejlődő állománya  
A Csíki-medence régészeti feltárásainak 
leletanyaga két fő egységből áll: a rend-
szerváltás előtti évtizedek jobbára kül-
ső kutatók ásatásainak többé-kevésbé 
dokumentált állományát egészíti ki a 
2000-es évet követően intézményünk-
ben alkalmazott főállású régészek által 
elvégzett terv- és mentőásatások egy-
re gyarapodó tárgyi anyaga  Az utóbbi 
évek tudományos törekvései Csíkszere-
da területére és főként a múzeumunk-
nak otthont adó Mikó-vár környezetére 
irányultak, ugyanakkor prioritásnak 
tekintjük a Csíki-medence szakrális 
építkezéseinek feltérképezését  Büszkék 
vagyunk az Erdély-szinten ritkaság-
számba menő dendrokronológiai és ar-
chaeozoológiai kutatómunkára is 

Művészeti gyűjteményünk mennyi-
ségi szempontból aránytalan, három 
fő alkotóelemre tagolható  A csíkzsö-
gödi Nagy Imre Galéria és Emlékház (1) 

Múzeumpedagógiai foglalkozás a Csíki idők járása című néprajzi kiállításon

A Csíksomlyói ferences nyomda című állandó kiállítás a 18. században felújított csíksomlyói könyvsajtóval
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múzeumunk külső részlegeként műkö-
dik  A mintegy 6700 leltári tárgyból álló 
gyűjtemény a művész szakmai életmű-
vét, illetve életének tárgyi környeze-
tét foglalja magába  Tulajdonképpeni 
képzőművészeti műtárgyállományunk 
(2) kiemelkedő részét képezik Nagy Ist-
ván, Márton Ferenc és Benczédi Sándor 
munkái  Egyházművészeti gyűjtemé-
nyünk (3) gerincét a kelet-erdélyi római 
katolikus templomokból begyűjtött, li-
turgiában már nem használt feszüle-
tek, körszobrok, szoborrészletek, táb-
laképek alkotják  A műalkotások nagy 
része a 16–17  századra datálható, rep-
rezentatívabb tárgyaink: Mária megko-
ronázása (csíkszentdomokosi oltárkép), 
„Búsuló” Krisztus, (15  századi szobo-
regyüttes része), valamint Szent Mi-
hályt ábrázoló, polikróm faszobor 

Mindenik állandó kiállításunk ren-
delkezik katalógussal vagy kiállítás-is-
mertető füzettel  Az utóbbi években há-
rom nyelven három külön kiadványt 
jelentetünk meg, ezt a gyakorlatot a 
magas költségek mellett is fent szeret-
nénk tartani  Ezek egy része szintén 
elérhető a múzeumi és egyéb inter-
netes oldalakon   Az időszakos kiállí-
tások tekintetében folytatjuk a bevált 
gyakorlatot, miszerint elsősorban a 
turisztikai szezonban múzeumunkat 
felkereső, mintegy 15–20 ezer magyar-
országi látogató érdeklődését kívánjuk 
felkelteni  Az év többi részében a helyi 
közönség kulturális igényeinek sze-
retnénk megfelelni, főként vendégki-
állítások fogadásával  A 3–5 hétig üze-
melő, kisebb anyagi vonzatú tárlatok 
esetében nem tudjuk maradéktalanul 
megvalósítani a magas múzeológiai 

sztenderdeket  Közintézményként teret 
kell adnunk a szerényebb infrastruk-
túrával ellátott, helyi és térségi mű-
vészeti kezdeményezéseknek is, ame-
lyeknek helyszínéül a Kossuth utcai 
galériát jelöltük ki 

Műtárgyállományunk megismer-
tetésének szándéka vezérelt, amikor 
útjára indítottuk a gyűjteményi kata-
lógus-sorozatunkat  A „Régi magyar 
könyvtár” állományunkat bemutató, 
minden tudományos igényt kielégítő 
kiadványunkat a néprajzi gyűjtemé-
nyünk bemutatása követi 2015-ben 

A Csíki Székely Múzeum Évkönyve so-
rozat elindítását több mint egy évtizede 
kezdeményeztük, idén a X  évfolyamot 
jelentetjük meg, román és angol kivona-
tokkal, mintegy 450-500 oldalon  Egyike 
vagyunk a magyar nyelven kiadott két 
(!) külhoni múzeumi periodikának 

Az utóbbi években sikerrel szervez-
tük meg a Pósta Béla régészeti kon-
ferenciát, illetve a Magyar Múzeumi 
Történész Társulat 13  szakmai tovább-
képző és konferencia programot  Gya-
korlatunk, személyi és tárgyi infra-
struktúránk megfelelő finanszírozási 
feltételek mellett alkalmassá teszi mú-
zeumunkat további tudományos konfe-
renciák szervezésére 

Intézményünkben 2007 óta tartunk 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat  Ál-
landó, szakképzett munkatársaink hat, 
illetve két éve látják el feladatukat, az 
érintettek száma évente meghaladja a 
kettőezret  Stratégiai célunk további két 
szakképzett munkatárs alkalmazása, 
továbbá állandó kiállításainkhoz családi 
füzet készítése, amely a gyermekek szá-
mára élvezetes formai és tartalmi vilá-
got hozhat  Figyelünk arra, hogy a mú-
zeumpedagógust ne hagyjuk magára, 
bevonjuk a Tudományos Tanács munká-
jába is  Nem lehet eléggé hangsúlyozni, 
hogy a múzeumi tárgyak egyedisége, az 
általuk hordozott üzenet interpretálá-
sa teszi ezen a területen a múzeumokat 
versenyképessé  Tárgyaink köré kell te-
hát felépíteni az ismeretátadás múze-
umi rendszerét, ebben fontos szerepet 
szánunk a muzeológusoknak is 

Rendszeresen szervezünk nyári tábort, szünidei matinét, családi napot. Nagy Gyöngyvér fényképei

A Múzeumi Esték programsorozat keretében, minden hónap első hétfőjén múzeumi szakemberek, 
restaurátorok tartanak előadást a legváltozatosabb témákban
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rassó magyar spirituális élete mindig 
is az egyház és a kultúra együtthatá-
sának eredménye volt  Létezik is egy-
fajta párhuzamosság abban, ahogyan a 
történelem mostoha hatásait a brassói 
reformátusság és a kultúra szervezők a 
maguk javára tudták fordítani 

1963-ban városrendészeti okokra 
hivatkozva lebontották a Cenk alatti 
város főterén álló, Alpár Ignác tervez-
te impozáns református templomot  
Harminc évre rá három református 
templom működött Brassó három kü-
lönböző negyedében, a legújabb közü-
lük az 1993-ban felavatott Reménység 
Háza 

Noha Brassóban és vonzáskörzeté-
ben ma is mintegy harmincezer ma-
gyar él (számuk a kilencvenes évek 
elején meghaladta az ötvenezret), ta-
lán az egyetlen város Erdélyben, ahol 
nem épült magyar ház, a magyar mű-
velődésnek nincsen egyetlen multi-
funkcionális tere  Van viszont – hála 
a protestáns egyházaknak – három 

központja  Az unitárius egyházközség 
közösségi termében időnként, a ma-
gyar evangélikus egyházközség, illetve 
a Reménység Háza református egyház-
község gyülekezeti termeiben rendsze-
rességgel tartanak kulturális rendez-
vényeket 

Kiemelkedő a Reménység Háza refor-
mátus központ szerepe a brassói ma-
gyar művelődési élet megszervezésé-
ben  Ezt a gyülekezet és templomépítő 
lelkészcsalád, Ménessy Miklós és Csilla 
már a tervezés időszakában célként fo-
galmazta meg 

Itt van az Apáczai Csere János Köz-
művelődési Egyesület (ACSJKE) székhe-
lye és rendezvényeinek színhelye is  El-
nöke Házy Bakó Eszter 

A jellegzetesen kulturális tevékeny-
ségeknek kedvező késő őszi, téli és kora 
tavaszi időszakban hetente több alka-
lommal is tartanak itt könyvbemutatót, 
pódiumműsort, tárlatot, tudományos 
vagy történelmi előadást, komolyzenei 
esteket  Jeles erdélyi magyar szerzők 

Az Örmény múlt és jelen című fényképkiállítás megnyitója a Reménység Házában

A kultúra és  
a reménység háza

Ambrus Attila

B

1963ban városrendészeti 
okokra hivatkozva 

lebontották a Cenk alatti 
város főterén álló, Alpár 
Ignác tervezte impozáns 
református templomot. 
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mutatták be itt az elmúlt két évtized-
ben könyveiket, köztük Kányádi Sán-
dor, Szabó Gyula, Kovács András Ferenc, 
Markó Béla, Fekete Vince, Egyed Péter  
Több alkalommal mutatkoztak be a 
Reménység Házában magyarországi, 
illetve kárpátaljai szerzők is  E téren a 
Reménység Háza a sepsiszentgyörgyi 
Bod Péter megyei könyvtárral működik 
együtt  

Előadást tartott – a régi brassói sza-
badegyetem hagyományát követve – 
mások mellett Egyed Ákos, Toró Tibor, 
Czakó Gábor, Vekerdi Tamás, dr  Balázs 
Lajos, Ábrám Zoltán, Gazda József, Kó-
nya Ádám 

Évente megtartják a brassói magyar 
képzőművészek tavaszi tárlatát  A kiál-
lítások szervezője Vetró Bodoni Sebes-
tyén András képzőművész  Brassó az 
erdélyi magyar képzőművészet egyik 
legfontosabb – noha kevésbé ismert 
– fellegvára  Itt él és alkot Ábrahám 
Jakab, Albert Sándor, Albert Zoltán,  
Bartha Árpád, Csutak Levente, Ferencz 
Ágnes, Olsefszky Jakabos Imola, Ardele-
anu Kovács Ibolya  Erőteljes a fiatal kép-
zőművészek jelenléte is: a már említett 
Vetró Bodoni Sebestyén András mellett 

rendszeresen szerepel a Reménység 
Háza tárlatain Ábrahám Imola, Dimény 
András, Tomos Tünde 

A Reménység Háza lehetőséget nyújt 
a fotóművészeknek is a bemutatkozás-
ra, s ez természetes is, hiszen Brassó 
a szülővárosa Halász Gyulának, aki 
Brassai néven vált világhírű képíróvá  
Nem csupán a brassói fotósok – Magdó 
János, Moldován Mihály, Udvardi Ár-
pád – állíthattak itt ki, de vendége volt 
a Reménység Házának számos székely-
földi fotográfus, sőt, az erdélyi valósá-
got megörökítő amerikai Stephen Spin-
der (maga választotta becenevén Pesti 
Pisti) is 

A pódiumműsorok a közönség ked-
vencei  Visszatérő vendégek Fábián 
Enikő és Zorkóczy Zenóbia művésznők, 
illetve Eperjes Károly 

A zenés estéken mutatkoznak be a 
brassói Transilvania Egyetem zenefa-
kultásának, Hanke Katalin egyetemi 
tanárnak diákjai  Vendége volt ezek-
nek az esteknek a Kaláka és a Muzsi-
kás együttes, Lajkó Félix, Herczku Ág-
nes, Dinnyés József magyarországi és 
Márk Attila erdélyi daltulajdonos, Joós 
Tamás énekmondó, a Codex régizene 
együttes stb    

A Reménység Háza kétségtelenül leg-
rangosabb rendezvénye a Bartalis Já-
nos nemzetközi versmondó és énekelt 
versvetélkedő, amelyet idén 22  alka-
lommal tartanak meg  Az eredetileg a 
Brassó megyei Apácán született Barta-
lis Jánosnak emléket állító és a szabad-
verseire a mai versbarátok figyelmét 
felhívni hivatott versenyként indult se-
regszemle ma a legnagyobb és legfon-
tosabb Kárpát-medencei rendezvényé 

vált – ahogyan a zsűri elnöke, Banner 
Zoltán is megállapította 

A legnagyobb rendezvény kétségte-
lenül a tavaszi Sokadalom, amelynek 
jelszava hűen tükrözi hasznosságát 
és népszerűségét: Ahol a brassói ma-
gyarok találkoznak  A kézműves mes-
terségek és népművészek bemutatá-
sa mellett fellépnek a megye magyar 
táncosai, zenészei, vendégelőadókat 
hívnak Székelyföldről és Magyaror-
szágról is 

A húsvéti, adventi, karácsonyi idő-
szak a gyerekeké  Húsvét nagyhetén 
népi mesterektől tanulják meg a hétfa-
lusi csángók által használt hagyomá-
nyos tojásmintákat, karácsonykor pe-
dig maratoni, délutánt és estét betöltő 
műsorral jelentkeznek a kisiskolások 

A Reménység Háza jelentős anyagi 
hozzájárulással támogatja a brassói 
magyar közművelődési életet  Magyar 
Ház hiányában a Reménység Háza iga-
zi magyar művelődési központ, amely-
nek rendezvényein rendszerint telt ház 
van 

A Reménység Háza elnyerte a szü-
lőföld visszaszerzéséért járó Ezüstfe-
nyő-díjat, az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület Díszoklevelét az EMKE 
megalakulásának 125  évében, illetve a 
Magyar Művészetért Alapítvány Ex Lib-
ris díját 

A XXI. Bartalis János versmondó vetélkedő zsűrije és résztvevői. Reménység Háza archív fényképek

A Reménység Háza református központ.  
Balogh Árpád felvétele

Magyar Ház hiányában 
a Reménység Háza igazi 

magyar művelődési 
központ.
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akorlott éjjeliőr, szenvedélyes kuta-
tója a gábor-cigány kultúrának, le-
leményes idegenvezető, aki egyaránt 
otthonosan mozog a szászföldi temp-
lomerődök és az egyiptomi oázisok 
világában, kalandjait pedig hagyja 
filmvásznon megörökíteni – ő Boros 
Loránd etnológus, az Almásy Lász-
ló Kultúrtörténeti Kör megálmodója 
és működtetője. Zseniális párost al-
kotnak Lakatos Róbert Bahrtalo! Jó 
szerencsét! c. filmjében Lalival, azaz 
Gábor Lajossal, akitől a cigány nyelv 
khelderásá-cerhárá dialektusát  is ta-
nulta. Kettejük filmbeli kalandjainak 
egyik helyszíne Egyiptom, ahol a saját 
magát alakító Lóri hat évet töltött élet-
vitelszerűen. Komplett életművész, 
aki nem azért ad olykor találkát egy 
füstös belvárosi kultúrkocsmában, 
hogy pálinkába fojtsuk a világfájdal-
munkat, hanem mert imád kocsma-
zajban arab filozófusokat böngészni. 

Hogyan lehet e forgatagból belső 
egyensúlyt és nyugalmat szublimálni, 
fogalmam sincs, ám ő komoly előta-
nulmányokat folytatott Kairó utcáin, 
ahol nem a meditatív csend az alap-
állapot. Hogy mennyire nem értjük – 
félreértjük – járatlanságunk okán a 
világnak ezt a sarkát, arról is szó esett 
a Györkös Mányi Albert Emlékházban 
folytatott beszélgetésünkön.

Laczkó Vass Róbert: Van az oázisnak 
egyfajta sziget-romantikája: úgy épült 
be a köztudatba, mint a nyugalom és 
a zavartalanság utópiája, talpalatnyi 
zöld a sivatagi kietlenségben, ahol az 
élet a felszínre tör és megkapaszkodik. 
Oltalom az ott lakóknak, enyhülés az 
arra tévedőknek. A puszta léte szinte 
költészet. Ez hogyan néz ki a valóság-
ban?
Boros Loránd: A Nílus völgye közelé-
ben fekvő Fajjúm-oázis (Al-Fayyum) 

Nyitott szemmel XXI.
Bahrtalo, fáraó!
2. rész

Laczkó Vass Róbert

Gy

A Szívaoázis



LXVIII. évfolyam 2015. augusztus • 13

kibeszélő

turisztikai szempontból is fontos, egy-
részt mert könnyen megközelíthető, 
romos piramisok és romváros is ta-
lálható a területén, másrészt csatorna 
köti össze a Nílussal  Az én kedvencem 
a jóval távolabb lévő, berber lakosságú 
Szíva-oázis (Wahat Siwah), ahol egy-
kor Ámon isten papjai megtették jós-
lataikat és elfogadták Nagy Sándort 
fáraónak  Egyik érdekessége, hogy ott 
nem kell föltalálni az energiatakaré-
kos öko-házakat: a Szíva-oázis tipikus 
vályogépületei nagyszerű hőszigete-
lők! Mifelénk mindenki arra törekszik, 
hogy a lakásnak minél nagyobb ablakai 
legyenek, ha mód van rá, beépíti a tető-
teret is, ahová szintén ablakokat vág  
A Közel-Keleten – de már a mediterrán 
térségben is! – az erős napsütés miatt 
ez éppen fordítva van: egyre kisebbek 
az ablakok és szűkebbek az utcák, per-
sze nem azért, mert annyira szeretik 
a zsúfoltságot, hanem azért, hogy az 
épületek árnyékot vessenek egymásra  
Képzeljük el, mekkora számlát dobna ki 
Egyiptomban egy alpesi villa légkondi-
cionáló berendezése!

LVR: Megfordulnak idegenek is a Szí-
va-oázisban? Kissé távol esik az egyip-
tomi turista útvonalaktól...
BL: Nem túl nagy a tolongás, de az oázis-
nak van például hagyományos techno-
lógiával épített öko-szállodája, amely-
ben a brit trónörökös, Charles herceg 
gyakran megfordult, mielőtt az ország 
instabillá vált volna  Gyönyörű helyen 
van, egy sós tó mellett, a hegy tövében  
Kényelmes, modern, és persze nagyon 
drága, noha nincs ellátva elektromos 
árammal  Gyertyákkal világítanak 

benne, az ablaküvegeket pedig sólapok 
helyettesítik  Napjában egy órát megy 
a generátor, ameddig a vizet fölszivaty-
tyúzzák a zuhanyzó tartályokba, ilyen-
kor a vendégeket a Szaharában sétál-
tatják  Különben a csendet semmi sem 
háborgatja  Még a szúnyogokat is ter-
mészetes módszerrel tartják távol: a 
szálloda vendégei egy citronella nevű 
oldattal kenik be a testüket  Sokat ta-
nulhatnának tőlük a turizmussal fog-
lalkozó erdélyi szakemberek, akik jó 
biznisznek tartják, ha mindenre ter-
mopánt, polisztirént és gipszkartont 
raknak, hogy aztán jó pénzért kiderít-
sék tíz év múlva, mindez mennyire ká-
ros az egészségre 

LVR: Charles herceg sem a termopán mi-
att szeretett bele az erdélyi falvakba...
BL: Márpedig ez a csodavilág, az apró 
házikós népi építészet erőssége lehet-
ne az erdélyi turizmusnak  Gondoljunk 
csak a Szászföldre vagy a Székelyföld 
és Kalotaszeg bizonyos falvaira  Sok 
helyen egész utcasorok vesztették el a 
hangulatukat, mert felépültek a jelleg-
telen kockaházak  Sajnos a gazdago-
dás, az életszínvonal emelkedése nem 
feltétlen áll egyenes arányban a mű-
veltség és az ízlés pallérozásával  Olyan 
szállodákat, vendégházakat húznak fel, 
hogy a vendég megijed tőlük, ráadásul 
a környezetüket is megpecsételik ezzel 

LVR: Miről szól az élet egy oázisban?
BL: Mielőtt erről beszélünk, egy dol-
got mindenképpen szögezzünk le: sem 
az arabok, sem például a görögök nem 
lusta emberek  Nem szabad elhinni a 

híradóknak, hogy az emberek lustasá-
ga miatt csődöl be Görögország! A lusta-
ság egy relatív fogalom, és alapjáraton 
minden ember lusta  Mediterrán vagy 
szubtrópusi éghajlaton azonban lehe-
tetlen a déli órákban dolgozni  Hiába 
kelnek föl hajnali ötkor, a nap is velük 
együtt kel, és tíz után már a 40 fokot is 
meghaladja a hőmérséklet! Az oázisok 
lakói alapvetően a földművelésből él-
nek  Próbált már valaki kapálni 40 fok-
ban, a tűző napon? Folyton magyarázni 
kellett a turistáimnak, akik légkon-
dicionált buszokból bámulták „a lusta 
arabot”, hogy a déli, délutáni órákban 
szerencsétlenek hőgutát kapnának a 
mezőn, ezért ilyenkor szieszta van, és 
nem valami úri huncutság  Ráadásul az 
emberi természethez is több köze van, 
mint a kelet-európai robotolásnak, ami 
leginkább arra jó, hogy az ember halál-
ra stresszelje magát a munkahelyén, 
közben egy kis rákot növesszen a szer-
vezetében  Ezek az egyszerű földműve-
sek és állattenyésztők azzal boldogul-
nak, amijük van, és rendkívül nyugodt 
emberek  Tanulni lehetne tőlük, ho-
gyan kell befele figyelni! Mit számít, 
hogy hét pár cipőd van? Úgysem tudsz 
egyszerre hetet viselni, hét ágyba sem 

Siwa Shali Romváros

Életkép a Szívaoázisból

Márpedig ez a 
csodavilág, az apró 

házikós népi építészet 
erőssége lehetne az 

erdélyi turizmusnak.
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tudsz egyszerre belefeküdni, a hasad-
ba is csak annyit tudsz gyömöszölni, 
amennyi belefér  Ez a nyugodtság, ami 
rájuk jellemző, az iszlám világszemlé-
letével áll szoros összefüggésben 

LVR: Rengeteg előítélettel és gondo-
latlansággal terhes mostanában a 
közbeszéd, ami az iszlámot és annak 
életfilozófiáját illeti. Pedig el sem tu-
dom képzelni, hogy egy olyan művelt 
ember, mint Germanus Gyula az isz-
lám hitre tért volna, ha csak egy elő-
ítélet is úgy igaz, ahogy arról nap, 
mint nap szó esik...
BL: Látod, nekem eszembe sem jutna 
egyik vallásból a másikba térni: re-
formátusnak kereszteltek a szüleim, 
így megmaradok annak, ami lettem  
De ha valami csoda folytán újra meg-
születnék, és vallást választhatnék 
magamnak, akkor valószínűleg mu-
zulmán lennék  Fontos tisztázni, hogy 
minden vallásnak van külső gyakorla-
ta és belső tartalma, lényege  Nem kell 
az árukapcsolásoknak bedőlni, mert 
egyetlen vallás, így a muzulmán val-
lás sem tanít olyasmit, hogy ölni kell  
Mi keresztényeknek valljuk magun-
kat, hiszen többnyire mindenkit meg-
keresztelnek gyermekkorában, gya-
korlatilag azonban egyikünk sem az, 
hiszen egyikünk sem gyakorolja mara-
déktalanul a keresztény tanítást  Rosz-
szul fogalmaztam: töredékét sem gya-
koroljuk, gyakran inkább ellenkezőleg 
cselekszünk! Ugyanez a helyzet az isz-
lámmal is  Aki az iszlám nevében po-
kolgépet robbant, annak semmi köze 

sincs a vallás lényegéhez, egyszerűen 
egy gonosz ember, aki nem szégyell az 
iszlámra hivatkozni  Klasszikus példa, 
hogyan gyilkolásztak Jézus nevében is 
szerte a világon  Ezért sohasem a val-
lás, Jézus vagy Mohamed a hibás, ha-
nem a korlátolt emberek, akik hordák-
ba verődve fizikai szinten is kifejezik a 
gonoszságukat  Ha ezeket figyelembe 
vesszük, akkor egy igaz és mély iszlám 
tanítás bontakozik ki előttünk, amely-
nek egyik irányzata nagy hatást gyako-
rolt rám is 

LVR: Egyiptom lakossága többnyire 
muzulmán, él azonban ott egy jelen-
tős keresztény kisebbség is, mégpedig 
a koptok. Mit mesélnél róluk, ha én 
volnék az egyik turistád?

BL: A kopt keresztények az őskereszté-
nyekhez legközelebb álló vallási cso-
port  Az első egyházszakadás Kr  u  az 
5  században történt, amikor kiváltak 
az ún  monofiziták, akik azt hirdették, 
hogy Jézus egyetlen természetű lény 
volt, nem pedig isten-ember, és nem 
fogadták el az első khalkédóni zsinat 
tanításait  Ilyen monofizita, azaz an-
tikhalkédóni egyház az Egyiptomi Kopt 
Ortodox egyház is  Fontos tudni, hogy 
amikor megszűnik az óegyiptomi val-
lás, helyét pedig átveszi a keresztény-
ség, ez nem egyik napról a másikra 
történik  Hasonló folyamat játszódott 
le, mint manapság a neoprotestáns 
egyházaknál: az őskeresztényeknek té-
ríteniük kellett, hiszen kis szekta vol-
tak, ezért meg kellett győzniük az em-
bereket vallási tanaik igazságáról  Az 
akkor már görög-római kulturális be-
folyás és római fennhatóság alatt lévő 
Egyiptomban hol is végezhették szer-
tartásaikat az őskeresztények, amikor 
egyre többen lettek? Nem volt még ka-
pacitásuk új templomokat építeni, ezért 
belak ták az óegyiptomi templomokat, 
és kifüstölték onnan a többisten-hívő-
ket  Ékes bizonyítéka ennek a folyamat-
nak a Philae-szigeti templomegyüttes, 
amely az ókori Egyiptom egyik legna-
gyobb és legjelentősebb Ízisz-szentélye 
volt, amikor azonban a keresztények 
átvették, belevésték a köveibe a saját 
jelképeiket  Kultúrtörténeti érdekesség, 
hogy a kereszt, mint vallási jelkép az 
egyiptomi ankh, vagyis a „fogantyús 
kereszt” ikonográfiai származéka  Ké-
sőbb is válik keresztény jelképpé, mint 
a hal, amelynek a tanítványok mester-
ségéhez van köze  Márpedig a fogantyús 
keresztet az óegyiptomi istenségek hor-
dozták a kezükben, mert az öröklét 
szimbóluma volt  Ozirisz például, egy 
fogantyús kereszttel nyitotta meg a ha-
lottak száját a túlvilágon, hogy a lelkük 
vissza tudjon beléjük térni  Később az 
ankh elveszíti „fogantyúját”, így alakul 
ki az egyenlő szárú kereszt, amelynek, 
mint őskeresztény szimbólumnak, ere-
detileg nem sok köze volt a rómaiak ál-
tal Jézus esetében is használt kínzóesz-
közhöz  Nem véletlen, hogy ez utóbbi 
később is jelenik meg az ábrázoláso-
kon  Sokszor elhangzik a kérdés, hogy 
a Fáraó népének vannak-e vér szerinti 
leszármazottaik? Nos, éppen a kopt ke-
resztények tekinthetők leginkább an-
nak  A 7  században az Arab-félszigetről 
érkező arabok úgy olvasztották maguk-
ba az őslakosságot, hogy aki az iszlám 
hitre tért, azt azonnal maguk közé fo-
gadták  A kopt keresztények viszont 
megtartották a maguk vallását, és bár 
egészen a 19  századig másodrangúnak 

A thébai Szent Pál kolostor udvara

Aki az iszlám nevében 
pokolgépet robbant, 

annak semmi köze sincs 
a vallás lényegéhez, 
egyszerűen gonosz 

ember. Jézus nevében is 
gyilkolásztak is szerte a 
világon. Ezért sohasem 

a vallás, Jézus vagy 
Mohamed a hibás, hanem 

a korlátolt emberek.
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számítottak, ma teljes jogú állampol-
gárok, hiszen az iszlám tanítás szerint 
ők is „a Könyvek népei” közé tartoznak, 
akárcsak a zsidók 

LVR: Ezt a teljes jogúságot én egy kis 
kritikával kezelném, mert bár egy igen 
jelentős, nyolcmilliós lélekszámú ki-
sebbségről van szó, gyakran elég mos-
toha bánásmódban van részük...
BL: Ők is úgy élnek, mint az erdélyi ma-
gyarság a 20  század folyamán: amikor 
szorosabb a gyeplő, az identitás megerő-
södik, és összetartóbbá válik a közös-
ség, mint a nagyobb szabadság idején  
Éppen ezért nagyon sokat tanulnak, 
hatalmas a nyugat-európai és ameri-
kai diaszpórájuk, Nobel-díjasaik van-
nak, sőt: az egyik korábbi ENSZ-elnök, 
Butrosz Butrosz-Gáli is kopt keresztény 
család szülötte  Nyelvüket csak szerze-
teseik beszélik, egyházi nyelvvé vált, 
akárcsak a latin, a liturgiát azonban 
már arab nyelven tartják  Nagyon ősi 
nyelv, gyakorlatilag az egyiptomi nyelv 
legkésőbbi fejlődési szakasza  Jean- 
François Champollion, a hieroglifák 
megfejtője szintén tudott koptul, a ro-
sette-i kő mellett e nyelv segítségével 
fejthette meg a hieroglifákat  Igaz, a 
19  század végén neki még alkalma volt 
használni a nyelvet, amire most nem 
sok esély van, ám aki nagyon szorgal-
mas, az ma is elsajátíthatja 

LVR: Kolostoraik rendkívüli vonzerővel 
bírnak, egyrészt ősiségük miatt, más-
részt a kolostorokban itt-ott még elő-
bukkanó régi keresztény iratok miatt. 
Hányat sikerült közülük meglátogat-
nod?

BL: Mindegyiket, amelyik történelmi 
értéket is képvisel, és ahová szabad 
bejárása van a laikusoknak  A Wadi El 
Natrun-ban például, van egy, ahová ti-
los turistáknak belépni, a Vörös-tenge-
ri Szent Antal és Szent Pál kolostorok-
ba viszont kirándulásokat szerveznek 
Hurgahda-ból, noha ez a két kolostor 
a kopt egyház legszentebb helyei közé 
tartozik 

LVR: Az arab világ egzotikumának 
egyik legfontosabb szimbóluma keres-
kedelmi jellegű. Bárhová tévedjen is az 
ember a Közel-Keleten, a mindenkori 
bazár illatára, színeire, hangulatá-
ra – és miért ne, egy kis alkudozás-
ra – szinte kötelező benevezni. Vajon 
mennyit ért meg egy turista mindab-
ból, ami a bazári forgatag lényegét, 
fűszeres szófordulattal élve, „savát- 
borsát” adja?
BL: Rendszerint keveset  Tisztázzuk 
mindenekelőtt, hogy a klasszikus ba-
zár csakis olyan környezetben műkö-
dik, ahol meleg van és nincsen csapa-
dék, tehát az áru kirakodható  Vannak 
persze Kairóban és más városokban is 
hatalmas bevásárló központok, de azt 
a vékony középrétegnek és az elenyésző 
számú nagyon gazdag embernek ta-
lálták ki  A rengeteg szegény ember az 
utcán intézi el a bevásárlásait  Egy-
egy utca különböző árucikkekre „sza-
kosodik”: a szövetek utcájában példá-
ul, ameddig a szem ellát, csak szövetet 
vásárolhatsz, és nincs olyan szövet a 
világon, amilyet ne kínálnának itt el-
adásra  A turisták „bazárja” egészen 

másról szól: itt olyasmiket lehet besze-
rezni, amik a turizmus által ferdített 
„orientalizmusokkal” hozhatók össze-
függésbe  A nyugati emberek fejében 
sekélyes sztereotípiák kavarognak a 
Közel-Keletről, ezek javarészének pe-
dig semmi köze nincs a valósághoz  A 
sztereotípiákat persze korábbi utazók, 
a napóleoni hadjáratot követő festők, 
tudósok, tehát okos emberek alapozták 
meg, és ezek mind a mai napig moti-
válni tudják a turizmust  Az egyiptomi 
ember azonban legalább annyira okos, 
mint mi vagyunk, és ha mi tudjuk, mi 
számít Erdélyben eladható sztereotípi-
ának, mérget vehetünk arra, hogy ez-
zel ő is tisztában van a saját kultúráját 
illetően 

LVR: Itt van mindjárt a fantasztikus 
vendégszeretet, amely állítólag erdé-
lyi, sőt: nemzeti sajátosság, de bár-
hová tévedjen is az utazó, mindenhol 
mindenki ugyanezt állítja magáról...
BL: Kérdés, hogy ez mennyiben felel 
meg a valóságnak? Emlékszem, amikor 
a rendszerváltás előtt vendégek jöttek 

Kopt szerzetes

A rengeteg szegény 
ember az utcán intézi 

el a bevásárlásait. 
Egyegy utca 

különböző árucikkekre 
„szakosodik”…

Jóbarátok Núbiából
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Magyarországról, anyám pedig az utol-
só kis eldugott húst is megsütötte ne-
kik, rettenetesen fel voltam háborodva  
Kapitalizmusban ilyesmi nem fordul 
elő  Nagyszerű dolog a faluturizmus, de 
a fantasztikus vendégszeretetnek ára 
van: fizetni kell a szállásért, a reggeli-
ért, a cigányprímásért  Nincs ez más-
ként az arab világban sem  Ha betéved 
egy turistanő a bazárba, mindjárt meg-
jelenik neki a keleti herceg, Ali Baba és 
Szinbád, az Ezeregyéjszaka összes fi-
gurájával együtt  Aztán beetetik a fér-
jet azzal, hogy mennyit ér egy nő, hány 
tevét adnak érte, közben szépen becsa-
logatják őket a portékák közé  Jöhetnek 
a további „orientalizmusok”: a hosszú 
lére eresztett fekete tea, kis vízipipázás, 
hiszen ki kell elégíteni a fantasztikus 
keleti vendégszeretet sztereotípiáját is  
Közben addig varázsol, addig tereli a 
figyelmedet, ameddig valamit megvá-
sárolsz, természetesen a legjobb áron  
Pedig nagyon egyszerű a képlet: ha el-
adja, azt jelenti, mindenképpen keres 
valamennyit rajta, ha pedig már nem 
áll kötélnek, akkor tudhatod, hogy a 
valós ár közelébe kerültél  A legnagyobb 
trükk az egészben a műhiszti: azt hi-
szed, megsértetted azzal, hogy aláaján-
lottál az árunak, ideges lesz, kiabál, de 
amint kitetted a lábad a portékái kö-
zül, elkacagja magát és odaszól arabul 
a szomszédjának: ezt a palimadarat is 
jól megcsináltuk! Ha tényleg nem tud 
megegyezni veled, nyugodtan közölni 
fogja, hogy nincs üzlet, és akkor elkö-
szönhettek egymástól 

LVR: Mit vásároltak a turistáid legszí-
vesebben?
BL: A nők leginkább sálakat, nekem is 
rengeteg sálat kellett hazahordanom  
A vízipipa nagyon menő, de fogynak a 
szuvenír szobrocskák és az újrafestett 
papiruszok is  Erre külön festőiskola 
szakosodott: régi, de muzeális értékkel 
nem bíró papiruszra matricával nyom-
tatnak, aztán kifestik az ábrát  Senki 
ne gondoljon képzőművészetre: becsü-
letes szuvenírgyáros kézművesekről 
van szó  Parfümöt is lehet vásárolni, 

mindenféle márkát  Fogalmam sincs, 
hogyan utánozzák le őket, minden-
esetre szép üvegekbe töltik  Szőnyeget 
ritkábban szoktak vásárolni, az orosz 
testvérek viszont vesznek bőrkabáto-
kat  A jelenség a törököktől származik, 
az isztambuli Nagy Bazárban árultak 
farmernadrágokat és szörnyű bőrka-
bátokat negyven fokos melegben, a ki-
lencvenes években 

LVR: Ékszert senki nem vásárol? El 
sem tudok képzelni szebbet a keleti 
ékszereknél!
BL: Dehogynem  A legjobb sztorim is 
ékszerügyben történt  Barátaimat lát-
tam vendégül Egyiptomban, és éppen 
kávézgattunk valahol, amikor egyikük, 
se szó, se beszéd, befordult a közeli ék-
szerüzletbe, majd kis idő múlva vissza-
tért egy zacskó ezüstgyűrűvel  Haza-
térte után mindenkinek ajándékozott 
is valamit a zacskóból, a saját szerze-
ményeit pedig fel-felhúzogatta  Szépen 
feketedtek az ujjain a gyűrűk  Összefu-
tottunk Gábor Lalival, aki mesterember 
lévén mindent tud a színesfémekről, a 
haver pedig eldicsekedett neki, micso-
da kincsekkel tért haza Egyiptomból  
No, te jó bizniszt csináltál, ez alpakka! – 
mosolyogta el magát Lali  Hogy mi lett 
ezután a kincsek sorsa, arról már nem 
szól a fáma 

LVR: Apropó: Lali vásárolt magának 
valamit Egyiptomban, miközben a Ba-
hrtalo-t forgattátok?
BL: Igen, egy Allah nevét tartalmazó 
gyűrűt – őt persze nem lehetett átverni 
a bóvlival –, egy botot és néhány kínai 
Rolex órát  Mindent eladott, keresett is 

rajtuk  Az egyiptomi bot valahol egy vá-
radi bulibasánál landolt 

LVR: És Boros Loránd mivel tért haza 
hat év után Egyiptomból?
BL: Többnyire könyvekkel és néhány 
ügyesebben kifaragott szobrocskával  
A szkarabeusz klasszikus turista bóvli, 
az egyiptomi vallás mágikus részéhez 
tartozó kellék, ráolvasó szövegek van-
nak rajta  Szfinxem is van, amely Ram-
szesz arcát viseli, és igazi kézműves fa-
ragvány, egy kis kopasz ember faragta 
pár méterre a gízai piramisoktól  Bész 
isten belső-afrikai származású isten-
ség, akit beemeltek az óegyiptomi mi-
tológiába  Annak ellenére, hogy nagyon 
csúnya, védelmező szerepe van, éppen a 
csúnyaságával tartja távol a terhes nők-
től és újszülöttektől a rontás démonait  
Ugyanolyan mészkőből készült, mint a 
piramisok belső tömbjei  Saját egyipto-
mi Korán-tartómat arabeszkek díszítik, 
és a vízipipám is onnan származik  

LVR: Most, hogy Egyiptomban zavaros 
idők járnak, hogyan tekintesz arra az 
országra, ahol hat esztendőt töltöttél 
az életedből?
BL: Rendkívül szomorúan, hiszen az 
a társadalom teljesen kettészakadt  
Hoszni Mubárak elnökségének a végén 
az emberek már akkora szegénység-
ben éltek, hogy elviselhetetlenné vált 
a helyzetük  Nem kommunista típu-
sú szegénységre kell gondolni, amikor 
senkinek nincs semmije, hanem arra, 
hogy működik a kapitalizmus, ahol az 
egyik ember annyira gazdag, hogy már-
már felfoghatatlan, a másik számára 
viszont alig jut egy marék paszuly  Rá-
adásul Mubárak rendszere semmibe 
vette a polgári jogokat, érvényben volt a 
kijárási tilalom, mindenütt katonai el-
lenőrző pontok működtek, amit az em-
berek lassan megelégeltek, így az elnök-
nek mennie kellett  A szabad választás 
aztán azt eredményezte, hogy az Iszlám 
Testvériség relatív többséget szerzett, az 
abszolút többség viszont különböző pár-
tok között forgácsolódott szét  Messzire 
vezetne azt elemezni, kinek a felelős-
sége, hogy az ország teljesen instabillá 
vált, és a demokratikusan megválasz-
tott Murszi elnököt szintén bíróság elé 
állították a tüntetéseken elszabaduló 
erőszak miatt  Ebben a történetben az 
egyiptomi hadsereg is jócskán benne 
van  A lényeg az, hogy a társadalom tel-
jesen és végletesen megosztottá vált  Én 
második hazámnak tekintem Egyipto-
mot, ezért mélyebben is érint az, ami 
ott történik  Szívesen sétáltam Kairó ut-
cáin, így nem jó most látni, hogy a fővá-
ros az egymásnak feszülés színtere lett 

Pihenő a Fehér Sivatagban

Nagyszerű dolog 
a faluturizmus, de 

a vendég szeretetnek 
ára van: fizetni kell a 

szállásért, a cigányprímá
sért. Nincs ez másként az 

arab világban sem.



LXVIII. évfolyam 2015. augusztus • 17

galéria

Burján Gál Enikő  
festői–költői tájai

Csog Szidónia

B urján Gál Enikő gyergyószárhegyi szü-
letésű festőművész képein a transzcen-
dens beütések, a misztikus hangsúlyok, 
a különböző ritmusok zenéje, a szürre-
ális és a transzparens térformák, a me-
leg színtónusok különös harmóniába 
találkoznak  Önarcképei a sajátos mó-
don történő mágikus világlátásának a 
részét képezik  És nem véletlen az sem, 
hogy költői címeket társít egyéni és cso-
portos kiállításaihoz: Lélekcsírák, Fe-
hérboszorkánymise képei, Benső utcák, 
Vízió, A zöld elmúlásának a metamorfó-
zisa és sorolhatnánk  Valószínű, hogy 
ez is egyedi tendenciát, attitűdöt jelent 
a részéről és az „ősemlékezés” folya-
matos jelenét  „Azt a verset visszavette 
magához az Isten / rímei elolvadtak az 
űrben / elfelejtett szavak egybetűrve / 

csüngenek egy emlékfoszlány kincsen / 
azt a verset visszavette magához az Is-
ten / az a vers már többé soha sincsen” 
– írja Az elfelejtett vershez című költe-
ményében, és így vall magáról: „Kolozs-
váron diplomáztam 2006-ban a Kolozs-
vári Képző és Iparművészeti Egyetem 
festészet szakán  Festményeim egy 
misztikus világba nyíló kapuk  A me-
sebeli csodalények, a tündérek és a ter-
mészet szellemek helye ez a dimenzió, 
ami az anyagi világon túl létezik  Lélek 
városa ez, az éjszakai növények temp-
loma, egy másik létsíkról átjutott kifi-
nomult üzenetek adásai  Ajtók, amik a 
túlvilágra nyílnak, ajtók, amik önma-
gunkba nyílnak, mély helyekre, amik 
titkokat rejtenek, amik csak hozzánk 

A naplemente tekintete. 40×50 cm, olaj, farost
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szólnak, és egyedül mi fejthetjük meg őket  A válaszok pedig 
odaát vannak ” 

Burján Gál Enikő díszlettervezője a Vadas László által 
rendezett Mátyás király lopni megy című bábdarabnak is, 
és elmondása szerint hasonló kihívások várnak rá a közel-
jövőben is  Szellemi örökségéről, szürreális dimenziókról, 
misztikumról és fehér boszorkányokról kérdeztük a szerzőt  

A családi szellemi örökség hogyan, mennyire határozta 
meg pályaválasztásodat, művészi hitvallásodat, fejlődése-
det?
Édesapám szobrász, édesanyám grafikus, és én már óvodás 
koromban tudtam, hogy festő leszek, persze érdekelt a zene 
is  Úgy nőttem fel, hogy a szüleim egymásnak olvasták fel 
az új verseiket, ebbe születtem bele  Nagyon korán kezdtem 
el verseket írni, az évek során fejlődtem, hatott rám József 
Attila, Szilágyi Domokos, Hervay Gizella, Frederico Garcia 
Lorca  Eleinte a szüleim szóltak, ha valami hiba volt a verse-
imben, egyetemista koromban Lászlóffy Csaba közölte több 
versemet a Szabadság Tetőn című rovatában, ő is beleszólt 
hogy miként írjak verset  Néhány versemet megzenésítet-
tem, ahogy a Megtisztuló Megtisztelőt is, amit Budapesten a 
Blaha Lujza téren írtam egy éjjel  Néhány festményemhez is 
írtam verseket, de mindig a festmény volt meg hamarabb, és 
ahhoz született a vers, nem pedig fordítva  Festményeimben 
is, verseimben is igyekszem egy misztikus világot megjele-
níteni, valami földöntúlit, Istenhez közelítőt  Régebb nagyon 
foglalkoztatott a szellemvilág, a dzsinnek, koboldok, angya-
lok világa 

Mi határozza meg azt, hogy a megjelenített élmény költői 
vagy képi nyelven jut kifejezésre?
Ha például, csak sétálok az utcán, és eszembe jut egy vers, 
azt leírom  Ha vászon előtt vagyok, akkor színekben fogal-
mazom meg az érzéseimet  Az ihlet jön, nem én irányítom, 
hogy mikor és hogyan jut kifejezésre egy érzés, hanem a 
Mindenhatótól függ 

A kolozsvári egyéni kiállításaid (Vízió, Benső utcák, Lélek-
csírák és sorolhatnánk) milyen művészi/szakmai tapasz-
talatokkal gazdagítottak? Annál is inkább, mert mindenik 
egyéni kiállítás címe valamilyen módon a művészetről al-
kotott képzeteinket is módosítja, vagy inkább átírja. A Fe-
hérboszorkánymise képei című egyéni kiállításod Budapes-
ten volt, azonban ez a cím is sokat sejtető telitalálat...
Igyekeztem a kiállítások címeiben összefoglalni a kiállított 
képek hangulatát, üzenetét  A Fehérboszorkánymise képei úgy 
jöttek, hogy a barátaimnak van egy zenekara, a Monyo Pro-
ject, és a Szlogenek Szlengek Vakerok című albumukon meg-
jelent egy dal, a boszorkánymise, amely nagyon hatott rám  
Róla írtam a verset, amiben kiegészítettem a dalszöveget, és 
számos festményemen igyekeztem visszaadni a dal miszti-
kus hangulatát   

Mit jelent csoportban alkotni, hogyan éled meg a közös 
művészi édenjárás kihívásait?
A kilencvenes évek elejétől jártunk a szüleimmel nemzetkö-
zi művésztáborokba, Hajósra és Békésre, és ott tapasztaltam 
meg először, milyen közösségben alkotni  Egészen más, mi-
vel a többi művész alkotása hat rám  Ettől én is más leszek  
Példaképemnek tartom Matteo Massagrande olasz festőt, 
akivel a Hajósi nemzetközi művésztáborban találkoztam, az 
ő művészete nagyon különleges, főleg tengerpartokat, város-
részeket és csendéleteket fest, de úgy mintha lepattogzana a 
képről a festék, és nagyon régen festették volna  Legtöbbször 
ő korrigálta a munkáimat, azt mondta egyszer, hogy úgy fes-
tek, mint egy 50 éves férfi  Csoportban alkotni egészen más, 
mint egyedül, hiszen hatunk egymásra 

A misztikumhoz való viszonyod meghatározó világlátásod-
ra és alkotói folyamatodra is…
Alkotás közben elérek egy olyan pontra, amikor a festmény 
festi önmagát és én csak figyelem, hogyan alakul a lát-
vány  Én csak egy eszköz vagyok, a festmény alakítja ön-
magát  Nagyon beteljesítő érzés látni a kiállításokon a fest-
ményeimet 

Rendkívüli mélységű szürreális dimenziókat jelenítesz 
meg. Vendége voltál ennek a térnek, időnek, vagy inkább 
része vagy ennek a különös tér- és idővíziónak?
Ezek a szürreális dolgok inkább bennem vannak, megfogal-
mazódnak, a fantáziám részei, és igyekszem megjeleníteni 
versben és festményen, hogy másokhoz is eljussanak 

Az Ígéretek antológiában jelent meg a Fehér tűz fekete tűz 
színdarab Lászlóffy Zsolt által komponált zenéjéhez kap-
csolódó azonos című versed is...
Sikerélmény volt számomra, hogy egy Budapesten kiadott an-
tológiában megjelenhetett  (Garbo kiadó, Budapest, Ígéretek 8 
antológia) Ha megihlet egy színdarab, és verset írok belőle, ak-
kor ott találkoznak a különböző művészetek 

Eddigi köteteidet, a Fehér boszorkánytalálkozót és Szavak a 
csend torkából címűt milyen „koncepció” szerint építetted 
fel?
A versek érzelmeket tükröznek  Figyeltem arra, hogyan kö-
vetik egymást ezek az érzelmek, hogyan hullámoznak, mi-
lyen hangulatot árasztanak, és ez alapján tettem sorba őket 

Ezek a fehér boszorkányok bizonyos értelemben rokonítha-
tóak-e azokkal a varázslókkal, akiket a történelem folya-
mán máglyára küldtek?  A Jean d’ Archoz írt versed, a Bo-
szorkányág ezeket a jelentésköröket  is elindíthatja, illetve 

A naplemente ölelése. 115×120cm, olaj, farost
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tovább tágítja a szabad asszociációk körét... Mi történik a 
Te fogalmaiddal élve a modern boszorkányokkal? Önarcké-
peid egyike a „fehér boszorkány”?
Igen, az egyik önarcképem a Fehér boszorkány  A boszorká-
nyok, akiket máglyára küldtek, lehettek mai értelemben vett 
boszorkányok is, akik kapcsolatban álltak a szellemvilággal, 
de lehet, hogy gonoszak voltak  A fehér boszorkány az, akiben 
csak jó van, és segíteni próbál másokon 

Történt már olyan képi elragadtatásod, amelyet nem tudtál 
abbahagyni, és továbbra is ugyanazt jeleníted meg: ugyan-
azokkal a motívumokkal és ugyanazzal a láttatással? 
Van-e kimeríthetetlen élményed versben, képben, amelyről 
úgy véled, hogy sokáig fog foglalkoztatni?
Isten, misztikus lények, varázserdő, dzsinnek, koboldok, 
tündérek, angyalok 

Meleg, áttetsző és tiszta színeket használsz. Mit gondolsz 
ezekről a színtónusokról?
Szeretem az élénk színeket, bár egy időben monokrómon fes-
tettem, főleg zölddel és kékkel  Igyekszem a színeket aláren-
delni a mondanivalónak, és úgy kialakítani a látványt, hogy 
vonzza a tekintetet, sok kontraszttal 

A Két idő találkozásban egy térben élménye milyen sajátos 
folytonosságot, végtelen jelenlétét teremt számodra?
Azt a festményt 2005-ben kezdtem el a budapesti képzőmű-
vészeti egyetem egyik műtermében – Nagy Gábor osztályá-
ba jártam –, és 2007-ben folytattam fejből, majd 2011-ben 

befejeztem  Ezért egészen más hangulata lett, két idő talál-
kozása egy térben 

„A képek, elszakadván az élet valamennyi aspektusától, 
közös áramlásban olvadnak össze, amelyből az élet va-
lamikori egysége többé nem állítható helyre” - állapítja 
meg Guy Deborad. Ugyanakkor az is igaz, hogy minden 
kép mögött van egy történet, egy világ és egy új dimenzió. 
Azaz a belső és kivetített, megörökített képek, festmények 
új világszeletekké is válhatnak. A puha utca, A naplemen-
te ölelése, A tó, A zuhanás című festményeid ugyanazt az 
univerzumot, saját univerzumodat írják bele a nagy végte-
lenbe, vagy  különböző  világegyetemeket is felfedezel? És ez 
a felfedezés, a világ elbeszélhetősége, versbefoglalhatósága 
vagy képekbe menekítése mennyire jelenthet egyfajta belső 
egyensúlyt? A kép, a festmény, a grafika és az élet, illetve 
a vers és a létezés milyen viszonyban lehetnek egymással?
Szerintem a művészet, a festészet, a grafika és a vers túl-
mutat a valóságon  Mindnyájunk belső szubjektív valóságát 
jeleníti meg 

Visszatérő motívumaid közé tartozik az életfa, az erdő, a  
víz, a halak és sorolhatnánk... Mesélnél valamelyik rele-
váns motívumodról?
A halak különös nyugalommal árasztanak el, a víz alatti vi-
lág titokzatos és misztikus  A víz az összekötő anyag a túl-
világgal  Általában olyan tájakat festek, amik emlékeztet-
nek a jóga meditációkban megálmodott tájaimra, amelyek 
szintén megfoghatatlanok, túlvilágiak  Miután befejeztem 
Demeter Ferencnek a Mátyás király neve napjára a bábszín-
házdíszletet, nagy kedvvel elkezdtem festeni őket, és akkor 
egyhuzamban rengeteg fantáziahalat festettem  Ezek csak 
úgy jöttek, talán azért, mert a halak és a kos határán szü-
lettem, 1983  március 21-én éjjel fél egykor, ami a naptár sze-
rint már kos, de még majdnem halak  Egyébként 2007-ben 
kifestettem a budapesti Márton Áron Szakkollégium C első 
emeletén a közösségi szoba falait, amit évekkel később lem-
eszeltek, miután kiköltöztem, és a többiek is eltávoztak, akik 
megrendelték tőlem  Most kinyomtattam a falfestményeket, 
és azokat próbálom újrafesteni vászonra 

Warhol 2

Lélekfal
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huszadik század kezdetén felerősödött 
a harc a női egyenjogúság elérése érde-
kében  Az értelmiséghez tartozó, anya-
gilag jól álló nők számára remek lehe-
tőséget nyújtottak a kor új vívmányai: 
a gépkocsivezetés, a repülés, illetve a 
jachtozás 

Abban az időszakban, amikor a sza-
bályok felrúgása gyakran Szodoma és 
Gomora megemlegetését vonta maga 
után, bátor hölgyek sora vállalta a kriti-
kát, s automobilba ülve igazolta, hogy a 
nők is hasonlóan vezethetnek  Merész-
ségüknek köszönhetően nevüket ott 
találjuk a korabeli ralik indulói között, 
sőt, a repülőgép vezetéséhez szükséges 
jogosítványt is többen megszerezték  
Nevük a korabeli napilapok címlapjá-
ra is felkerült, amikor egy-egy bravúrt 
végrehajtottak 

Dorothy Levitt (1882–1922) korának 
talán a legjobb női sofőrje volt  Ő volt 
a nagy-britanniai női emancipáció 

harcosa, versenyzett úton és vízen egy-
aránt  Korának leggyorsabb hölgye, föl-
dön versenyautóval 164 km/órás, vízen 
versenyjachttal 31,1 km/órás csúcsot ért 
el  Ő tanította meg Alexandra brit ki-
rálynét vezetni, ugyanakkor ő volt az 
első nő, aki bírságot kapott a rendőrök-
től, 1903-ban  Az 1909-ben megjelent The 
Woman and the Car című könyvében 
ajánlja a hölgyeknek, hogy a sofőr mel-
letti kiszsebben (mai kesztyűtartóban) 
hordjanak tükröt, és időnként pillant-
sanak bele, hogy láthassák a mögöttük 
levő forgalmat  Ötlete megelőzte korát, 
ugyanis a visszapillantó tükröt csak 
1914-től használták, és csak a harmin-
cas években terjedt el széles körben 

Alice Ramsey (1886–1983) 23 éves volt, 
amikor eldöntötte, hogy átautózza az 
Amerikai Egyesült Államokat  Akkor 
már John Ramsey ügyvéd, politikus és 
bankigazgató felesége volt, kisfia pedig 
alig két éves, ennek ellenére elindult a 

Fedák Sári

Harc az egyenjogúságért – 
nők a kormánykerék mögött

A

Killyéni András

Az értelmiséghez 
tartozó, anyagilag jól 

álló nők számára remek 
lehetőséget nyújtottak 

a kor új vívmányai.
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New York és San Francisco közötti 3600 
mérföldes útra  Az 59 napos útra három 
hölgy kísérte el, de rajta kívül senki 
sem tudott vezetni  Tizenegyszer cse-
rélt gumiabroncsot, kitisztította a gyúj-
tógyertyákat, amikor kellett, megjaví-
totta az elromlott fékpedált, az irányt 
pedig a telefonoszlopok alapján hatá-
rozta meg  Útját és bátorságát az 1960-
as évektől értékelték, 2000-ben pedig 
Alice Ramsey felvételt nyert az Autóipar 
Halhatatlanjainak Csarnokába 

Raymonde de Laroche (1882–1919) 
francia színésznő az első nyilvántartott 
hölgy pilóta volt (1910)  Vezetett autót és 
motorbiciklit is, az első világháború ki-
törése után pedig jelentkezett a francia 
légierőnél, hogy a háborúban pilóta-
ként védhesse hazáját, ám elutasították 
a nemére való tekintettel  Bár rengete-
get vezetett, 1919-ben utasként ült azon 
a repülőn, amely Le Crotoy repterén 

lezuhant  A pilótát kísérte, mindketten 
szörnyethaltak 

Bessica Raiche (1875–1932) amerikai 
fogorvos és üzletember rajongott a ze-
néért, festészetért és az irodalomért  
Emellett pedig a sport számos ágát 
űzte: úszott, célba lőtt, illetve gépkocsit 
vezetett, mégpedig nem is akárhogy, 
hanem buggyos nadrágban (bloomer)  
Az első hölgy volt az Egyesült Államok-
ban, aki repülési engedéllyel rendelke-
zett  A közvélemény akkor figyelt fel rá, 
amikor egyedül repült 1910 szeptembe-
rében  A Wright-típusú biplánt férjével 
otthonukban készítették el, és az udva-
rukban szerelték össze  A közvélemény 
és sajtó az első amerikai hölgyként ün-
nepelte, mint aki egyedül repült, holott 
Blanche Stuart Scott (aki szintén kiváló 
gépkocsivezető volt) valószínűleg né-
hány nappal megelőzte  Ezt Raiche so-
hasem tagadta, a tévedést pedig azzal 
magyarázta, hogy az akkori etikett sze-
rint kirívó életet élt, és erre odafigyel-
tek 

Magyarországon Fedák Sári (1879–
1955) színművésznő, primadonna hívta 
fel magára a figyelmet, amikor gépko-
csijával végigvonult Budapest utcáin  
Hiszen ő nem csak a színpadon volt iga-
zi sztár, hanem a volán mögött is pél-
dát mutatott egy olyan korban, amikor 
a társadalom nagyobb része a fakana-
lat adta volna inkább a hölgyek kezébe  
A korabeli sajtó is írt róla: „Az operett-
színpadnak egyik legsikeresebb mű-
vésznője, talán az első magyar hölgy 
volt, aki automobilját maga vezette  
Akár a város nagyforgalmú útvonala-
in, akár országúton haladva, rendkí-
vül hidegvérű és biztos kocsivezetőként 
mutatkozott be ” A huszadik század 
első éveiben édesapjának, a beregszá-
szi tiszti főorvos Fedák Istvánnak is 

vásárolt egy kocsit, így a Fedák család 
volt az első, akinek autója volt Bereg-
szászon, egy Peugeot  Emellett, bár ezt 
nehéz bizonyítani, valószínű Fedák Sári 
volt az első magyar hölgy, akinek autós 
balesete volt  Állítólag egy szemből jövő 
lovas kocsi elől szeretett volna kitér-
ni, amikor árokba borult – szerencsére 
semmi baja nem esett 

Közel száz évvel ezelőtt számos 
arisztokrata, gyáros és jólszituált pol-
gár családjának hölgytagja hódolt a 
gépkocsivezetésnek  Imádta a vezetést 
például a Népszínház művésze, Szilágyi 
Ida is, aki egy Mercedes 24 HP, Lónyai 
Margit grófnő pedig a Skoda ősét, egy 
Laurin&Klement típusú autót vezetett  
Kohner Ágostonné (Stein Róza) a hí-
res budapesti nagyvállalkozó, Kohner 
Ágoston felesége volt  A Kohner család 
rajongott a kocsikért, részvényesek vol-
tak a Bárdi József Automobil Rt-ben  
Ágoston halála után özvegye megsze-
rezte a jogosítványt, majd 1909-től (56 
éves korában) Mercedes 7-9 LE autóját 
vezette 

A romániai emancipáció egyik har-
cosa Elena Caragiani-Stoenescu (1887–
1929) volt  Ő az első román nő pilóta, aki 
1912-ben repült, 1914-ben pedig megsze-
rezte a repülési jogosítványt Franciaor-
szágban  Ő is a vezetés szerelmese volt, 
barátja, Valentin Bibescu herceg iskolá-
jában tanult meg repülni  Amikor 1916-
ban Románia bekapcsolódott az első 
világháborúba, Elena Caragiani jelent-
kezett a katonaságnál, hogy pilótaként 
betegeket és gyógyszert szállítson, ám 
nemére való tekintettel elutasították 

Az 1904-ben létrehozott Román Au-
tomobil Klub alapítói között volt Bibes-
cu herceg, valamint későbbi felesége, 
Martha Bibescu (1889–1973) is  Az igen jó 
családból származó Martha (apja pári-
zsi nagykövet, majd külügyminiszter, 
édesanyja Mavrocordat-lány) 1905-ben 
elkísérte férjét egy perzsiai útra, ame-
lyet autón tettek meg  Hazaérkezéét kö-
vetően megjelent Les Huit Paradis című 
könyve francia nyelven, amelyet a 
Francia Akadémia is díjazott, és amely-
nek köszönhetően nemzetközi elisme-
résre tett szert Lónyay Margit grófnő

Szilágyi Ida

Magyarországon Fedák 
Sári színművésznő hívta 
fel magára a figyelmet, 

amikor gépkocsijával 
végigvonult Budapest 

utcáin. 
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A történeti leírás 
a községnek az évszázadok 

során elszenvedett 
viszontagságait 

taglalja. A lábjegyzetek 
sokasága arra utal, 

hogy a monográfia írója 
alaposan elmélyült, 

dokumentált munkája 
hiteles forrásokra épül. 

t  Heinrich Ferenc mezőfényi születésű 
aranymisés áldozópap ajándékaként 
vehettem kézbe az alig hetven lapos 
kis füzetet, az 1926-ban írott Mezőfény 
története című monográfiát * Fokozott 
érdeklődéssel láttam hozzá az olvasá-
sához, hisz oly településről szól, amely 
újságírói pályafutásom alatt minden-
kor kedves hely volt számomra  Róla 
szóló ismereteim utólag is gyarapod-
tak, épp az ajándékküldő tollából fa-
kadt írásokból: 300 év Fény tükrében 
és Egy megvalósult álom című könyve-
iből, továbbá a néhai mezőfényi plébá-
nos, Merli Rudolf (1929–2013) Mezőfény 
története című vaskos monográfiájá-
ból 

Szolomájer József (1883–1929) tanító 
monográfiája a 20  század nagy törté-
nelmi fordulatai – az első világhábo-
rú, a forradalmak, a győztes hatalmak 
trianoni döntése okozta kataklizma – 
után született, abban az időben, amely 
véget vetett annak a szerves törté-
nelmi, társadalmi evolúciónak, ami 
e sváb települést jellemezte  A szerző 
előszavában megindokolja, miért is ra-
gadott tollat – „e falu népe iránti sze-
retetem” –, továbbá azt is, hogy mit kí-
vánt megörökíteni, örökül hagyni az 
elkövetkező nemzedékeknek: „Mező-
fény története nagy eseményeket nem 
foglal magában  Nagyobb érdeklődésre 
nem is tarthat számot  Kicsiny a kör, 
mely magáénak vallja, s megírásának 
célja sem más, mint e kis falu népe előtt 
feltárni elődjeinek múltját, mely gazdag 
tanulsággal van teli ” (Kiemelés tőlem 
– M  J ) A következő mondat tömör jel-
lemzése, egybefűzése mindazoknak az 
erényeknek, amelyek mindenkor e falu 
sváb népének sajátjai, mondhatnánk, 
legfőbb jellemzői, így szellemi sarkkö-
vekként határozták meg életmódját, 
egyéni és közösségi morálját: „Az Is-
tenbe vetett mélységes hit, az egymás 
iránti szeretet, munkás szorgalom és 
békességes érzés volt boldog megelége-
désük forrása  (…) A keresztényi illem 
uralta elődeink családi és társadalmi 
életét ”

A történeti áttekintés az antik gö-
rög mitológiából ismert elíziumi tája-
kat idéző „kis Kánaán” hangulatos ter-
mészeti leírásával kezdődik: „Halmos 
szántói között dússzénájú kaszálók 
húzódnak édesvizű patakokkal  Pázsi-
tos legelőin nyájak, csordák, ménesek 
kolompja válaszol egymásnak, s pász-
torok tilinkójának víg–szomorú nótá-
ja hallik ” Az újabb bekezdés százado-
kat ugrik előre az időben, sorai máris 
a helység, Kölcsey Ferenc Himnuszát 
idéző bőséges áldását sorolja: „Határa 
valóban aranykalászos – kincses róna-
ság  Rozs, zab, árpa, tengeri, lucerna, 
lóhere, bab, forgó, burgonya egyformán 
gazdagon díszlik  Homokja megtermi a 
károlyi piac legkeresettebb burgonyáját 
és a messzi híres görögdinnyét  Buckái 
a legtüzesebb homoki bort  Talaja gyü-
mölcstermesztésre legalkalmasabb a 
környéken  Udvaraiból, kertjeinek gyü-
mölcserdejéből emelkednek ki tisztán 
tartott tágtornácos házai, s a falu köze-
pén szép temploma, amelynek sugáros 
tornya a helység határát mintegy őr-
ködve tekinti be ”

A történeti leírás a községnek az év-
századok során elszenvedett viszon-
tagságait taglalja  A lábjegyzetek so-
kasága arra utal, hogy a monográfia 
írója alaposan elmélyült, dokumentált 
munkája hiteles forrásokra épül  A his-
tóriai múltat a talajforgatásból előke-
rült régészeti leletek koráig, a magyar 
honfoglalásig, valamint az 1322–1337-es 
pápai tizedszedési okiratig vezeti visz-
sza  Az azt követő idők során Mezőfény 
kétszer semmisült meg, vált lakatlan 
pusztasággá  Története, fejlődése már 
a középkorban összefonódott a nagy-
károlyi Károlyi családdal, amely már 
a 15  században társtulajdonosa volt, 
s a későbbiek folytán is meghatározó 
szerepet töltött be  Mindennek ellenére 
megszenvedte az idegen – tatár, török, 
osztrák – hadak dúlását, súlyos járvá-
nyok pusztító, elnéptelenedéshez veze-
tő csapásait 

Az igazi fordulat, Mezőfény har-
madik születése ismételten a Károlyi 

„Mert hite volt e népnek…”

F

Máriás József
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könyvesház

családhoz kötődik, nevezetesen gróf 
Károlyi Sándorhoz, aki az osztrák csá-
szártól kieszközölte az elnéptelenedett 
birtoktest svábokkal történő betelepí-
tését  Szolomájer József e folyamat le-
írásában elismeréssel szól Károlyiné 
Barkóczi Krisztina áldásos szerepéről, 
aki a pozsonyi országgyűlésben levő 
férj helyett is „gondossággal és hoz-
záértéssel” intézte a hatalmas birtok 
gazdasági ügyeit, s mindamellett szí-
vén viselte a betelepülő tömegek sor-
sának alakulását: „… igyekszik letö-
rölni a könnyeket, eloszlatni minden 
bút és bánatot; ez az ő nagy és népe 
javáért aggódó mélységes szeretete  Ez 
avatja őt oly időben – mikor a jobbágyi 
sors nem volt irigylésre méltó – népé-
nek, jobbágyainak pártfogó Nagyasz-
szonyává ”

A „néprajzás” 1720-beli hullámában 
Fényre letelepítettek mind egy vidék-
ről jöttek, előbb 17 család, később egy-
re nagyobb számban, Ulm környékéről  
A monográfi a-szerző dr  Brém János 
orvos kutatásait idézve közli az 1723  
és az 1730  évi összeírás adatait, ame-
lyek 79, illetve 75 személy nevét tar-
talmazzák  Alig pár év kellett ahhoz, 
hogy uruk gondoskodása és a maguk 
szorgalma élhető létalapot teremtsen  
„Megszerették, hozzáforrtak  Gyerme-
keik jövőjét hozzákötötték ” Bejövete-
lükkel egy időben létesül a közösség 
plébániája, 1724-től anyakönyvet ve-
zetnek  Bár e falut sem kerülik el a 
környéket sújtó súlyos járványok, a 
lakosság számbeli gyarapodása – a 
bőséges gyermekáldásnak köszönhető-
en – töretlen 

Szolomájer József különös fi gyelmet 
szentel Fény lakosai hitéletére, vallá-
sos lelkületének bemutatására  A fen-
tebb már említett jellemvonások alfája 
– „mert hite volt e népnek” – megha-
tározó volt a közösségi szellem alaku-
lásában, az egymás iránti szolidari-
tásban, az idősek megbecsülésében  
Idézzük a szerző érveit: „… s vajon az 
Isten szeretetéből fakadó felebaráti sze-
reteten kívül lehetett–e más indító ok, 
mi őseinket e helyes, ésszerű úton ve-
zesse és megtartsa? Két évszázados bol-
dogulásnak a kulcsa ez  Egy gazdag és 
tanulságos múltnak kedves és drága 

gyémántkövei  (…) Élő hit, vasszorga-
lom, takarékosság, kötelességtudás 
voltak elődeinknél a romlás elleni óv-
szerek  A boldog megelégedéshez segí-
tő eszközök  (…) Gyermekeik lelke volt 
legféltettebb kincsük  (…) A keresztényi 
illem uralta elődeink családi és társa-
dalmi életét  (…) Az evangéliumi szel-
lemtől volt átitatva a napi életük, gon-
dolkodásuk, munkájuk ” Mindennek 
hátterében ott volt az egyház, amely a 
lelki élet gondozójaként őrizte a nyá-
jat  Papjaik névsorát az 1720-as, a taní-
tókét az 1739-es évtől tartják számon  
Ez utóbbiak közt találjuk a monográfi -
át író, a helybeli születésű Szolomájer 
József nevét, aki 1901 és 1929 közt volt 
a fényi gyermekek tanítója  A község 
vallásos lelkülete és ragaszkodása épít-
tette már 1785-ben ma is álló római ka-
tolikus templomot, később még három 
kápolnát 

Falvaink arculatát meghatároz-
za lakóinak építészeti szokása, ha-
gyományos formája  A monográfi aíró 
megörökítette számunkra a családi 
élet fészkét, amelyet maguk építet-
tek  Szabatos, pontos leírása szocio-
gráfi ai pontosságra, megfi gyelésre 
vall: „A ház utca felöli részén két szo-
ba, konyha szabad kéménnyel, pince-
lejáróval, utána egy–két kisebb szoba, 
kamra, padlásfeljáró szerszámtartó-
val, majd ló- és tehénistálló következ-
tek  (…) A ház mögött – annak hosz-
szában – sertésól, 15–20 lépére tágas 
csűr, kétoldalt konyhakerttel, azon 
túl a lucernás nagykert  Udvara nagy, 

baromfi tenyésztéshez fölötte alkal-
mas  Jó talaja a gyümölcsfának adott 
tápot  Itt lakott a munkára vágyó, tett-
erős fi atal család  (…) A nagyobb házzal 
szemben állott egy kisebb, a »pfründ-
ler« ház  A jó öregek stációja a teme-
tő előtt  Itt már nem születtek fi atalos 
vágyak, alkotó tervek  A munkás, szor-
galomban átélt férfi kor ajándékhelye 
ez; gondnélküli, őszbevegyült öregkor 
napjai itt morzsolódtak le  Körülleng-
te a nagyház fi atal népének mélységes 
tisztelete, s szívből fakadó gyermeki 
szeretete ”

A monográfi ából azt is megtudhat-
juk, hogy a templomban és az iskolá-
ban 120 éven át a sváb dialektus egye-
duralkodó volt  A német nyelvszigetek 
lakossága – terményeik értékesítése, a 
közügyek intézése okán, később az is-
koláztatás révén – elkerülhetetlen kap-
csolatba került a környező magyar, il-
letve román ajkú falvakban élőkkel, a 

többségi nép kultúrájával, ami a 
kétnyelvűség kialakulásához, elter-
jedéséhez, később a nyelvváltáshoz 
vezetett  S nemcsak ez! Ismeretes, 
hogy a sváb paraszti hagyomány 
szerint mindvégig óvták a birtok-
testek elaprózódását  A szokásjog 
szerint a családban a földvagyon 
„az elsőszülöttségi jogon szállt apá-
ról fi úra”, „a szétdarabolás lenézést, 
szégyent jelentett”  Ebből fakadt az 
a törekvés, hogy a többiek szakmát 
tanuljanak, felsőbb iskolába men-
jenek  A monográfi a megírása évéig 
nem kevesebb, mint százkét személy 
végzett magasabb iskolát, soraikból 
papok, óvónők, tanítók, tanárok, or-
vosok, ügyvédek, jegyzők, gyógysze-
részek, állatorvosok kerültek ki  De a 
birtoköröklési szokásjognak, a földéh-
ség kielégítésének volt egy másik, a 
demográfi ai vonal alakulására nézve 
negatív következménye is: az amerikai 
kivándorlás 

A 20  századig szervesnek tekinthe-
tő fejlődés a fentebb jelzett okok miatt 
megtört  Az 1914-ben kitört első világ-
háború, az azt követő forradalmak és 
az impériumváltozás következményei 
nem csupán a súlyos embervesztesé-
gek miatt, hanem más vonatkozásban 
is hatással voltak a közösségre  A kö-
tetben olvasható kimutatások szerint 
hadiszolgálatot 309 férfi  teljesített, 90 
esett fogságba, 50 hősi halott jelentet-
te a falu véráldozatát  Bár e vidék fö-
lött szinte észrevétlenül vonult át az 
őszirózsás forradalom és „nem tom-
bolhatta ki magát kedve szerint a vö-
rös terror”, a gondolkodásban, a hábo-
rút viseltek magatartásában fészket 
rakott a világban eluralkodó, az ősi 

Szolomájer József 
különös fi gyelmet szentel 

Fény lakosai hitéletére, 
vallásos lelkületének 

bemutatására.

sának alakulását: „… igyekszik letö-
rölni a könnyeket, eloszlatni minden 
bút és bánatot; ez az ő nagy és népe 
javáért aggódó mélységes szeretete  Ez 
avatja őt oly időben – mikor a jobbágyi 
sors nem volt irigylésre méltó – népé-
nek, jobbágyainak pártfogó Nagyasz-

A „néprajzás” 1720-beli hullámában 
Fényre letelepítettek mind egy vidék-
ről jöttek, előbb 17 család, később egy-
re nagyobb számban, Ulm környékéről  

bőséges gyermekáldásnak köszönhető-

letve román ajkú falvakban élőkkel, a 
többségi nép kultúrájával, ami a 
kétnyelvűség kialakulásához, elter-
jedéséhez, később a nyelvváltáshoz 
vezetett  S nemcsak ez! Ismeretes, 
hogy a sváb paraszti hagyomány 
szerint mindvégig óvták a birtok-
testek elaprózódását  A szokásjog 
szerint a családban a földvagyon 
„az elsőszülöttségi jogon szállt apá-
ról fi úra”, „a szétdarabolás lenézést, 
szégyent jelentett”  Ebből fakadt az 
a törekvés, hogy a többiek szakmát 
tanuljanak, felsőbb iskolába men-
jenek  A monográfi a megírása évéig 
nem kevesebb, mint százkét személy 
végzett magasabb iskolát, soraikból 
papok, óvónők, tanítók, tanárok, or-
vosok, ügyvédek, jegyzők, gyógysze-
részek, állatorvosok kerültek ki  De a 
birtoköröklési szokásjognak, a földéh-
ség kielégítésének volt egy másik, a 
demográfi ai vonal alakulására nézve 
negatív következménye is: az amerikai 
kivándorlás 

A 20  századig szervesnek tekinthe-
tő fejlődés a fentebb jelzett okok miatt 
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közösségeket bomlasztó ideológiák 
szele  A népe sorsával maradéktalanul 
azonosuló tanító szóvá teszi annak ve-
szélyeit: „… a fényi nép egy kisebb ré-
szének lelkében is oly nagymérvű el-
változást idéztek elő, hogy elvesztette 
két évszázados múltjának apai örök-
ségét, a hívő, munkás, becsületes sze-
rénységet  E töredék beállott a rombo-
lók sorába, kiknek munkáját nem az 
ősök imádságos érzése hatotta át, ha-
nem az istenkáromlással meginduló 
felforgató tekintélyrombolási vágy ” A 
világháború súlyos társadalmi követ-
kezménye nem csupán az áldozatok 
számában volt mérhető  Szolomájer 
József, a tanító, érzékeny szeizmográf-
ként regisztrálja annak „mellékha-
tásait”, következményeit is: „Az apa 
távollétében a családfő szerepét kép-
viselő anya dajkáló szeretete, a házi, 
gazdasági ügyek vitelével járó sokolda-
lú elfoglaltsága számos helyen megla-
zította a családi életnek a régi erkölcsi 
szabályok és szokások szerinti mene-
tét  Az apai szigor, megtorló fenyítések 
hiányában a szokottnál többet enge-
dett meg magának a gyermek ” A vál-
tozás maga után vonta a közösségi er-
kölcs addigi szabályainak lazulását is  
Éjjeli tánctivornyák, a „zsalukázások”, 

az idősek iránti tisztelet megfogyatko-
zása valósággal sokkolja a monográfia 
íróját, félelemmel követi a negatív irá-
nyú fejleményeket  „Évszázados eré-
nyek semmisülését látva emelt fővel 
nem állhatunk  (…) Az erkölcsi hanyat-
lás korát tisztultabb lélekfolyamatnak 
kell követnie  (…) E népnek be kell lát-
nia, hogy megelégedett, örömteli éle-
te addig volt, míg az ősök erényének 
ösvényén haladt, s a pénzért, haszo-
nért dolgozó békebontó izgatók szavára 
nem hallgatott ” 

A kötet gondozását felvállaló és az 
Utószót író Fényi Izabella magyar ta-
nár joggal állítja: „Szolomájer József 

könyve nemcsak kordokumentum, jó-
val több annál  Minden sorát áthatja 
az övéi sorsán aggódó »néptanító« sze-
retete, segítő szándéka  Ettől értékes ez 
a monográfia, hovatovább egy évszázad 
távlatából is  Tanácsai, intelmei közül 
sok napjainkban is megszívlelendő  
Ugyanakkor szomorúan, irigykedve ta-
pasztaljuk, hogy mennyire megkopott 
néhány érték, mint például a szolidari-
tás, amely oly erőssé tette ezt a közös-
séget  A könyv lapjait forgatva a múltba 
tekinthetünk  Szolomájer József ta-
nácsait megfogadva a jelent és a jövőt 
építhetjük  A globalizált világban meg-
őrizhetjük az egyedi, sajátos, ránk jel-
lemző értékeket, melytől, hiszem, jobb 
lesz a holnapunk ” 

A mezőfényi sírkertben nyugvó, 
monográfia-író tanító sírfelirata jel-
zi, hogy önfeláldozó, a közösséggel 
azonosuló szolgálata méltó jutalmat 
nyert: pápai érdemkereszttel ismer-
ték el   

* Mezőfény története (Monográfia)  
Írta: Szolomájer József tanító  Nyom  
Róth és Komáromy könyvnyomdájában 
Carei-Nagykároly, 1926  Újrakiadásban 
megjelent Nagykárolyban 2015-ben az 
eredeti, 1926-os kiadás alapján 

„Szolomájer József 
könyve nemcsak 

kordokumentum, jóval 
több annál. Minden sorát 

áthatja az övéi sorsán 
aggódó »néptanító« 

szeretete, segítő 
szándéka…”

Kutya. 50×40 cm, olaj, farost Tündéragymező. Burján Gál Enikő munkái
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könyvesház

nagybányai Teleki Sándor Magyar Ház 
a 688 éves Zazar-parti város legfonto-
sabb magyar művelődési és társadal-
mi intézménye  Teleki Sándor egykori 
felújított lakóháza  a Tersánszky Józsi 
Jenő Könyvtárnak is otthont ad 

Dávid Lajos, a Teleki Sándor Magyar 
Ház kiváló vezetője így elevenítette fel a 
könyvtár történetének fontosabb állo-
másait: „Létesítettünk egy könyvesbol-
tot, amely a könyvtár működését is fel-
vállalta  Tulajdonosa a szatmári  Interlib 
Erdélyi Virtuális Antikvárium és Köny-
vesbolt volt  2008-ban a Házban működő 
Memoár könyvesbolt megszűnt  Időköz-
ben 2006-ban sikerült megvásárolnunk 
egy másik  épületrészt  Úgy döntöttünk, 
hogy a könyvtárat ebbe az épületrészbe 
költöztetjük  2011-ben és 2012-ben felújí-
tottuk ezt az épületrészt  A berendezést 
a Szülőföld Alapítvány, a Bethlen Gábor 
Alapítvány és Blaskó Sándor vállalkozó 
adományozta  2012-ben felavattuk az új 
épületrészben megnyitott könyvtárat ” 
A jelenlegi könyvtáros Barra István tör-
ténelemtanár 

Dávid Lajos elmondta, hogy a könyv-
tár 24 875 kötetet foglal magába  Ezekből 
12 526 hozzáférhető az olvasók számára, 
a többi könyv folyamatos feldolgozás 
alatt áll  Akad olyan könyv, amelyből 
20-30 példány is van  Jelenleg 45 olva-
sót tartanak nyilván, ezek nyolcvan 
százaléka nyugdíjas  Az világhálós ösz-
szeköttetéssel rendelkező olvasóterem 
hétszemélyes 

A Teleki Sándor Magyar Ház nagy-
termében rendszeresen tartanak író–
olvasó találkozókat, könyvvásárokat  
Legutóbb Nyáry Krisztián író, irodalom-
történész, a Magvető Könyvkiadó igaz-
gatója találkozott olvasóival, akiknek 
Így szerettek ők című könyvéről beszélt 

A könyvállományt Metz József, a 
Thurman család, Krizsán P  Pál  és 
Suba Dani gyűjteményei is gazdagít-
ják  Az Arad megyében született Metz 
József (1914–2004) Kun Kocsárd-díjas 

helytörténész a nagybányai EMKE-füze-
tek szellemi atyja, a füzetek szerkesztő-
bizottságának elnöke és több füzet egyik 
szerkesztője volt  Élete célkitűzéseit így 
foglalta össze a nyugdíjas tanár: „Nevel-
ni a szépre, a jóra, a népünk, a mellet-
tünk élők és a szülőföld iránti megbe-
csülésre, szeretetre  És a becsületes, de 
sokszor ki nem fizetődő munkára ”

A könyvtár sok  ritka, régi kiadvány-
nyal is büszkélkedik  Werbőczy István 
Approbaták törvénygyűjteménye az 1540 
és 1653 között tartott erdélyi országgyűlé-
sek végzéseinek válogatott, kivonatolt és 
tárgyak szerint rendezett gyűjteménye, 
amely I  Rákóczi György kezdeményezé-
sére készült  Ezt a gyűjteményt 1696-ban 
Misztótfalusi Kis Miklós nyomdája adta 
ki 1696-ban  1751-ben  Svájcban adták ki a 
Bázeli Bibliát, Károli Gáspárnak magyar 
Biblia-fordítását  A címlapon Szatmárné-
meti Pap István nagykárolyi nyomdász 
és Tóth Imre neve olvasható  Gróf Teleki 
Imrének, Teleki Blanka édesapja könyv-
tárának egy része (17 –19  századi kiadvá-
nyok) szintén a könyvtár féltett kincsei 
közé tartoznak, ezek közül a kéziratban 
maradt Kővár-utópia című műve a refor-
mok szükségességét hangsúlyozza 

Sokan olvassák Palmer Kálmán 
Nagybánya és környéke című, 1894-
ben Nagybányán nyomtatott könyvét, a 
Nagybánya és Vidéke, valamint a Buda-
pesti Szemle évfolyamait  Itt találhatók 
meg Kiss József költeményei Ferenczy 
Károly, Iványi Grünwald Béla, Hollósy 
Simon képeivel, ez a kötet a szecesszió 
egyik legszínvonalasabb könyve 

A könyvtár terveiről Dávid Lajos el-
mondta: „Szeretnénk beszerezni 19-20  
századi, városunkhoz fűződő műveket, 
például a Teleki családdal kapcsola-
tos könyveket, Kemény Zsigmond, Dsi-
da Jenő, Tabéry Géza egyes alkotásait  
Szeptembertől ismét rendszeresen tar-
tunk olvasó–író találkozókat, könyvbe-
mutatókat, Olvass velünk! elnevezésű 
rendezvényt ”

A nagybányai Tersánszky  
Józsi Jenő könyvtár életéből

A

Boczor József

…a könyvtár 24 875 
kötetet foglal magába. 

Ezekből 12 526 
hozzáférhető az olvasók 

számára, a többi könyv 
folyamatos feldolgozás 

alatt áll.
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„Az utca gyermekeivel sokat henteregtünk a házunk előtt a libalegelőn, a nyári csepergő után gyúr
tuk a sarat a kapu előtt mezítláb”

ájus 22-én a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum Anna. Asszonysors a 
XX. században címmel nyitott kiál-
lítást. Jelen írás e tárlat létrejöttének 
történetét, a témaválasztás és -fel-
dolgozás, azaz a bemutatás módjának 
megválasztásának hátterében meg-
húzódó koncepciót kívánja vázolni, 
valamint a kiállítás által közvetített 
mondanivalót próbálja meg összefog-
lalni.

Célkitűzések

A kiállítás célja nem kevesebb, mint 
a huszadik századi székelyföldi ha-
gyományos paraszti kultúrát, annak 
tárgyi világát, valamint a helyi tár-
sadalom működését egy – erdélyi vi-
szonylatban előzmény nélküli – sajá-
tos perspektívából, egy női életút felől 
szemlélve próbálja meg bemutatni a 
néprajzi muzeológia eszköztárát se-
gítségül hívva, valamint a modern 

technika adta lehetőségeket is felhasz-
nálva, úgy, hogy a látogatót is bevonja 
az életút alakításába  A látogató nem 
csak passzív szemlélője a bemutatott 
eseményeknek, hanem amikor eldönti, 
hogy egyik vagy másik kiállítótermem-
be belép, döntést hoz a történet alakulá-
sára nézve is 

A hagyományos életvilág(ok) bemu-
tatása szintén kettős perspektívából 
történik meg  A kiállítás egyrészt az 
emberi (asszonyi) életút fontosabb for-
dulópontjaira és életszakaszaira kon-
centrál, másrészt a 20  század nagy 
történelmi eseményeit, sorsfordító mo-
mentumait ragadja meg 

A kiállítást a szervezők bizonyos 
szempontból módszertani kísérletnek 
is szánták  Nemcsak tárgyakat, hanem 
tereket, hangulatokat és miért ne, a jel-
legzetes szagokat is meg kívántuk je-
leníteni  Tudatosan nem használtunk 
tárlókat, mert nem akartuk a tárgya-
kat elzárni, elidegeníteni a látogatóktól, 
hanem épp ellenkezőleg, azt kívántuk 
ezzel is érzékeltetni, hogy ezek a tár-
gyak között valamikor emberek élete 
zajlott, s hogy a tárgyak legtermészete-
sebb módon egy emberélet köré csopor-
tosulva alkotnak együtteseket, a hasz-
nálat adja jelentésük kontextusát, tehát 
(muzeológiai) értelmezésük is ebben a 
kontextusban történik    

A kiállítás részletes bemutatása

A kiállítás a Haáz Rezső Múzeum öt 
emeleti termében, mintegy 120 négy-
zetméternyi felületen mutatja be Anna 
életútjának fontosabb fordulópontjait  
Az első terembe lépve egy székelyföldi 
falu utcáján találjuk magunkat  Szem-
közt faragott székelykapu, amely már a 
Múzeum korábbi néprajzi kiállításában 
is szerepelt, de ebben a kontextusban 
is hasznosíthatónak bizonyult  A nyi-
tott kapun át egy hagyományos szé-
kelyporta udvarára látni rá  Jobb oldalt 

Asszonysors, asszonyszerep  
újító múzeumi bemutatásban

M

Vajda András
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vadrózsák

utcarészletet megjelenítő óriásposzter, 
előtte postaláda  A kapu előtti téren 
elszórva hagyományos gyermekjáté-
kok (szekér, szövőszék, kórémuzsika), 
az út porában ugróiskola rajza látha-
tó  A kapun belépve jobb oldalt egy ha-
gyományos parasztház kékre meszelt 
homlokzata, szemközt pedig a csűr 
deszkaajtaja látható, résnyire kinyit-
va, ezzel is jelezve, hogy a látogatónak 
a csűr felé kell vennie az irányt  Az csűr 
oldalának támasztva fából készült tali-
ga látható, a csűrkapura szegezve pedig 
„frissen” lenyúzott báránybőrök szá-
radnak 

A második teremben egy csűr belse-
jét alakítottuk ki  Belépve friss szalma 
illata csapja meg az orrunkat, s ahogy 
a szénabálák között felfele haladunk, 
csakhamar megpillanthatjuk a csűr 
közepében táncoló fiatalok képét  A 
csűr falának támasztva kettős járom, 
szekérkerék és egyéb gazdasági eszkö-
zök találhatók  A csűrből kifelé haladva 
jobb oldalt Maszelka János festőművész 
Megesés című festményének alapján 
készült óriásposzter jelzi a látogatónak 
a csűrbéli mulatságon történteket  

A kép mellett elhaladva a látogató-
nak egy lépcsőn kell leereszkednie egy 
sötét folyósóra (a lefele vezető lépcső 
eleve a bűnbe esés, a pokolba való alá-
szállás aktusát jelképezi)  Itt látható 
Rebi, a javasasszony, aki a magzat el-
hajtását elvégzi; valamivel tovább pedig 
egy feszület és egy templomi pad látha-
tó, amely a megesett lányok eklézsia-
követésének, penitenciajárásának szo-
kására utal 

A történet itt kettéválik, s a látoga-
tónak magának kell eldöntenie, hogy 
melyik életpályamodell reprezentáció-
ját tekinti meg először  Ha a jobb olda-
li ajtón halad tovább, akkor egy mege-
sett lány hagyományos életpályájának 
újabb állomása tárul a szemünk elé  
Anna egy idősödő, elvált szomszédfalu-
beli gazdához megy férjhez, ennek la-
kásbelsőjét mutatja be a harmadik te-
rem  A szoba közepén terített asztal áll, 
szemközt tálas, alatta pad  A bútorza-
tot írásos falvédő, bekeretezett családi 

fényképek, konyhaszekrény valamint 
vaskályha – rajta lábassal és szenes va-
salóval – egészíti ki  

Tovább haladva a gabonásban talál-
juk magunkat  Hombárok, lisztesláda, 
kukoricával tele zsákok, dagasztótek-
nő, véka, krumplitörő, cséphadaró, és a 
falra erősített rúdra terített zsákok lát-
ványa tárul elénk  A gabonás deszkafa-
lának rései közt „kikukucskálva” lege-
lésző tehenek láthatók  

Ha a látogató a harmadik terembe a 
bal oldali ajtón megy be, akkor városi, 
polgári környezetbe, egy zsidó család 
lakásába érkezik  A történet ezen vál-
tozata szerint ugyanis Anna a szégyen 
elől városra menekül, és beáll cseléd-
nek  A terembe lépve egy polgári sza-
lonban találjuk magunkat, ahol épp az 
ebéd tálalása zajlik  A jelenetet a kiállí-
tásban egy video projektor segítségével, 
az asztalra vetítve mutatjuk be  

A negyedik teremben szintén két 
szálon futnak az események, de mind-
két oldalon az 1950-es évek második fe-
létől kezdődő erőltetett kollektivizálás 
időszaka kerül bemutatásra  A jobb ol-
dali teremrészben gabonával tele zsá-
kok egy tucatja, zsákokkal telerakott 
szekér és halomba hordott gazdasági 
eszközök jelzik azt, hogy milyen mére-
tű fosztogatás végeztek a kommunista 
káderek  A falakon és a deszkakerítésre 
erősítve pedig a kollektív gazdálkodás 
előnyeit ecsetelő propagandaplakátok 
láthatók  Ez a rész tehát a rendszernek 
kiszolgáltatott, a vagyonától megfosz-
tott paraszti sorsot jeleníti meg  Ebből 
a kilátástalan helyzetből Anna a város-
ba menekül, a frissen létesült varrodá-
ban helyezkedik el  A varrodai munka 

hangulatát és kortárs recepciójának 
kontextusát teremti meg a terem falára 
kivetített rövidfilm  

A terem bal oldali részében egy má-
sik perspektíva érvényesül, a rend-
szert kiszolgáló, a kommunista ideo-
lógia hithű követőinek szempontjából 
figyelhető meg a korszak  A történet 
e változata szerint a zsidó polgárcsa-
ládnál (amelyet a második világhábo-
rú idején deportálták) szolgáló Anna a 
háború után a kommunista hatalom 
szolgálatába áll, és a faluba visszatérve 
a kommunista eszmék lelkes terjesz-
tője lesz, oroszlánrészt vállal a terme-
lőszövetkezet megalapításában  Ennek 
megfelelően a terembe lépve egy téesz 
irodában találjuk magunkat  A falon 
Gheorghe Gheorghiu-Dej-t ábrázoló 
kép függ, amelyet a Román Szocialista 
Köztársaság és a Román Kommunista 
Párt címere fog közre  Az íróasztalon 
a kommunista agitátor kellékei látha-
tó: írógép, telefon, különböző pártjel-
vények és pártiratok láthatók  Itt kell 
megemlíteni, hogy ez az a pont, ahol a 
történet ugyan két szálon fut, de nem 
válik el teljesen egymástól  A terem két 
része egy üvegablakon át kommunikál 
egymással, előtte egy belépési nyilat-
kozat látható, amelyet, ha a jobb olda-
li részből nézzük Anna, mint a földjei-
ről lemondani kényszerült falusi gazda 
nyújt be, ha bal oldali részről nézzük, 
akkor Anna, a pártaktivista csikar ki a 
falusi gazdáktól  Ez az ablak jelzi, hogy 
az 1950-es és 1960-as évek székelyföldi 
falvaiban egyazon időben két párhu-
zamos létező világ(szemlélet) érvénye-
sült, s ezek csak egy igen szűk felületen 
érintkeztek egymással 

„Felpakolták a gazdasági felszereléseket, a szekeret, a kalangyakarókot is; háziszőttes zsákokot kel
lett adni, vetőmagot is.”

A kiállítás a Haáz Rezső 
Múzeum öt emeleti 
termében, mintegy 

120 négyzetméternyi 
felületen mutatja be Anna 

életútjának fontosabb 
fordulópontjait. 
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A történet szálai az ötödik teremben 
ismét összefutnak  Ez az egység időben 
és térben egyaránt tovább repíti a láto-
gatót  Anna az 1970-es években város-
ra költözik, s egy panellakás ablakából 
nézi, amint épül körülötte a kommu-
nizmus  Ahogy a terembe lép a láto-
gató, jobb oldalt a korabeli plakátok és 
propaganda célzattal készített kimuta-
tások láthatók, bal felől pedig egy vörös 
függöny előtt a Ceauşescu-házaspárról 
készült réz plakettek láthatóak  Tovább 
haladva, szintén jobb oldalon egy pa-
nellakás konyhájába nyer betekintést, 
majd a lakás szobájába ér a látogató, 
akit a korszakban divatos furnérból ké-
szült bútorok, korabeli háztartási be-
rendezések (televízió, rádió, porszívó) és 
a korszakra jellemző lakásdíszek (por-
celánfigurák, üveghal, kötött csipke, 
naiv festmények stb ), látványa fogad  
A lakással átellenben szürke oszlopok 
sora emelkedik, ezek egy készülő tömb-
ház betongerendáit jeleníti meg 

A kiállításban Anna képe egyszer 
sem jelenik meg, azonban gyakran fel-
tűnik az őt és a hozzá hasonlókat szim-
bolizáló hímzett zsebkendő, amelyen 
Anna neve van kivarrva  Így láthatjuk a 
csűrben, a parasztházban – a konyha-
szekrényen – és a polgári lakásban, az 
ebédlő szekrényének sarkán 

A hagyományos asszony-
szerepek kutatása a magyar 
néprajzi szakirodalomban

A női életútmodellek és szerepek kuta-
tására a magyar néprajztudományban 
inkább csak szórványosan volt példa  
Mérföldkőnek Kiss Lajos A szegény asz-
szony élete című, 1943-ban napvilágot 
látott munkája számít, amely a külön-
böző női munkás-szerepeknek és azok 
napirendjének monografikus feldolgo-
zását adja (Kiss 1943)  Morvai Judit a 
nőknek a hagyományos nagycsaládon 
belül betöltött szerepeit (a gyermekkor-
tól az időskorig) veszi számba (Morvai 
1965)  Bertalan Ágnes a bihari lányok és 
asszonyok életterét, tennivalóit, táplál-
kozási és tisztálkodási szokásait, sze-
relmi életét erkölcseit elemzi  (Bertalan 
1963)  Zakariás Erzsébet pedig az erdővi-
déki hagyományos asszonyélet monog-
rafikus elemzését adja (Zakariás 2000)  

Tátrai Zsuzsanna egyik kötetében 
a leányéletet elemzi  Kötetében kitér a 
lányok korcsoportjainak bemutatásá-
ra, a nagylánnyá válás velejáróira, az 
udvarlás és a férjhezmenetel idejére, a 
lánynak a faluközösségben és a család-
ban betöltött szerepének elemzésére, 

a leányjátékok, a leánymunkák és az 
ünnepi szokások valamint az ezekhez 
kapcsolódó praktikák és költészet be-
mutatására (Tátrai 1988)  

Örszigethy Erzsébet azt elemzi, hogy 
a szocializmus éveiben, a férfiak váro-
si munkába állásának következtében 
hogyan alakult át a falusi asszonyok 
munkaszerkezete, s hárultak rájuk a 
korábban férfimunkáknak számító 
háztáji és mezei munkálatok (Örszige-
thy 1986) 

A személyes női életsorsok 
néprajzi vizsgálata
Az egyedi női életsorsok iránt a néprajz-
tudomány, azon belül is elsősorban a 
folklorisztika, érdeklődése a 20  század 
második felében élénkült meg  1974-ben 
jelent meg a Gondolat könyvkiadónál 
Hoppál Mihály, Küllős Imola és Manga 
János gondozásában Emlékül hagyom 
az unokáknak, dédunokáknak, lássák, 
hogyan éltünk, s hogy az ő életük szebb 
legyen egyszer... Önéletírások címmel az 
a népi önéletírásokat tartalmazó válo-
gatás, amelyben két női élettörténeti el-
beszélés is szerepelt: Emlékeim címmel 
Berényi Andrásné (szerkesztette Hoppál 
Mihály), valamint Életrajzom címmel 
Vankó Imréné Dudás Juli (szerkesztet-
te Küllős Imola) önéletrajza  A követke-
ző évben pedig – ugyancsak a Gondolat 
könyvkiadónál Hoppál Mihály gondo-
zásában – önálló kötetben jelent meg 
Berényi Andrásné önéletírása Nagy 

Rozália a nevem címmel  Erdélyben 
mérföldkőnek a Nagy Olga gondozásá-
ban, a Kriterion Könyvkiadónál megje-
lent Győri Klára Kiszáradt az én örömem 
zöld fája című önéletrajzi könyve szá-
mít  A kötet nemcsak a néprajzkutatók 
és az irodalomtörténészek körében vál-
tott ki heves érzelmeket, hanem a szer-
ző szülőfalujában, Széken is  Az adott 
korszakban ugyanis idegenként hatott 
egy parasztasszony ilyen őszinte kitá-
rulkozása (l  Keszeg 2001: 135–148 ) A kö-
tet azonban valóságos lavinát indított 
el, amelynek következtében egymás 
után láttak napvilágot paraszti kör-
nyezetből származó nők hosszabb-rö-
videbb vallomásai  1979-ben a Salamon 
Anikó gondozta gyűjteményes kötetben 
(Így teltek hónapok, évek... Öt önéletrajz) 
a csernakeresztúri Dávidné Csobot Bor-
bála és a kelementelki Botos Amália 
önéletrajzi vallomását teszi közzé  Pilli-
ch László és Vetési László pedig Leírtam 
életem  Népi önéletírások (1987) címmel 
megjelentetett, 12 önéletírást tartalma-
zó könyve szintén közölt egy női önéle-
tírást is  A szintén széki származású 
Kocsis Rózsi vallomásai pedig Megsz-
épült szegénység címmel 1988-ban látott 
napvilágot  Ugyancsak ebben az évben 
jelent meg Nagy Olga Asszonyok könyve 
című munkája, amely a parasztasszo-
nyok életéről szóló, interjúhelyzetben 
keletkezett történeteket tartalmazott 

A folklorisztika érdeklődése a női 
életsorsok iránti a rendszerváltást kö-
vető években sem lankadt  1994-ben 
Keszeg Vilmos gondozásában jelent meg 
Zsigmond Erzsébet önéletírása Sirató, 
életem panaszos könyve címmel  1997-
ben Nagy Olga gondozásában György 
Zsuzsa önéletrajza Egy küzdelmes élet. 
Egy parasztasszony vallomása, illetve 
Kocsis Rózsi újabb vallomása Remények 
és kétségek között címmel  2000-ben Ko-
csis Rózsi újabb vallomása látott napvi-
lágot Nyitott könyv a lelkem. Egy anya 
vallomása címmel  2001-ben Keszeg 
Vilmos szerkesztésében Diószegi Anna 
Életem története. Emlékek a kolozsvári 
Hóstátról című könyve jelent meg  Pácz-
kán Éva Kopasz föld címmel egy inter-
júhelyzetben készült női élettörténetet 
tett közzé és végezte el mentalitás- és 

A folklorisztika 
érdeklődése a női 

életsorsok iránti a 
rendszerváltást követő 

években sem lankadt.

„Reggeltől estig listákot írtam; most láttam, 
hogy a kapzsi kulákok mi fődet elvettek vót a 
szegén néptől”
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vadrózsák

szövegvizsgálatát (2002)  2008-ban a 
kalotaszegi (Magyarvista) András Er-
zsi Erdei önéletrajzi vonatkozású írása-
iból Ambrus Judit szerkesztett kötetet 
Kedvemre való hogy meséljek címmel, 
2012-ben pedig Ozsváth Imola a mező-
köbölkúti Nagy Julianna önéletírását 
és egyéb írásait Miért nem lettem költő? 
címmel tette közzé  Mindkét esetben a 
forrásanyagot egy-egy hosszabb léleg-
zetű tanulmány kíséri, amely az élet-
pálya sorsfordulóit és fordulópontjait, 
valamint az írásnak a személy életében 
betöltött szerepét részletes elemzés alá 
veti 

A szövegkiadás mellett, ezzel párhu-
zamosan az élettörténetek feldolgozá-
sára, és a női életsorsok értelmezésére 
is sor került  Nagy Ilona és Verebélyi 
Kincső egy-egy tanulmányban azt vizs-
gálta, hogy a női önéletírásokban mi-
lyen közös vonások, milyen életvezetési 
stratégiák és mentalitások fedezhetők 
fel  Elemzéseik azt mutatják, hogy a 
női önéletrajzok leginkább szenvedés-
történetek, amelyek egy sor sikertelen 
kitörési kísérletet tesznek láthatóvá 
(Nagy 1982: 8–10 , Verebélyi 2000: 134–
163 )   Nagy Anna a többnyire paraszti 
származású városi házicseléd-társada-
lom felépítését, feladatkörét, közösségi 
megítélését és életútjának alakulását 
elemzi 13 élettörténet alapján (Nagy 
1999: 121–139 )  Ozsvát Imola egy hal-
mágyi naiv festő (Ozsvát 2015: 31–118 ), 
Demeter Annamária egy csíkborzsovai 
szövőnő (Demeter 2005: 209–253 ) élet-
történetét rögzítette és elemezte, Szőcs 
Levente pedig egy gyergyócsomafalvi 
asszony élettörténetének elemzését vé-
gezte el (Szőcs 2010: 669–679 ) 

Keszeg Vilmos önálló kötetben ele-
mezte egy mezőségi (Detrehemtelep) 
asszony levelezését (Keszeg 1996), elvé-
gezte egy mészkői asszony teljes irat-
tárának felmérését, és elemezte az 
iratoknak az életút fordulópontjain be-
töltött szerepét (Keszeg 1998: 589–628 ), 
egy másik tanulmányban pedig azt ele-
mezte, hogy az írás milyen szerepet tölt 
be egy krizbai asszony életében (Keszeg 
2005: 583–663 )  

Életutak a múzeumban

A magyar muzeológia ritkán vállalko-
zott egy-egy személy életútjának be-
mutatására  Elsősorban egy-egy ne-
ves személyiség emlékének szentelt 
emlékszoba vagy emlékház kiállítá-
sai tekinthetők olyasfajta kísérletek-
nek, amelyek – elsősorban személyes 
dokumentumok és tárgyak segítségé-
vel – megpróbálnak egy-egy életpályát 

többé-kevésbé részletesen rekonstruál-
ni  A téma sajátos megközelítését adja 
a Magyar Nemzeti Múzeumban 2007-
ben Németek Magyarországon – Magya-
rok Németországban. Európai életutak 
címmel rendezett kiállítás, amely hu-
szonkét különböző társadalmi rétegből 
származó személy élettörténetén ke-
resztül mutatja be a két ország és a két 
kultúra találkozási pontjait a középkor-
tól napjainkig  A kiállításban bemuta-
tott életutak az egyedi sorsokon keresz-
tül általános érvényű tanulságokkal 
szolgálnak (l  Huszár 2007: 295–299)  

A kiállítás tervezési fázisai

A budapesti Magyar Nemzeti Múze-
um kezdeményezésére 2008-ban egy 
olyan, Székelyföldet bemutató kiállí-
tásnak kellett volna elkészülnie, ame-
lyen a székelyföldi múzeumok egységes 
koncepció keretében mutatták volna 
be gyűjteményeiket  Az elgondolás sze-
rint a kiállítás egyben a Székelyföld és 
a régió múzeumainak magyarországi 
bemutatását/bemutatkozását is szol-
gálta volna  Ez a kezdeményezés azon-
ban megrekedt az elvi megállapodá-
sok és a tervezések szintjén, ugyanis 
a különböző szakdiszciplínák (termé-
szetrajz, régészet, történelem, néprajz, 
könyvtörténet) képviselőinek nem si-
került olyan közös interdiszciplináris 
koncepciót kiépíteniük, amelyben az 
érintett intézmények (és alegységeik) 
megtalálták volna a maguk helyét  Et-
től függetlenül ezt a kezdeményezést 
tekinthetjük ama szükséges első/kez-
deti impulzusnak, amely lehetővé tette, 

hogy az Anna-kiállítás létrejöjjön  A kü-
lönböző székelyföldi múzeumokban és 
egyéb, a hagyományos/népi kultúra 
kutatásával és megőrzésével foglalko-
zó intézményekbe dolgozó, a fiatalabb 
korosztályhoz tartozó néprajzkutatók 
nem túl népes csoportja ugyanis ezen 
a terven felbuzdulva, ezt továbbgondol-
va és saját szakterületéhez, valamint a 
bemutatással kapcsolatos technikai és 
metodológiai elképzeléseihez igazítva 
kezdte el a kiállítás tervének részletes 
kidolgozását 

A tervezés előtörténetét tekintve öt 
fontosabb mozzanatot említhetünk  
2010  május 5-én Kinda István körleve-
let küldött szét a fiatal néprajzkutatók 
egy csoportjának (Miklós Zoltán, Salló 
Szilárd, Szőcs Levente és Vajda András)  
E levél a következő fontosabb keret-
célokat tartalmazta: (1)  a székelyföldi 
legfiatalabb néprajzkutatók egy közös 
projektben (leginkább kiállításban) 
kellene megmutatniuk magukat úgy, 
hogy ezáltal megpróbálnak (2) egyrészt 
új színt hozni a „dohos” múzeumi lég-
körbe, illetve (3) ügyelve arra, hogy a 
kiállítás keretei között mindegyik mú-
zeum megmutathassa magát tárgyain 
keresztül  A szervezési munkálatok, az 
előtanulmányok, a kiállítás felépítésé-
nek lebonyolítására a levél szerzője egy 
évet javasolt, az átadás/megnyitó idő-
pontját 2011-re tervezte  A levélváltást 
követően a tervet a 2010  június 19-én, 
a Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum-
nál szervezett Székelyföldi Múzeumok 
Majálisán, majd az ezt követő, július 9  
és 18  között megszervezett Fiatal Nép-
rajzkutatók VII  Szemináriumán beszél-
ték tovább az említett rendezvényen 

„A ’70es évek végin felköltöztem a szép új blokkba, a városi kényelembe”
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részt vevő kollegák  Ezekről a beszél-
getésekről egyfajta jegyzőkönyv is ké-
szült, amelyben már konkrét témát, 
hely- és időkeretet fogalmaztunk meg  
Ekkor kristályosodott ki az elképze-
lés, hogy a kiállítás egy székelyföldi 
parasztasszony (akkor még Rebi) élet-
történetét mutatná be, aki átélte a rö-
vid/csonka 20  századot és annak nagy 
történelmi fordulóit  Már ekkor elvá-
rásként fogalmazódott meg, hogy a 
kiállításnak meg kell jelenítenie azt a 
vívódást, amellyel a 20  század máso-
dik felében felnőtté vált falusi embere 
küzdött: nem lett volna-e jobb élete, ha 
az életút fordulópontjain más döntése-
ket hoz, más életpályát választ? Miért 
van arra ítélve egy falusi lány, hogy a 
szülők sorsát élje? Ennek érzékelteté-
sére Rebekának az életút elején olyan 
döntést kell hozni, amely két eltérő (egy 
hagyományos és egy „modern”) élet-
pálya-modell megélését teszi lehetővé/
szükségessé  Így vetődött fel a megesett 
lány motívumának gondolata 

Annak ellenére, hogy már ekkor elég 
élesen körvonalazódott a bemutatandó 
életpálya íve és a kiállításban megjele-
nítendő fontosabb mozzanatok sora, a 
tényleges munka csak 2013-ban kezdő-
dött, amikor szeptember 19-én Miklós 
Zoltán, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum igazgatója levélben szólította 
meg a munkacsoportot, ezáltal újabb 
lendületet és perspektívát adva a terve-
zésnek  Az első munkamegbeszélés 2013  
október 10-én volt a Haáz Rezső Múze-
umban  Ez tanácskozás annyiban tért el 
a korábbiaktól, hogy most már a konk-
rét helyszín adta lehetőségekhez igazod-
va, teremről teremre járva Kinda István 

jóvoltából készült el a kiállítási terv első 
vázlata az elhangzottak alapján  

A második megbeszélés november 
28-án volt  Ezen már jelen volt Baró-
ti Hunor is, a kiállítás látványtervéért 
felelős szakember  Ekkor volt az első 
sajtótájékoztató is, amelyről a helyi 
tévé (Digital 3 Tv) és rádió (Star Rádió) 
mellett az uh ro internetes portál és a 
helyi (Székelyudvarhelyi Hírlap), vala-
mint megyei (Hargita Népe) írott sajtó 
is beszámolt  Gyakorlatilag ekkor hoz-
ta nyilvánosságra a kiállítás tervét a 
munkacsoport  A kiállítás megnyitását 
ekkor még 2014  augusztus 18-ára ter-
veztük  

A 2014-es év a tervezéssel (az alapterv 
finomításával), a tárgyak beazonosítá-
sával és beszerzésével, valamint a kivi-
telezéshez szükséges anyagi erőforrások 
megkeresésével telt el  Csakhamar nyil-
vánvalóvá vált, hogy a legnagyobb gon-
dot a kiállítás költségeinek előteremté-
se fogja okozni  Mivel – a Har gita Megye 
Tanácsnak a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközponton keresztül 
nyújtott 5000 lejes támogatásától elte-
kintve – sem a magyarországi, sem a 
hazai pályázati kiírásokat bonyolító in-
tézmények nem támogatták anyagilag 
a kiállítást, a Haáz Rezső Múzeum ve-
zetője, Miklós Zoltán vállalta magára a 
teljes költségvetés biztosítását    

Az események 2015-ben gyorsultak 
fel  Január 12-én újabb megbeszélés volt 
(ekkorra a csapat kiegészült Kolumbán 
Zsuzsa történész-muzeológussal), majd 
két hétre rá, 25-ére készült el a kiállítás 
alaptörténeteként is szolgáló élettör-
ténet első változata, amelyet Szőcs Le-
vente írt meg  Ekkor változtattuk meg 

a kiállítás főszereplője nevét Rebiről 
Annára  Elkezdődött a kiállítás kataló-
gusának, valamint a tárlatot kiegészí-
tő hangzó és képi anyagok előkészítése, 
a kiállításban szereplő tárgyak össze-
gyűjtése és kiválogatása  Ezzel párhu-
zamosan a helyi sajtóban, valamint a 
múzeum Facebook oldalán rendszere-
sen jelentek meg hosszabb-rövidebb 
tudósítások a készülő kiállításról, vala-
mint felhívások egy-egy hiányzó tárgy 
gyűjtése céljából  A kiállítás felépíté-
sének konkrét munkálatai májusban 
kezdődtek el és nagyjából három hétig 
tartottak 

Anna üzenete

A kiállítás kísérlet jellegű  A bemutatott 
női életút egyszerre célja és kerete a ki-
állításnak, egyszerre tematizál és kont-
extualizál  Egyrészt arra vállalkozik, 
hogy egy életút bemutatása mentén 
a székelyföldi parasztasszonyoknak a 
helyi társadalomban betöltött szerepé-
nek 20  századi változásait érintő kér-
désekre irányítsa rá a figyelmet, más-
részt azt próbálja érzékeltetni, hogy a 
néprajzi múzeumokban, néprajzi ki-
állításokon bemutatott tárgy-együtte-
sek primér használati kontextusukban 
egy-egy személyhez kötődnek, az egyén 
körül szerveződik a hagyományos tár-
gyak és nyilvános, illetve intim terek 
univerzuma  

A kiállítás nem egy konkrét személy 
életútjának bemutatására vállalkozik, 
de olyan életút-konstrukciót hoz létre, 
olyan tipikus, vagy éppen ellenkező-
leg: sajátságos élethelyzetek sorozatá-
ból építkezik, hogy az így létrejött élet-
út már valóságosnak hat, úgy tetszik, 
hogy akár meg is történhetett volna  
Annak ellenére, hogy a bemutatott élet-
út több ponton is tartalmaz olyan moz-
zanatokat, amelyek a hagyományos pa-
raszttársadalomban normaszegésnek 
számítanak, nem tekinthető kivételes-
nek vagy különlegesnek, inkább csak – 
mint minden egyéné – sajátságosnak 
mondható (vö  Keszeg 2012: 197 )  Az, 
hogy a kiállítás során az életút bemu-
tatása egy adott ponton két szálra sza-
kad, és két történet fut párhuzamosan, 
azt jelzi: annak ellenére, hogy a hagyo-
mányos paraszttársadalom kitermel és 
mozgásban tart bizonyos számú életút-
modellt, az emberélet sorsfordító pilla-
nataiban, az egyént ért sorstragédiák 
valós enyhítésére/orvoslására a helyi 
társadalomban nincsenek kéznél in-
tézményes megoldások  Az egyén nem 
rendelkezik valóban hatékony életpá-
lya-építési kompetenciákkal 

„Hallgatom a rádiót, nézem a tévét; né, épp most mondják, hogy nagy cirkusz van Temesváron s Bu
karestbe – úgy látszik, van, akinek ez az élet se tetszik”
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