
művelődés
közművelődési havilap

LXVIII. évfolyam • október

2015 • 10



Támogatók: 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
RMDSZ – Communitas Alapítvány
Hargita Megyei Kulturális Központ 
Hargita Megye Tanácsa
Kovászna Megyei Művelődési Központ
Kovászna Megye Tanácsa

Médiapartnerek: 

Szerkesztőségi tanács: 
Benkő Judit
Egyed Ákos 
Guttmann Szabolcs
Kása Zoltán
Péter István
Pozsony Ferenc
Székely Sebestyén
Széman Péter
Szikszai Mária 

A szerkesztőség: 
Dáné Tibor Kálmán (főszerkesztő)
Benkő Levente
Péter János

Postacím: 
400183 Cluj-Napoca, 
str. Gheorghe Lazăr nr. 30., 
O. P. 1. Cluj, C. P. 123
tel/fax: +40 264 434 110
honlap: www.muvelodes.net
e-mail: szerkesztoseg@muvelodes.net,
muvelodes@yahoo.com
Bankszámlaszám: Redacția Művelődés
RO57TREZ21621G335000XXXX 
Adószám: 9549909

ISSN 1221 - 8693

Megjelenik a Kolozs Megyei 
Tanács támogatásával
Apare sub egida Consiliului
Județean Cluj

Nyomdai előkészítés: 
IDEA PLUS – Kolozsvár
Lapterv: Könczey Elemér
Műszaki szerkesztés: Fazakas Botond
Nyomdai munkálatok: 
IDEA és GLORIA nyomda – Kolozsvár
Igazgató: Nagy Péter

Ára 3 lej

Lapszámunk szerzői:
Csernák Béla – református lelkész, a Posticum-ház elnöke, Nagyvárad
Dukrét Géza – művelődésszervező, Nagyvárad
Halász Péter – néprajzkutató, Budapest, Gyimesközéplok
Győrffy Gábor – egyetemi adjunktus, Kolozsvár
Killyéni András – sporttörténész, Kolozsvár
Krafcsik Katalin – ny. tanár, Mocs
Kránics Ervin – informatikus, Medgyes
Laczkó Vass Róbert – színművész, Kolozsvár
Lakatos Artur – történész, Kolozsvár
Szabó M. Attila – ny. tanár, Székelyudvarhely
Szalay Zoltán – folklorista, Csíkszereda
Szücs György – művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató- 

helyettese, Budapest

A címlapon a magyarózdi Radák–Pekri kastély. Püsök Botond felvétele.
A hátsó borító fényképét Albert Levente készítette.

művelődés
közművelődési havilap

Tartalom
Győrffy Gábor: A történelmi hitelesség tükrében  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3

közösség
Kránics Ervin, Szabó M . Attila: A Szeben megyei EMKE történetéből .   .   .   .   .   .   . 4
Halász Péter: Huszonöt éves a Lakatos Demeter-egyesület  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Dukrét Géza: XXI . Partiumi Honismereti Konferencia  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 11
Csernák Béla: A nagyváradi Posticum-ház  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13

kibeszélő
Laczkó Vass Róbert: Nyitott szemmel XXIII . Sorstragédiák – 2 . rész  .  .  .  .  .  .  .  . 14

enciklopédia
Killyéni András: Reklámok a gépkocsigyártás hőskorában  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
Lakatos Artur: A német horrorfilm század eleji klasszikusai  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  22

galéria
Szücs György: Valovits László életei   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25

könyvesház
Szalay Zoltán: Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében  .  .  . 27

vadrózsák
Krafcsik Katalin: Gúny- és ragadványnevek Magyarnemegyén  .  .  .  .  .  .  .  . 30



LXVIII. évfolyam 2015. október • 3

ltalános megállapítás, hogy a történelmi emlékezet lezáratlanul hagyja 
a múltat. A kijelentés az erdélyi magyarság esetében is igaz, még ak-
kor is, amikor az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójához közele-
dünk. A forradalom erdélyi vonatkozásairól már sok minden elhangzott 
a rendszerváltás óta, azonban az „erdélyi 1956” emlékezete még mindig 

ambivalens módon él tovább. Főleg akkor, ha a kérdés tágabb értelemben, a kommu-
nista diktatúra időszakának keretében jelenik meg, amikor a zsarnoksággal szembeni 
ellenállás kiemelkedő példái szembe kerülnek az egyénileg és közösségileg megkötött 
kompromisszumokkal és a rendszerhez való hűség példáival.  

Magyarországon a hatalom zsarnoksága a kommunista tömbben addig még nem 
tapasztalt ellenállást váltott ki 1956-ban. A forradalom idején egyedülálló szolida-
ritás jött létre a magyarság körében, és a népakarat egyértelműen megfogalmazta 
a közös célt: a diktatúra lerombolását. Való igaz, hogy a magyarországi forradalom 
időszakában Erdélyben is számos rendszerellenes cselekményre került sor, azonban a 
résztvevők egymástól függetlenül, elszigetelten cselekedtek, és tömeges támogatottság 
hiányában esélyük sem volt megrendíteni a rendszert. A nagyobb városokban csak a 
diákság mozdult meg anélkül, hogy az értelmiség és a politikai elit melléjük állt volna. 
Egyedül a nemzetiségek közötti szolidaritásban már ekkor példát mutató Temesváron 
hasonlíthattak volna az 1956-os események a magyarországi folyamatokhoz, ha az 
állambiztonsági szervek rajtaütése ezt nem akadályozza meg. Ezzel szemben Kolozs-
váron a román lakosság körében sikeresnek bizonyult a hatalom manipulációja, a 
budapesti forradalom revansisztaként való megbélyegzése. 

Az elszigetelt szolidaritási akciók tényleges résztvevői és a későbbi megtorlások 
során elítélt áldozatai mellett a mérleg másik serpenyőjében állnak azok az értelmi-
ségiek, akik az 1956-ot megelőző évtizedben sikeresen épültek be a romániai politi-
kai rendszerbe, és ezért inkább veszély forrását látták a forradalom eseményeiben. 
A magyarság vezető rétegei nem csak saját pozíciójukat féltették, hanem azt a politi-
kai integrációt is, amit az egész közösség nevében elfogadtak, még akkor is, ha ezzel 
folyamatosan alkalmazkodtak az önkényhez, ami végső soron erkölcsi hitelvesztéshez 
vezetett. Sokan közülük a hatalmi fórumok értelmezését elfogadva minősítették ellen-
forradalomnak az eseményeket, majd félelmetesen rendszerhű, a forradalom eszméit 
gyalázó, nem kevésbé félelmetes szövegeket írtak a sajtóban.   

Az 1956-ot követő években Romániában is számos börtönviselt ellenállót sikerült 
megtörnie az állambiztonságnak. Drasztikusan megnőtt a Securitate által beszerve-
zett, az állambiztonsági szervvel együttműködő személyek száma, akik saját lelki-
ismeretük megnyugtatására érvelhettek azzal, hogy 1956 után már nincsenek ma-
kulátlan emberek. A forradalom után az erdélyi magyarság a diktatúrához való 
alkalmazkodásnak a kényszerpályájára került, ami felerősítette a „határon innen” és 
„határon túl” élő magyarság külön „fejlődésének” folyamatát. Míg Magyarországon 
a forradalmi események az önazonosság megőrzését tették lehetővé, amivel a rend-
szernek hosszútávon számolnia kellett, Romániában a szervezett ellenállás és a társa-
dalmi szolidaritás hiánya a diktatúra bekeményítéséhez vezetett.

Így alakulhatott ki a későbbi években a szovjetellenes sztálinizmus, amelynek ro-
mánok és magyarok egyaránt szenvedő alanyai voltak. Ilyen körülmények között a 
Bolyai Egyetem megszüntetése 1959-ben nem ütközhetett semmilyen ellenállásba, 
hiszen a főpróba, a magyarság előzmény értékű rendszerhűségének a kikényszerítése 
az 1956-os forradalom idején már lejátszódott. Így hozhatta létre a román kommu-
nista pártvezetés azokat a nemzetépítési technikákat, amelyeket Ceaușescu örökölt, 
és a rendszer bukásáig alkalmazott a magyarság ellen. Ezért történhetett meg, hogy 
Ceaușescu rövid ideig tartó liberalizációs időszaka az önazonosságától megfosztott 
magyarság zömét ugyanúgy megtévesztette, mint a román társadalom nagy részét. 

A személyes élettörténeteken túl – függetlenül attól, hogy egyéni drámákról, vagy 
épp ellenkezőleg, a rendszernek a különböző fokú kiszolgálásáról van szó – a tisztán-
látás tétje az erdélyi magyarság közösségi életpályájának alakulása. Hiszen csak a 
múlt valós értékelésével valósulhat meg a nemzeti önismeret, ami az illúziókkal és tév-
hitekkel való leszámolás feltétele. Annak árán is, hogy a tabuként kezelt múltunkat a 
történelmi hitelesség tükrében vizsgáljuk.

A történelmi hitelesség tükrében

Á
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z EMKE 1887-1888 . évi jelentéseiből tud-
juk, hogy a Nagy-Küküllő vármegyei 
EMKE székhelye Segesvár volt . Ösz-
szesen 412 taggal indult, amelyből 15 
alapító volt, és öt fiókkör tartozott hoz-
zá . A segesvári a szervezet központi vá-
lasztmányát képezte, hatásköre az egész 
megyére kiterjedt . Elnöke  gr . Bethlen 
Gábor főispán volt, alelnöke  pedig Hor-
váth  László tanfelügyelő . A medgyesi 
fiók körének elnöke gr . Haller Jenő, al-
elnöke dr . Kein  Adolf ügyvéd, jegyzője 
pedig Jenne  Ede általános iskolaigazga-
tó volt . A medgyesi fióknak egy  állandó, 
három alapító és 138  rendes, valamint 
egy  támogató tagja volt . Állandó és ala-
pító tagjai Medgyesen Dr . Klein, Lendvay 
Sándor szolgabíró és Mauks Gyula ügy-
véd voltak, mindhárman száz-száz fo-
rint adománnyal támogatták az egyesü-
letet . A kiskapusi  fióknak két alapító, 52 
rendes és három támogató tagja volt, el-
nökként gr . Bethlen Kálmán, jegyzőként  
Koncz József tanító tevékenykedett . A kő-
halmi fiók elnöke Simai Salamon kiályi 
aljárásbiró, jegyzője Téglás István isko-
laigazgató, alelnöke Boér Mihály, pénz-
tárosa pedig  Lukovszky József volt . Ez a 
fiók 40 rendes és nyolc támogató tagot 
számlált . A bürkösi fiók elnöke Hor-
váth István református lelkész, jegyző-
je  Tiszovszky Dániel iskolai vezértanító, 
pénztárosa pedig Zsigmond Gyula volt . 

Az igazgatóság által megszavazott 
segélyezésekből Segesváron létesítettek 

egy  óvodát és  óvónőt is alkalmaztak . 
Népi könyvtárakat is létesítettek Bür-
kösön, Kőhalomban, Halmágyon és 
Medgyesen . Újraszervezték a kiskapusi 
fiókkört, amelyet a  Bolya-völgyi veszé-
lyeztetett magyarság érdekében hoztak 
létre, élére olyan férfiakat állítottak, 
akik buzgóságuknak és érdeklődésük-
nek már többször jelét adták, különö-
sen a szegény gyermekek ruházása és 
táplálása terén .

Medgyesen az 1900-as évek elején a 
Magyar Kaszinó a Főtér 6 . szám alatt 
működött . Elöljárója Dr . Novák Rezső 
királyi közjegyző, igazgatója Árkosy 
Mihály Károly nyugállományú vasúti 
főfelügyelő, titkára Rácz Tibor ügyvé-
di irodai fogalmazó, pénztárosa pedig 
Gajzágó Kálmán bírósági hivatalnok, 
gazdasági gondnoka Salati József állami 
telekkönyvvezető volt . A Medgyesi Ma-
gyar Polgári Körnek a Neugasse (Új, ma 
Dózsa György) utca 24 . szám alatt volt az 
otthona . Elöljárója Salati József állami 
telekkönyvvezető, titkára Pánczél János 
állami iskolai tanító, pénztárosa pedig 
Phülöp Mózes díjnok volt .

A medgyesi  EMKE a többi erdélyi 
szervezethez hasonlóan a medgyesi és a 
környékbeli magyarság művelődési éle-
tének gazdagításában, a magyar anya-
nyelv ápolásában és megtartásában vál-
lalt fő szerepet . 1918 után a román állam 
keretei között is igyekezett helytállni, 
szervezeti formáját megtartani, kitelje-
síteni . 1948-ban a kommunista hatalom 
az EMKE szervezeteket megszüntette, 
vagyonát, leltárát államosította .

A medgyesi EMKE újraindu
lása és főbb tevékenységei

1991 . április 20-án a Brassóban meg-
tartott közgyűlésen az EMKE felébredt 
negyvenhárom esztendős Csipkerózsika 
álmából . Ezen az összejövetelen a Sze-
ben megyei magyarság képviseletében A medgyesi Millennium Ház

A Szeben megyei EMKE  
történetéből

Kránics Ervin
Szabó M. Attila

A

A medgyesi  EMKE 
a helyi és a környékbeli 

magyarság művelődése 
és anyanyelve 

megtartásában  
vállalt fő szerepet.
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közösség

Szabó M . Attila, Szabó M . Erzsébet és 
Kalmár Zoltán vett részt . A közgyűlés 
után az EMKE központi szervének (Ko-
lozsvár, elnöke Dávid Gyula) tanácsai 
alapján és alapszabályának ismereté-
ben Medgyesen újraalakult az EMKE 
Szeben megyei szervezete . Elnöke Sza-
bó M . Attila tanár lett, vezetőségi tagjai: 
Kiss Károly unitárius lelkész (az EMKE 
jegyzője), Gazdag Sándor jogász, Faze-
kas Mihály mérnök, Posta László mér-
nök .

A medgyesi EMKE a Johannes Hon-
terus utcában az RMDSZ által bé-
relt székházban működött . A tagsági 
könyvvel rendelkezők száma a 90-es 
években csupán ötven körül mozgott . 
A megyei szervezet működtetése ak-
kor nyert nagyobb fontosságot, amikor 
elindultak a pályáztatások az akkor 
sokrétű tevékenységet felvállaló Illyés 
Közalapítvány részéről . A szervezet se-
gítségével a medgyesi iskolákat és óvo-
dákat, így az üveggyári negyedben a 10 . 
számú általános, a későbbi Báthory-is-
kola, akkor még létező I–IV . osztályos 
magyar tannyelvű tagozatát és a Dózsa 
György utcai óvodát sikerült korszerű-
en felszerelni . A 10-es számú általános 
iskola nagy mennyiségű szemléltető 
eszközt, televíziókészüléket és video-le-
játszót kapott . Ez utóbbiból részesült a 
bolyai Bolyai Farkas Emlékház is . Ese-
tenként szemléltető eszközökkel, vetí-
tőgépekkel, diafilmekkel, könyvekkel, 
év végeken jutalomkönyvekkel leptük 
meg a gyermekeket . Hasonlóképen tá-
mogattuk az erzsébetvárosi I–VIII . osz-
tályos – azóta I–IV . osztályosra zsugoro-
dott – általános iskolát, az ott működő 
magyar óvodás csoportot is, valamint a 
balázstelki és a kiskapusi iskolákat is . 
Az RMDSZ az oktatásügyi bizottsággal 
együtt módszertani napokat szervezett 
a város és a környék magyar tanárai-
nak, tanítóinak . 

Támogatásban részesítettük az 1997-
ben megalakult Nefelejts Néptánccso-
portot . Indulásakor Veress Károllyal 
az élén Kiss Mihály, Mezei Károly, Lu-
kács Levente és Gyöngyi voltak az ok-
tatói . Az akkori EMKE tagja volt a Pro 
Schola Mediensis Alapítvány kuratóri-
umának, a Szeben Megyei Magyar Na-
pok előkészítéséből és lebonyolításából 
is jócskán kivették részüket, nemzeti 
ünnepeinken (március 15 ., október 23 .) 
emlékbeszéddel, verses irodalmi mű-
sorral jelentkeztek . A Nagy-Küküllő 
című időszakos újság szerkesztésben, 
cikkek megírásában is több EMKE-tag 
részt vett, a lapot akkor a Pro Professio-
ne Alapítvány támogatta és Medgyesen, 
valamint Segesváron terjesztette . Az 
akkori lap egymás után öt évfolyamot 
ért meg, 1998-ban szűnt meg .

A  Honterus utcában lévő RMDSZ–
EMKE székházban könyvtárat rende-
zett be a szervezet . Nagyon sok jó kiad-
vány került ide a Teleki Alapítványnak 
köszönhetően, akik a Magyarországon 
felszámolt szakszervezeti tékák állo-
mányából látták el könyvekkel az erdé-
lyi magyar helységeket . A székházban 
hetente video filmvetítéseket rendez-
tek, ezek az alkalmak mind gyéreb-
bekké váltak a helyi kábeltévé térhó-
dításának következtében . A medgyesi 
folyamatosan támogatta a kiskapusi 
EMKE szervezetet, ennek vezetője Czi-
ka Béla technikus volt . A kiskapusiak 
színjátszó csoportot, hagyományőrző 
együttest is működtettek, műsoraik-
kal felkeresték Erdély, Magyarország 
és Kárpátalja egyes helységeit is . A kis-
kapusiak nemzeti ünnepeinken rende-
zett összejöveteleiken rendszerint részt 
vett a medgyesi szervezet . Ezeknek a 
rendezvényeknek színhelye általában 
a kiskapusi evangélikus templom volt .

A piacgazdaság törvényeinek kö-
szönhetően 1990 után a termek bérlése 

sokszor óriási pénzösszegekbe került, 
aminek híján templomainkban szer-
veztük meg eseményeinket . Egyik ve-
zetőségi ülésen Szabó M . Attila magyar 
ház létesítésének a lehetőségét ajánlot-
ta, amit a testület felkarolt .

Az EMKEház létrejötte

A medgyesi unitárius egyházközség 
és az EMKE Szeben megyei szerveze-
te 1993 . május 3-án szerződést kötött 
egy Szeben megyei Magyar Ház építé-
sére . Az Illyés Közalapítvánnyal foly-
tatott hosszas levelezést követően elis-
merték igényeink jogosságát . Mind az 
EMKE központi szervezete, mind az Ily-
lyés Alapítvány pozitívan állt mellénk, 
és támogatandónak ítélte a medgyesi 
származása révén Koszta Árpád neves 
marosvásárhelyi építészmérnök által 
ingyen elkészített terveket . Az építke-
zés különböző szakaszait is ő felügyel-
te . Négy részletben megérkeztek az 
építkezés különböző szakaszainak fi-
zetéséhez szükséges összegek, emiatt 
az építés igencsak elhúzódott . A kivi-
telezésnek egy erdőszentgyörgyi építő 
cég látott neki,  majd a munkálatok túl-
nyomó részét a marosvásárhelyi Ara-
mis Kft . végezte el . A cég tulajdonosa, 
Molnár Antal becsülettel karolta fel az 
ügyet, pontos és minőségi munkát vé-
geztetett, több munkafázist szponzor-
ként saját költségére számolt el . A szer-
vezet hálás neki, valamint Posta László 
medgyesi mérnöknek, aki a munkála-
tokat kuratóriumi tagként felügyelte .

Szabó M . Attila a vezetőségnek és a 
kuratóriumnak 1998-ban bejelentette, 
hogy amint a ház kulcsra készen elké-
szül, lemond elnöki tisztségéről, ami 
1998 . november 10-én meg is történt . 
Időközben az Illyés Közalapítvány Bu-
dapestről kiküldött bizottsága szemre-
vételezte az épületet, amit az iratokkal 
együtt rendben talált . Minden elszámo-
lást hiánytalanul bemutattuk . A ház 
berendezése, az irodák, az előadóterem, 
a könyvtár, az udvar kialakítása 1999-
re maradt . A székely kapukat, valamint 
a ház lépcsőzetét Dimény Dávid és Ne-
mes Zsolt fafaragók készítették Vargya-
son .

A ház hivatalos és ünnepélyes ava-
tása 2000 . június 25-én volt . Az épület 
fennállásának 10 . évfordulóján az épü-
let előcsarnokában emléktáblát állítot-
tunk, amelynek szövege: ,,EMKE Mil-
lenium Ház Medgyes . Tervezte Koszta 
Árpád műépítész . Kivitelezte Aramis Kft . 
Marosvásárhely . Épült 1995–1999 között 
az Unitárius Egyház telkén . Az építést 
szervezte és felügyelte a kuratórium 

A Kattints rá, nagyi! tanfolyam résztvevői 
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Szabó M . Attila, tanár, EMKE megyei el-
nök, Kiss Károly lelkész, EMKE jegyző, 
Posta László, mérnök, Fazakas Mihály, 
mérnök, Gazdag Sándor jogász .”

A Szeben megyei EMKE 
2000 és 2015 között
A medgyesi Millennium Ház átadá-
sa új távlatokat nyitott a környék ma-
gyarsága életében . Teret adott a már 
hagyománnyá vált kulturális esemé-
nyeknek és új lehetőségeket nyújtott 
a közművelődésnek . A Szeben megyei 
EMKE vezetését 2000 és 2005 között Ja-
kab Elek, 2005 és 2007 között Dr . Balázs 
Béla Attila látta el . A kuratórium tagjai 
cselekvőn vettek részt a Szórványten-
gely-mozgalom fellendítésében, a Pro 
Schola Mediensis medgyesi iskolaala-
pítvány támogatásában, pályázatírá-
sokban, tanácskozásokon, képzéseken . 
Fontosabb kulturális eseményeink, a 
Szeben Megyei Magyar Napok, nemzeti 
ünnepeink, a néptánc- és kórustalálko-
zók, a Medgyes és környéki anyanyelvű 
oktatás fejlesztése, valamint a Nagy- 
Küküllő című, havonta megjelenő, köz-
életi újság szerkesztése igen fontos ré-
szei munkájuknak .

A Szeben megyei EMKE vezetőségé-
ben 2007 áprilisa változást hozott . Az 
elnöki teendőket Mezei Károly István 
látta el, továbbá a kuratórium tagjai let-
tek: Dr . Balázs Béla Attila alelnök, Cseh 
Dénes titkár, Kiss Mihály, Iszlay László 
és Nagy Ferenc György . Áldozatos mun-
kájukkal tovább szolgálták a medgyesi, 
Szeben megyei közművelődés érdekeit .

Kránics Ervin és Mezei Károly Szeben 
megyei EMKE-elnök kezdeményezésé-
re 2010-ben beindult a www .medgyes .
ro honlap, amellyel újabb kommuniká-
ciós csatorna nyílt az egyházak, a civil 
szervezetek és a medgyesi közönség kö-
zött . Web-oldalunk lehetőséget nyújt a 
környező települések, egyházak és civil 
szervezetek bemutatkozására, rendez-
vényeink hirdetésére . A minél széle-
sebb közönség megszólítása érdekében 
2011-ben Facebook-profilt is nyitottunk 
Medgyes Szeben névvel, amelynek bará-
ti tábora megközelítette már a 800 tagot .

Mezei Károly a városból való elköltö-
zése miatt 2010-ben lemondott elnöki 
tisztségéről, amelyet Kránics Ervin vett 
át . A kuratórium összetétele is megvál-
tozott: Mózes Attila lett az alelnök, Isz-
lay László a titkár, kuratóriumi tagokká 
váltak: Kiss Mihály, Orosz Csaba, Grézer 
Péter, Fazekas Attila és Balázs Botond .

A Szeben megyei EMKE, a Báthory 
István általános iskola és a Pro Schola 
Mediensis Alapítvány közreműködésé-
vel 2011-ben beindult a hímestojás-fes-
tés Medgyesen . A gyergyószentmiklósi 
Kissné Portik Irén által szervezett hús-
véti tojásfestésen a medgyesi pedagó-
gusok is részt vettek, és továbbadták a 
hagyományt a gyermekeknek .

Tamás Sándor, Kovászna Megye Taná-
csának elnöke, Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere és Kránics Ervin, a 
Szeben megyei EMKE elnöke 2011 . május 
27-én aláírták a Szeben és Kovászna me-
gyék közötti együttműködési szerződést . 
A megállapodásnak köszönhetően szer-
vezeti és egyesületi kapcsolatok, színe-
sebb programok jöttek létre .

Újra felelevenedtek 2011-ben a Med-
gyesi Magyar Kultúresték a Szeben 
megyei EMKE, a medgyesi református, 
unitárius, illetve római katolikus gyü-
lekezetek és a Medgyesi MADISZ szerve-
zésében . A kiemelkedő rendezvények-
re egy-egy meghívott érkezett, kitűnő 
előadásaik ünnepi jellegűvé tették az 
estéket, amelyek szeretetvendégséggel 
és tartalmas beszélgetésekkel zárultak . 
Szintén 2011-ben a Szeben megyei EMKE 
ernyője alatt megalakult a Medgyesi 
Nyugdíjas Egyesület, amely közösség-
építő célokat tűzött ki magának . Veze-
tői: Takács Ilonka elnök, Márton Elza 
alelnök, Lőrinci Sándor titkár és Harter 
Erzsébet pénzügyi felelős .

Kránics Ervin és Mózes Attila alelnök 
segítségével soproni példára 2012-ben 
Kattints rá, nagyi! címmel informatika 
szakkör indult a Báthory István általá-
nos iskola közreműködésével .

Kránics Ervin elnök és Mózes Attila 
alelnök 2013-ban lemondtak a Szeben 
megyei EMKÉ-ben betöltött tisztsége-
ikről Csifó Levente ideiglenes elnök és 
Fazekas Attila ideiglenes alelnök ja-
vára, hogy teljes odaadással támogat-
hassák Nt . Harai Pál esperes, kanonok 
úr végakaratát, a Böjte Csaba feren-
ces szerzetes által működtetett dévai 
Szent Ferenc Alapítvány medgyesi 
Adolf Kolping Gyermekotthon beindí-
tását .

Napjainkban a Szeben megyei EMKE 
vezetősége, a kuratórium és az egyesü-
let cselekvő tagjai felelősségteljes mun-
kájukkal tovább támogatják a medgye-
si Millennium Ház fenntartását, a 
magyar közművelődést és anyanyelvű 
oktatást Medgyesen, a Báthory István 
általános iskolát és a magyar óvodákat, 
a Pro Schola Mediensis Alapítványt, a 
medgyesi Gyöngyvirág néptánccsopor-
tot, a medgyesi nyugdíjas egyesületet, 
a medgyesi MADISZ tevékenységeit, a 
Nagy-Küküllő megjelenését, a nemzeti, 
kulturális és hagyományőrző esemé-
nyeket . Ezek közé tartoznak a Szeben 
Megyei Magyar Napok, a Vándorcsizma 
néptáncfesztivál, nemzeti ünnepi meg-
emlékezéseink, farsangi és szüreti bál-
jaink, a hímestojás-festés, a gyermek-
napok stb .

A Vándorcsizma néptáncfesztivál. Képek: Medgyesi Millennium Ház

A megállapodásnak 
köszönhetően szervezeti 

és egyesületi kapcsolatok, 
színesebb programok 

jöttek létre.
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„A csángú nép szívibe betemetve
Mogyar kyncsek noprul nopra pusztulnak
Ha nem lesznek sokáig felkeresve
S’ azután mogyarok hiába búszulnak.”

(Lakatos Demeter Csángú országba)

civil szervezetek „megalakulásának” 
mindig vannak előzményei, így tulaj-
donképpen elhatározás kérdése, hogy 
melyik dátumot tekintjük a születés 
pillanatának . Hiszen e tekintetben még 
az emberi élet kezdőpillanatáról is vi-
tatkoznak a törvényhozók, a papok és – 
talán – az édesanyák is . De mikor kez-
dődik egy társadalmi szervezet élete? 
Amikor az alapítók gondolkodni kez-
denek azon, hogy létre kellene hozni? 
Vagy amikor néhányan elhatározzák a 
megalapítását? Vagy amikor már meg-
alapítanák, de a politikai körülmények 
meghiúsítják a próbálkozásukat?  Ha ez 
utóbbi kritériumot vennénk alapul, ak-
kor jóval korábbra tehetnénk a moldvai 
magyarokról gondolkodó magyarorszá-
giak szervezkedését, mégpedig az 1960-
as évek végére . Amikor néhányunk kez-
deményezésére egyre többen indultak 
el és keltek át a Keleti-Kárpátokon, és 
látogattak el a csángók közé . Voltak, 
akik fényképezték hagyományos élet-
formájukat, mások népzenét gyűjtöttek 
körükben, viseletdarabokat kunyerál-
tak, vagy vásároltak tőlük, s volt, aki 
csak azért járta meg őket, hogy aztán 
elmesélhesse a barátainak: ő is járt 
Csángóföldön . De a legtöbbjüket leg-
alábbis elgondolkodtatta a találkozás 
a magyar népélet múltjának szellemi 
és tárgyi emlékeivel, és többeket szíven 
ütött a csángók megaláztató helyze-
te, az anyanyelvű oktatástól és vallás-
gyakorlattól való megfosztottságuk . S 
miután megjártuk Moldvát, visszatér-
tünk után sokan fölkerestük Domokos 
Pál Pétert, akinek moldvai magyarok-
ról szóló könyveit egyre többen forgat-
ták, előadásait mind többen hallgat-
ták . Ő pedig magyarázta, értelmezte, 

kiegészítette tapasztalatainkat, szak-
könyveket adott a kezünkbe, további 
utakra buzdított bennünket .

1976-ban összehívtuk azokat, akik-
ről tudtuk, hogy érdeklődnek a csángók 
kultúrája és sorsa iránt, hogy megis-
merjük egymást . Több mint hetvenen 
jöttünk össze, és arról beszéltünk: fon-
tos volna, hogy ne csak nézelődni jár-
junk Moldvába, de gyűjtsük is művelt-
ségük elemeit, tájnyelvüket, dalaikat, 
zenéjüket, szokásaikat, hiedelmeiket, 
vagyis mindazt a kulturális öröksé-
get, amit a Kárpát-medencén belüli 
magyarság már nagyrészt elfelejtett, 
vagy csak töredékesen ismer . Akkori-
ban készült a Magyar Néprajzi Lexikon 
és a Magyar Néprajzi Atlasz anyaga, s 
szerettük volna, ha ebbe belekerülnek 
a magyar népi műveltség csángók ál-
tal megőrzött elemei is . Felvetődött 
továbbá, hogy a Moldvából hozott és 
– lehetőleg múzeumok részére – érté-
kesített néprajzi anyag, meg a csángó 

Lakatos Demeter az 1930-as évek végén

Huszonöt éves a Lakatos 
Demeter-egyesület

Halász Péter

A

1976-ban összehívtuk 
azokat, akikről tudtuk, 

hogy érdeklődnek a 
csángók kultúrája és sorsa 

iránt, hogy megismerjük 
egymást. Több mint 

hetvenen jöttünk össze…
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publikációk honoráriumaiból hozzunk 
létre egy olyan „alapot”, amivel segít-
hetjük a csángók Magyarországra láto-
gatását vagy az otthonmaradtakat . 

Naiv elképzelés volt! Az államvédel-
mi rendőrség – nyilván besúgás nyo-
mán – pár nap múlva már lecsapott a 
jó szándékú kezdeményezésre, beren-
delt néhányunkat, fenyegetések, ki-
hallgatások, tiltások következtek, ami-
ket persze nem mindnyájan vettünk 
egyformán komolyan . Mint utóbb ki-
derült, a magyarországi és a romániai 
„belügyesek” jól együttműködtek an-
nak érdekében, hogy az effajta érdeklő-
dést távol tartsák a csángóktól . Szegény 
Domokos Pál Péternek is el kellett vi-
selnie – több mint hetven esztendősen 
– ezeket a megaláztatásokat . De a csán-
gókkal törődés gondolata, az értük való 
tenni akarás összefogásának szándéka, 
minden bizonnyal azon az 1976 nyará-
ra szervezett érdi találkozón született 
meg . Csak éppen tizennégy esztendőt 
kellett várni a megvalósíthatóság al-
kalmára .

Az érdi találkozó utáni másfél év-
tizedben tovább növekedett Magyar-
országon a csángók iránti érdeklődés . 
Egyre többen fordultak meg a csángók 
között, vállalva romániai és a magyar-
országi kommunista „elhárítás” zakla-
tásainak különböző formáit . A Moldvá-
ba járás, a moldvai magyarokról szóló 
előadásokon, kulturális rendezvénye-
ken való részvétel, a határokon túli 
magyarokért végzett munka a nemzeti 

ellenállás egyik, egyre többek által vál-
lalt formája lett . Így aztán amikor az 
1990-es évek elején néhányan elhatá-
roztuk, hogy létrehozzuk azt a szerve-
zetet, ami összefogja a moldvai csángók 
iránt különböző – néprajzi, nyelvészeti, 
népzenei, történelmi, nemzetpolitikai, 
vagy „csak” érzelmi – okokból érdeklő-
dő embereket, nem volt nehéz dolgunk 
a „társadalmi szervezet” megalakítá-
sához szükséges tízegynéhány ember 
összegyűjtésével . Volt közöttünk tör-
ténész, néprajzkutató, szobrász, grafi-
kus, népművelő, honvéd alezredes, 
agrármérnök, képzőművész… . és így 
tovább . Nem sok gyakorlatunk volt a 
civil szervezet alakításában, de tudtuk 
mit akarunk, s ami fő, megvolt annak 
a 70–80 embernek a listája, akiket an-
nak idején összehívtunk az érdi ta-
nácskozásra .

Tisztáztuk, hogy a különféle csángó 
népcsoportok közül elsősorban a mold-
vaiakkal foglalkozunk, a többiekkel 
csak annyiban, mint minden magyar 
kisebbséggel . Megfogalmaztuk az ala-
kulófélben lévő egyesület alapvető cél-
kitűzéseit, éspedig:

a moldvai csángómagyarok történel-
me, néprajza és sorskérdései iránt ér-
deklődők összefogása és értük tenni is 
akarók munkájának összehangolása, 
segítése;

a moldvai magyarok művelődési ér-
tékeinek, társadalmi és politikai hely-
zetének minél szélesebb körben való 
megismertetése,

a moldvai csángókkal való kulturá-
lis, vallási és emberi kapcsolatok előse-
gítése .

Fölmerült a szervezet nevének kér-
dése is . Különböző lehetőségek mérleg-
elése után Lakatos Demeter szabófalvi 
csángó költőt választottuk névadónk-
nak, aki verseiben a moldvai táj szép-
ségeit és „csángó népem baját” énekel-
te, s aki nyíltan vállalta csángómagyar 
voltát . Versei a magyar nyelv több száz 
esztendős múltjának sajátosságait őr-
zik, régen elfelejtett szavaink és nyelvi 
fordulataik elevenednek meg költemé-
nyeiben .

A Lakatos Demeter Egyesület alaku-
ló ülése 1990 . július 18-án volt, s a Fővá-
rosi Bíróság különféle adminisztrációs 
„hiánypótlásokat” követően 1990 . szep-
tember 27-én jegyezte be . Természete-
sen korántsem voltunk elődök és tár-
sak nélkül való szervezet . Elődünknek 
vallottuk az 1861-ben, hasonló felada-
tokra alakult Szent László Társulatot, 
amely az akkori Magyarország terüle-
tén kívül a Bukovinában és Moldvában 
élő magyarok szellemi gondozására 
szolgált . Testvérszervezetünknek te-
kintettük az ugyancsak 1990-ben ala-
kult, sepsiszentgyörgyi – 1996-tól bákói 
– székhelyű Moldvai Csángó Magya-
rok Szervezetét; továbbá rendszeresen 
együttműködtünk azokkal az erdélyi 
és belső-magyarországi közösségekkel, 
amelyek részben vagy egészen a hatá-
rainkon kívül rekedt magyarokért ten-
ni akarókat fogták össze . 

Egy újonnan alakult civil szervezet 
számára óriási előny, ha olyan köz-
ismert személyiségek állnak az élén, 
akik hitelesítik, és széles körben is-
mertté teszik nevét, hitelesítik célki-
tűzéseit . Mert hiszen Lakatos Demeter 
csángó költőt akkor még igen kevesen 
ismerték Magyarországon, de még a 
csángó szóra sem jöttek tömegesen láz-
ba az emberek 1990-ben, amikor olyan 
sok mindenért lehetett lelkesedni . Az 
olyan hívószavak, mint táncház, nép-
művészet, csángók, amikre korábban 
százával, ha nem ezrével tolongtak az 

Lakatos Demeter (bal oldalt) az 1960-as évek elején

Különböző lehetőségek 
mérlegelése után Lakatos 

Demeter szabófalvi 
csángó költőt választottuk 

névadónknak, aki nyíltan 
vállalta csángómagyar 

voltát.
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emberek az Egyetemi Színpadra, a Jur-
ta Színházba vagy bárhova, jórészt el-
vesztették az idegen hatalommal való 
szembenállást jelképező tartalmukat . 
A politikai változásokat sürgető, majd 
megvalósító „ellenzék” tagjai pedig ak-
kor már közvetlenül – pártokban, ön-
kormányzatokban vagy éppen a par-
lamentben – politizáltak . Bizony, ha 
az éppen akkor megalakult Lakatos 
Demeter Egyesület élén nem állt vol-
na három közismerten nemzeti elkö-
telezettségű személyiség, sokkal nehe-
zebb lett volna az indulás . Domokos Pál 
Péter tiszteletbeli- és Benda Kálmán 
elnökünk a korábbi évtizedekben a 
nemzeti ellenállás két olyan jelképévé 
vált, akik emberi, szakmai és politi-
kai tekintetben súlyt és tekintélyt ad-
tak szervezetünknek . Ugyanezt mond-
hatjuk Jáki Sándor Teodózról, a Győri 
Bencés Gimnázium tanáráról, akit az 
1994-ben elhunyt Benda Kálmán helyé-
be választottunk elnöknek, s aki a fel-
vidéki magyar szórványgyülekezetek 
gondozásán kívül vállalkozott a mold-
vai csángók által látogatott, Bukoviná-
ban lévő kácsikai búcsú magyar nyelvű 
igehirdetésére is .

Már első erőpróbánk során megmu-
tatkozott, hogy komoly teljesítményt 
sohasem egyedül, csak más, hasonló 
értékrendű szervezetekkel összefogva 
tudunk elérni . Domokos Pál Péter közel-
gő 90 . születésnapjára a Magyar Nép-
rajzi Társasággal közösen rendeztünk 
tudományos tanácskozást a moldvai 
csángók történelméről, néprajzáról, 
mai sorsáról . (Megjelent: „Megfog vala 
apóm szokcor kezemtül…” Tanulmá-
nyok Domokos Pál Péter emlékére. Szerk .: 

Halász Péter . Budapest, 1993 .) Ezen a 
rendezvényen szóltunk először széle-
sebb körben a néhány hónapja meg-
alakult egyesületről, célkitűzéseiről, a 
konferencia tehát egyszersmind tagto-
borzó alkalom is volt .

Az első esztendő kiemelkedő esemé-
nye volt a II . János Pál pápa magyar-
országi látogatása alkalmából Buda-
pestre érkező több mint ezer moldvai 
csángó kijövetelének és programjának 
megszervezése, amit több más szerve-
zettel, elsősorban a Piarista Diákszö-
vetséggel közösen valósítottunk meg . 
Domokos Pál Péter a Szent István Bazi-
likában szólt az összegyűlt csángókhoz 
– „soha ne feledjétek, hogy magyarok 
vagytok” –, majd Jáki Sándor Teodóz 
bencés pap-tanár és a lujzikalagari 
születésű Horváth Antal esperes-plé-
bános magyar nyelvű miséjét és ige-
hirdetését hallgathatták .  Másnap a 
Hősök terén átadták a Szentatyának 
ajándékaikat és kérésüket, melyben 
esedeznek: engedélyezze a Vatikán, 
hogy a moldvai katolikus falvak temp-
lomaiban a csángók anyanyelvükön is 
imádkozhassanak, gyónhassanak és 
hallgathassák Isten igéjét . Kérésüket 
sajnos máig sem teljesítette a „Szent-
szék” .

Ahogy visszatekintek elvégzett 
munkánk legfontosabb területeire, 
úgy látom: szinte minden komolyabb 
erőfeszítésünk arra irányult, hogy a 
csángók kulturális értékeit minél szé-
lesebb körben megismertessük a ma-
gyar társadalommal, beleérve magu-
kat a moldvai csángókat is, akiknek 
bizonytalan önismeretük s a román-
ság részéről megnyilvánuló gyakori 

lenézettségük miatt erre igen nagy 
szükségük volt, és – van . Szellemi ér-
tékeik felmutatására jó alkalmat szol-
gáltattak a közülük való, vagy őket 
kutató tudós személyiségek életének, 
munkásságának egy-egy évforduló 
alkalmával történő felidézése, a rájuk 
való ünnepi megemlékezés . Ebbe a kör-
be tartozott névadónk, Lakatos Deme-
ter összes műveinek kiadása . (Lakatos 
Demeter Csángú országba. Összegyűj-
tött versek, mesék és levelek. Összeáll .: 
Libisch Győző . Budapest, 2003 . 704 old .) 
A könyvből száz példányt eljuttattunk 
Szabófalvára, ahol alkalmanként a sír-
ját is megkoszorúztuk, s a költő szü-
letése és halála évfordulóira cikkek-
kel, fotókiállításokkal emlékezünk . A 
Szeret-Klézse Alapítvánnyal közösen 
emléktábla és mellszobor állításával 
ápoljuk a forrófalvi születésű, Pusz-
tinán és Klézsén szolgált Petrás Incze 
János minorita szerzetes szellemisé-
gét . („a’ Magyar Nemzetnek utolcsepp 
vé rig háládatos fija…” Petrás Incze Já-
nos két évszázados születési évfordu-
lójára rendezett konferencia előadásai . 
Csángó füzetek 6 . Szerk .: Barna Gábor . 
Budapest . 2014 . 165 old .) Ugyancsak em-
léktáblával és síremlékkel, tudomá-
nyos konferenciával, ünnepi tanulmá-
nyokkal, kiadványokkal emlékeztünk 
tiszteletbeli elnökünk, Domokos Pál 
Péter, továbbá Benda Kálmán és Jáki 
Sándor Teodóz személyiségére és mun-
kásságára . (Ezekről bővebben lásd: „... 
teljes célomat elértem” Domokos Pál 
Péter születésének  századik évfordu-
lója alkalmából rendezett emlékülés 
előadásai . Szerk .: Halász Péter . Csángó 
füzetek 4 . Budapest, 2004 . 75 old .; Ha-
lász Péter Benda Kálmán emlékezete. 
Heti Nemzeti Újság, 1994 . augusztus 5 .; 
A népének, mint a hagyományos vallás-
gyakorlat egyik legfontosabb eleme. Jáki 
Sándor Teodóz OSB a Lakatos Demeter 
Csángómagyar Kulturális Egyesület 75 
esztendős elnöke tiszteletére rende-
zett tudományos ülés előadásai . Szerk .: 

Részlet az Ipolyi Arnold Népfőiskola és a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület  
A moldvai csángók évszázadai című kiállításából. Harangozó Imre felvétele

…a Hősök terén 
átadták a Szentatyának 

ajándékaikat és kérésüket, 
melyben esedeznek: 

engedélyezze a Vatikán, 
hogy a moldvai katolikus 

falvak templomaiban 
a csángók anyanyelvükön 

is imádkozhassanak…



10 • www.muvelodes.net

Domokos Mária és Halász Péter . Csángó 
füzetek 5 . Bp . 2006 . 120 old .) Ezek az em-
lékező és tisztelgő események jó alkal-
mak voltak arra, hogy minél szélesebb 
körben terjesszük a moldvai magya-
rokra vonatkozó ismereteket . Ugyan-
ezt a célt szolgálta a Moldvai csángók 
évszázadai című vándorkiállításunk 
is, amit 1996-ban indítottunk útjára 
azzal a céllal, hogy a moldvai csán-
gók se maradjanak ki a magyar nem-
zet millecentenáriumi ünnepségeiből . 
Múltjuk értékeit bemutató írásokból 
és archív dokumentumokból, Csoma 
Gergely színes fényképeiből, a puszti-
nai Szőcs Anna szőtteseiből, különböző 
etelközi falvakból való hagyományos 
viseletdarabokból, famunkákból, cse-
répedényekből, írott tojásokból, sok 
egyéb szemet és szívet gyönyörködte-
tő tárgyakból állt össze ez a kiállítás . 
Aztán több mint egy évtizedig vándo-
rolt, több mint százötven magyaror-
szági, sőt néhány felvidéki településen 
is megfordult, hogy aztán néhány éve 
az Ipolyi Arnold Népfőiskola Újkígyó-
son lévő csángó gyűjtemény anyagát 
kiegészítve leljen átmeneti nyugalom-
ra . Ez a tíz esztendős vándorlás sok-
sok látogatót jelentett, s a legtöbb meg-
nyitón alkalmunk volt arra, hogy több 
ezer érdeklődővel ismertethessük meg 
a moldvai csángómagyarok kulturális 
értékeit, keserves sorsát . Ezeket a szá-
madatokat elsősorban nem azért so-
rolom, mintha elégedettek lehetnénk 
velük, hanem mert jól emlékezhetünk 
arra, amikor Domokos Pál Péter szinte 
minden, csángókról tartott előadása 
végén arra kérte hallgatóit, hogy na-
ponta gyújtsanak meg egy szál gyufát, 

s amíg az leég, gondoljanak a moldvai 
csángómagyarokra . Ezt a szép gesztust 
megkönnyíti a moldvai Csíkfaluban, 
Lőrinc Celesztin által egyelőre interne-
tesen működtetett Csángó Rádió, amit 
ugyancsak támogatott az egyesület .

Mint a legtöbb személyektől függő, 
intézményi háttérrel nem rendelkező 
civil szervezetnek, a – 2001-ben új ne-
vet választó – Lakatos Demeter Csán-
gómagyar Kulturális Egyesületnek is 
voltak hullámvölgyei . Néhány alapí-
tó tagunk passzivitásba húzódásával, 
Kis Zsuzsa ügyintézőnk váratlan ha-
lálával, az egyesület titkárának – ez 
én volnék – Gyimesbe költözésével egy 
időre megtorpant a munka, de jól mu-
tatja a szervezet életerejét, hogy Jáki 
Sándor Teodóz elnök hamarosan bekö-
vetkezett elvesztése ellenére az utódok 
életben tudták tartani az egyesületet, 
sőt az új elnök, titkárok s gazdasági 
ügyintéző – dr . Barna Gábor, Ţampu 
Ştelian, majd Lengyel Gyula, Szamosi 
Elemér – irányításával ismét aktivizá-
lódott a közössége . Feltámasztották a 
Csángó Tükör című, már jó ideje „téli” 
álmát alvó, néhány Magyarországon 
élő lelkes moldvai fi atal által indított, 
negyedévenként megjelenő – vagy ép-
pen meg nem jelenő – folyóiratot; több 
alkalommal kiosztották a Lakatos 
Demeter Emlékérmet; létrehozták és 
működtetik az egyesület honlapját; és 
lehetőséget teremtettek, hogy a közös-
ség keretei között létrejöjjön a bukovi-
nai székely mesemondó, Kóka Rozália 
szervezésében ifjú csángó énekeseket 
és zenészeket összefogó Virággyöngy 
Csángó Kisegyüttes . 2015 tavaszán ösz-
szehívták azokat a Magyarországon 
működő civil szervezeteket, amelyek 
valamilyen formában a moldvai ma-
gyarokkal is törődnek, az ő érdekeiket 
is képviselik, s tervet dolgoztak ki a 
munkák összehangolása érdekében . Ez 
azért is ígéretes kezdeményezés, mert 
ha visszatekintünk az elmúlt negyed-
századra, a Lakatos Demeter Csángó-
magyar Kulturális Egyesület minden 
jelentősebb akcióját más szervezetek-
kel összefogva, anyagi, szellemi, ese-
tenként fi zikai erőinket összevetve 
tudta megvalósítani . Munka és feladat 
tehát – hála Istennek – van elegendő, 
ezért csak ritkán került sor olyan tü-
lekedésre vagy éppen összeütközésre, 
ami rossz szájízt hagyhatott volna va-
lamelyikünkben .

Végezetül néhány tanulság, amit 
az egyesület eddigi munkája alapján 
megfogalmazhatunk . Mint minden 
civil szervezet, mi is igen sok, máskü-
lönben elvesző vagy szunnyadó ener-
giát tudtunk és tudunk mozgósítani . 

Sok olyan ember él ugyanis körülöt-
tünk, aki hajlamos a jó cselekedetek-
re, szívesen segítene az olyan elesett, 
rászoruló embereken, mint amilyenek 
csángó testvéreink, csak éppen nem 
tudja, hogyan lásson hozzá, hol ragad-
ja meg a kátyúba ragadt szekeret? De 
ha valaki többé-kevésbé készen tálalja 
számára a segítségnyújtás lehetősé-
gét, akkor kinyitja tárcáját, megpöki a 
markát, s nekigyürkőzik a feladatnak . 
Voltak – és bizonyára vannak is – tag-
jaink, akik a Magyarországon tanuló 
csángó diákok előmenetelét segítik, 
mások saját zsebükből ösztöndíjai-
kat egészítik ki, vagy éppen havi vil-
lamosbérletet váltanak számukra, és 
így tovább .

Természetesen az ilyen, mégoly lel-
kes tagsággal rendelkező szervezet sem 
intézmény . Nincs székházunk, infra-
struktúránk, még csak saját irodánk 
sem . De így legalább minden fi llérün-
ket a kitűzött célok megvalósítására 
fordíthattuk . Nincsenek fi zetett mun-
katársaink sem, ami egyrészt nehezí-
ti és korlátozza a munkát, de legalább 
nem kell munkabért és közterhet fi zet-
nünk . Megfelelőbb anyagi háttérrel, ap-
parátussal bizonyára többet tehetnénk 
a moldvai csángómagyarokért, s talán 
több tagunkat sikerülne tevékenyebb és 
rendszeresebb munkára fogni . 

S a huszonötödik évforduló alkalmá-
ból talán azt is elmondhatjuk, hogy a 
csángók iránt érdeklődő és értük ten-
ni is akaró tagjainknak talán sikerült 
többé-kevésbé közösséggé formálódni-
uk . Olyan közösséggé, amelyre minden 
jó – csángó – ügy érdekében számítani 
lehet .

csángómagyarokra .
megkönnyíti a moldvai Csíkfaluban, 
Lőrinc Celesztin által egyelőre interne-
tesen működtetett Csángó Rádió, amit 
ugyancsak támogatott az egyesület .
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gómagyar Kulturális Egyesületnek is 
voltak hullámvölgyei . Néhány alapí-
tó tagunk passzivitásba húzódásával, 
Kis Zsuzsa ügyintézőnk váratlan ha-
lálával, az egyesület titkárának – ez 
én volnék – Gyimesbe költözésével egy 
időre megtorpant a munka, de jól mu-
tatja a szervezet életerejét, hogy Jáki 

vetkezett elvesztése ellenére az utódok 
életben tudták tartani az egyesületet, 

ügyintéző – dr . Barna Gábor, Ţampu 
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közösség

Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és 
Emlékhely Társaság (PBMET) szeptem-
ber 4 . és 6 . között szervezte meg Bor-
son a XXI . honismereti konferenciá-
ját . A konferencián 127-en vettek részt, 
Szatmárnémetitől Temesvárig, Buda-
pesttől Kolozsvárig, színültig megtöltve 
a helyi művelődési házat . 

Az ünnepélyes megnyitó a Szózat 
eléneklésével kezdődött . Ezt követően 
ökumenikus áhítatot tartott Pálos Ist-
ván apátkanonok és Forró László refor-
mátus püspökhelyettes . A résztvevő-
ket köszöntötte Dukrét Géza, a PBMET 
elnöke . Felkérte a konferenciát, hogy 
egyperces csenddel emlékezzenek meg 
az idén elhunyt két társukról, Kordics 
Imréről és Mihálka Zoltánról . A házi-
gazdák részéről Bátori Géza borsi pol-
gármester köszöntötte a jelenlévőket . 
„Nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy itt szervezték meg a konferenciát, 
amelynek különös hangsúlyt ad, hogy 
nyolcszáz éves Bors község első írásos 

említése” – mondta az elöljáró . Szabó 
Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ 
Bihar megyei szervezetének ügyvezető 
elnöke értékteremtő közösségnek ne-
vezte a társaságot, amely összegyűjti 
és ki is adja történelmünk szilánkjait . 
Széman Péter, az Erdélyi Magyar Köz-
művelődési Egyesület elnöke hangsú-
lyozta, hogy óriási teljesítmény a közel 
húsz év alatt kiadott száz kötet . Gaál 
György, a Kelemen Lajos Műemlékvé-
dő Társaság elnöke szerint Kárpát-me-
dencei szinten is egyedülálló az, amit 
az egyesület megvalósított, munkája 
pótolhatatlan . A konferenciát üdvözöl-
te még Wanek Ferenc, az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület elnökségi tagja, Vajda 
András, a Kriza János Néprajzi Társa-
ság alelnöke, Ráday Mihály, a Város- és 
Faluvédők Szövetségének elnöke, Deb-
reczeni-Droppán Béla, a Honismereti 
Szövetség elnöke és Révász Gizella, a 
Határon Túli Magyar Emlékhelyekért 
Alapítvány elnöke .

A köszöntések után átadták az idei 
Fényes Elek-díjakat . Az elismerést Deák 
József borossebesi nyugalmazott ta-
nár, helytörténész, valamint Bátori 
Géza, Bors község polgármestere kapta . 
Lőrincz Lajos alpolgármester Szent Ist-
ván-emlékplakettet kapott .

A konferencia témái a következők 
voltak: Nyolcszáz éves Bors első írásos 
említése; Száz éve tört ki a Nagy Hábo-
rú; Nagy személyiségeink emlékezete; 
Pusztuló műemlékeink .

Az előadások sora hagyományosan a 
konferenciának helyt adó Bors megis-
merésével kezdődött: Lőrincz Lajos Bors 
természet-földrajzi viszonyait, Kupán 
Árpád nagyváradi történész a nyolcszáz 
éves Bors történelmét ismertette . Ezu-
tán Dukrét Géza bemutatta Kupán Ár-
pád Új borsi krónika című kötetét .

Délután emlékművet avattak a 
sportcsarnok előterében . Az egyszerű, 
de elegáns emlékműn csak ennyi sze-
repel: 1215–2015 . A résztvevők a refor-
mátus templom kertjében virágokat 

XXI. Partiumi  
Honismereti Konferencia 

Dukrét Géza

A

Az egyszerű, de 
elegáns emlékműn 

csak ennyi szerepel: 
1215–2015.

Bors első írásos említésének nyolcszázadik 
évfordulóján felállított emlékkő
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helyeztek el a világháború hőseinek 
emlékművén . Ezután folytatódott a 
konferencia: Bátori Géza polgármes-
ter beszámolt Bors gazdasági életében 
elért eredményeiről . Dénes Károly he-
lyi lelkipásztor az egyházi életről, Pápa 
Gyula helyi tanár az iskoláról tartott 
előadást .

Ezt követően Dukrét Géza ismertet-
te a könyvkiadás eredményeit, majd 
bemutatta a századik kötetet . Hangsú-
lyozta, hogy nincs még egy civil szer-
vezet, amely ilyen eredményt ért volna 
el . Megemlítette, hogy a kötet egyelőre 
nincs kinyomtatva, mert nem volt rá 
pénz, csak néhány bemutatópéldány 
készült el a konferenciára . Így sem Vá-
radon, sem máshol nem tudják bemu-
tatni, csak akkor, ha sikerül támoga-
tást kapni .

Az előadásokat követő közgyűlésen a 
területi elnökök rövid beszámolót tar-
tottak . Majd a következő problémákat 
tárgyalták meg: könyvkiadásunk jövő-
je, felmérő programok, jövő évi kutatá-
si témák, táblaavatások, könyvtárunk 
helyzete, nyilvántartás . A végén kiosz-
tották a tagsági könyvecskéket az új ta-
goknak .

Este kulturális műsor, a református 
énekkar és a helyi néptánccsoport előa-
dása zárta a napot .

Szombat délelőtt újabb előadások 
hangzottak el . Fazekas Lóránd (Szat-
márnémeti) a Túr vízrendezésének tör-
ténetéről beszélt, ahová 1916-ban orosz 
hadifoglyokat vezényeltek a munká-
latokhoz . Sárközi Zoltán (Nagyvárad) 
a doberdói fennsíkra szervezett idei 
nemzetközi zarándoklatot ismertet-
te Expresszel a hadak útján címmel . 

Dr . Jancsó Árpád (Temesvár) az Oravi-
ca–Anina vasúti hegyi úton látható cso-
dálatos völgyhidakat, valamint azok 
építéstörténetét mutatta be fényképek 
segítségével . Ujj János (Arad) Arad me-
gye szakrális köztéri emlékműveiről 
értekezett, és képekkel illusztrálta a 
Szentháromság-szobrokat . Ezután dr . 
Csorba Csaba (Sátoraljaújhely) bemu-
tatta az általa összeállított Örökségtu-
risztikai atlaszt . Ez komoly segédeszköz 
nemcsak a műemlékvédőknek, hanem 
az épített örökségünket megismerni 
akaró turistáknak is . Kósa Pál (Buda-
pest) Várak, kastélyok, templomok című 
folyóirat évkönyveit ismertette . Szünet 
után dr . Wilhelm Sándor (Székelyhíd) a 
Margitta melletti hajdani Sándor-ma-
lom és a hozzá tartozó zsilip történe-
téről beszélt . Debreczeni-Droppán Béla 
(Budapest) Rómer Flóris nagyváradi 
kanonok emlékezete címen a nagy tör-
ténészről tartott előadást . Dr . Vajda 
Sándor (Borosjenő) dr . Réthy László tu-
dós-akadémikusról, alias Lőwy Árpád 
pajzán költőről tartott nagyon érdekes 
előadást, amelynek során egy sokolda-
lú tudóst és irodalmárt ismerhettünk 
meg . Pásztai Ottó (Nagyvárad) a Cziffra 
család Nagyvárad és Bihar megye tár-
sadalmi és közéleti kultúrájának fej-
lesztésében kifejtett érdemi munkáját 
ismertette . 

Délután Kiss Kálmán Fazekas Ló-
ránd Püspökök és címereik a Szatmá-
ri Római Katolikus Egyházmegyében 
című kötetét mutatta be . A Partiumi 
füzetek 83 . Kötetét, azaz Kiss Kálmán 
Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv 
című munkáját Fazekas Lóránd is-
mertette . Ezután meghallgattuk Deák 

József (Borossebes) érdekes előadását a 
kisrónai családról és a déznai várról . 
Szendrő Dénes (Isaszeg) 125 éve szüle-
tett dr. Sáska László, Afrika gyógyító-
ja címen értekezett . Megtudtuk, hogy 
Nagyegyeden született, az első világ-
háborúban Boszniában és Szlovéniá-
ban harcolt, majd az orvosi diploma 
megszerzése után Isaszegen volt orvos . 
1933 és 1978 között Afrikában dolgozott, 
ahol a malária gyógyításában ért el 
nagy eredményeket . Bélfenyéri Tamás 
(Fugyivásárhely) Vitéz János váradi 
püspök életét, valamint a haza, az egy-
ház és a tudomány szolgálatában ki-
fejtett munkásságát mutatta be . Vajda 
András (Sáromberke) a most alakuló 
Erdélyi Értéktár intézményét, annak 
feladatait és célkitűzéseit ismertette . 
A nap zárásaként az Isaszegi Nyugdí-
jasok Baráti köre színpompás előadást 
tartott . 

Vasárnap Kalotaszeg műemléktemp-
lomaival és népművészetével ismer-
kedtek a résztvevők . Magyarvistán 
meglátogatták az Árpád-kori reformá-
tus templomot . Mákófalván megtekin-
tették a díszes református templomot, 
megismerkedtek a híres kalotaszegi 
bútorfestéssel . Meglátogatták Nádas-
daróc Árpád-kori templomát . Kalota-
szentkirályon megcsodálták a híres 
népviseletet, majd megtekintették a 
református templomot . Végül megis-
merték Magyargyerőmonostor híres 
Árpád-kori templomát, Kalotaszeg leg-
régibb szakrális műemlékét . 

A konferenciát támogatta a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt ., Bors község Pol-
gármesteri Hivatala, a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület .

A borsi ülésszak résztvevői
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nagyváradi Posticum keresztény szelle-
miségű kulturális központ és vendégház . 
Nemcsak földrajzi, kulturális és vallási, 
hanem a szó tágabb és átvitt értelmében is 
a „határok mentén” fekszik . Sziget a száraz-
földön a szó és csend határán, amely sajá-
tos helyzeténél fogva közvetítő szerepet tölt 
be nemzetek, kultúrák, vallások, különbö-
ző társadalmi csoportok és területek között .

A szervezet története
Ahogy jobbára történni szokott, a Posticum 
története is egyetlen emberrel kezdődött . 
Sok személy összefogása, ötlete, anyagi tá-
mogatása és kétkezi munkája kellett, amíg 
az álomból valóság lett, valójában azonban 
a megvalósulásig vezető rögös út felelős-
ségének súlyát egyetlen személy, Rencsik 
Imre ifjúsági lelkész vállalta magára . Jo-
gilag a szervezet KIM (Keresztény Ifjúsági 
Mozgalom) néven 1994-ben alakult meg, 
központja pedig Nagyvárad egyik kertváro-
sának lelkészi lakásában volt . A KIM – Ház 
gyorsan belopta magát a tizenéves fiata-
lok szívébe és kedvenc találkozóhelyükké 
lett . A szórakoztatáson és tartalmas kikap-
csolódáson túl azonban a szervezet tanul-
mányi előmenetelükben is igyekezett se-
gíteni a diákokat, nyelv- és informatikai 
tanfolyamokat szervezett, külföldi ösztön-
díjakat közvetített számukra . Hamarosan 
egyértelművé vált, hogy nagyobb befoga-
dóképességű, több fiatalnak és program-
nak helyet adó épületre van szükség, így 
az egyesület 1996-ban lerakta a jelenle-
gi ifjúsági és kulturális központ alapjait, 
amelyet Posticum néven 2000 . május 21-
én Exc . Tempfli József megyéspüspök úr 
szentelt fel a Varadinum ünnepségsorozat 
záró mozzanataként . Az épület tervezése 
és megalkotása során fő szempont volt az 
egyesület szellemiségének esztétikai meg-
jelenítése, hogy a házba betérő fiatalok és 
az ide látogatók, mintegy ösztönösen ráé-
rezzenek a Posticum küldetésére . A hosz-
szas töprengések és vívódások közepette 
született épület egyedülálló architektúrája 
nyitottságot, kiegyensúlyozottságot, mér-
tékletességet sugall, és spontán módon ha-
sonló belső értékek felismerésére ösztönöz . 
A kultúrközpont mára Nagyvárad életének 
egyik sajátos színfoltja és meghatározó 
színtere lett, ahol nemcsak kikapcsolódni 

lehet, hanem bekapcsolódni is egy olyan 
szellemi-lelki környezetbe, amely igazabb, 
hitelesebb, emberibb életre sarkall .

A szervezet céljai
Meggyőződésünk, hogy a keresztény kul-
túra kétezer éves épületébe nem csak a fő-
bejáraton keresztül vezet út, hanem van 
egy nem túl látványos, eldugott és sokszor 
jelentéktelennek tartott „hátsó ajtó” is (ez 
a latin posticum szó jelentése), amelyen 
keresztül éppúgy be lehet jutni a szen-
tek szentjébe, a legszentebb szentélyébe . 
A Posticum az elmúlt évtizedekben külön-
böző kulturális szolgáltatások és karita-
tív rendezvények széleskörű kínálatával 
igyekezett betölteni e hátsó ajtó szerepét . 
Sokrétű tevékenysége során azonban egy-
re inkább a belső energiaforrások fellelé-
sére és ápolására irányult figyelme, így az 
idők jeleihez igazodva a hátsó ajtót egyre 
határozottabban a csenddel, a szemlélődő 
elmélyüléssel azonosította . A csend ter-
mészetesen nem minden, „csak kapu”, de 
mindenkinek keresztül kell mennie rajta, 
aki a vallásosságot többnek akarja látni 
népi folklórnál, az egyházi és liturgikus 
szertartásokat pedig személytelen hagyo-
mányőrzésnél . Aki nem a csend kapuján 
lép be az Egyház kétezer éves épületébe, 
könnyen meglehet, hogy muzeális tárlat-
vezetéshez hasonló kulturális élményben 
lesz része, az Örökkévaló jelenlétének köz-
vetlen megtapasztalása azonban hiányoz-
ni fog az életéből . Az élet pedig e tapaszta-
lat hiányában előbb-utóbb elsekélyesedik, 
ellaposodik, megfakul és ízét veszti . Ezért 
a Posticum hátsó kapuja a jövőben elsősor-
ban azok előtt áll nyitva, akik a minden-
napokhoz nélkülözhetetlenül szükséges 
életadó erőforrást a csendes szemlélődés-
ből, a kontemplatív életmódból szeretnék 
meríteni, és a tömegkultúra zajos útvesz-
tőjében személyes életútjukra szeretnének 
rálelni . Hisszük továbbá, hogy nem csak 
egyénként, hanem vallási közösségekként 
is a meditatív szemlélődés útján járva fe-
dezhetjük fel azt a minden világvallásban 
megtalálható közös forrást, amelyből me-
rítve – a történelmi, kulturális és teológiai 
különbözőségek ellenére is – esélyünk le-
het egymásra testvérként tekintő embe-
rekből álló társadalmat teremteni .

A nagyváradi Posticum-ház
Csernák Béla

A

…a keresztény 
kultúra kétezer éves 
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tartott „hátsó ajtó” is.



14 • www.muvelodes.net

Magyar Baptista Szeretetszolgálat 
önkéntesével, Lukács Csaba újság-
íróval 2014 januárjában folytatott 
első beszélgetésünknek folytatása is 
van. Egy Argentínába szakadt ma-
gyar közösség hétköznapjait bemutató 
egyórás dokumentumfilm apropóján 
láthattuk másodszor is vendégül az 
EMKE Györkös Mányi Albert Emlék-
házban zajló beszélgető sorozatunk-
ban. A két beszélgetés közt eltelt bő 
egy esztendőben Lukács Csaba tovább 
gombolyította kalandjait, amelyek-
ről alkalmanként publicisztikában 
is beszámolt az olvasóközönségnek. 
Értelemszerűen mi is kíváncsiak vol-
tunk a történeteire, olyan részletekre 
is, amelyekről még nem értesülhet-
tek az olvasók. E fejezetben a második 
beszélgetés azon részeit adjuk közre, 
amelyek szoros összefüggésben állnak 
az előző, Egy demokrata dikta-túrái 
című beszélgetés témaköreivel.

LVR: Melyik kórházi tapasztalatod volt 
a lehangolóbb, a dél-szudáni vagy az 
észak-koreai?
Lukács Csaba: Egyértelműen az észak- 
koreai, hiszen ott egészen más a díszlet, 
mint amilyen a valóság . Dél-Szudán-
ban az utcán is egyértelmű a rendkívü-
li szegénység, nagyjából annak a nyo-
morúságnak a tudatában lépsz be egy 
kórházba, ami ott rád vár . Észak-Korea 
viszont úgy néz ki, mint Kolozsvárnak a 
rosszabbik arca, szörnyű tömbház-ne-
gyedei harminc évvel ezelőtt . Ebből 
azonban még nem következnek logi-
kusan az elképesztő kórházi állapotok . 
Részt vehettem egy észak-koreai műté-
ten is, ahová utcai ruhában és cipőben 
mehettünk be . Perforált vakbelet műte-
ni érzéstelenítő nélkül komoly teljesít-
mény! . . . Ilyenkor az ember egyszerűen 
elakad, mert igaz, hogy annak idején, a 
Ceauşescu-rendszerben is voltak súlyos 
hiányosságok, de a képtelenségnek ezt 

Nyitott szemmel XXIII.
Sorstragédiák
2. rész

Laczkó Vass Róbert

A

Phenjani hazafias munka
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a szintjét nem tapasztaltuk meg . Anno 
vittünk Észak-Koreába egyszer haszná-
latos injekciós tűket is, azokat viszont 
annyiszor hasznosították újra, hogy 
a sok átköszörüléstől csonkig koptak . 
Azokkal nem csak az injekciókat le-
het beadni, hanem a bacillushatározó 
első öt oldalának valamennyi kóroko-
zóját az összes elképzelhető fertőzéssel 
együtt, amihez közük van . A külügymi-
nisztérium európai osztályának a veze-
tője mesélte, mennyire kiváló munkát 
végeztek az ortopéd sebészeik, amikor 
egy sportbalesetben megsérült gyer-
mek törött lábát hozták rendbe az or-
szág legjobb kórházában, csak szegény 
műtét közben megfertőződött hepati-
tisz B-vel . . .

LVR: Apropó: nem vagy te kitiltva 
Észak- Koreából?
LCs: Kitiltva nem vagyok, de feketelis-
tán tartanak . Magyarország olyan or-
szág, ahol az emberek még mindig sze-
retnek másokat feljelenteni, és az egyik 
vetélytárs segélyszervezet – ad absur-
dum ilyen is van – feljelentett engem, 
illetve az általam képviselt Magyar 
Baptista Szeretetszolgálatot . A magam 
részéről egyszerűen nem értem, hogy 
juthat valakinek eszébe ilyesmi . Leve-
let írtak Budapestről Észak-Korea bécsi 
nagykövetségének, hogy vigyázzanak 
Lukács Csabával, mert újságíró, aki el-
marasztaló dolgokat ír a Szeretett Ve-
zetőről és az ő rendszeréről .

LVR: Ipics-apacs: még csak nem is bap-
tista...

LCs: Részletkérdés, ez ugyanis nem fel-
tétel a szeretetszolgálatnál, Észak-Ko-
reában pedig vallás, mint olyan, nem 
is létezik, inkább előny tehát, ha valaki 
nem vallásos . A lényeg az, hogy érte-
sültünk a dologról, így amikor kérdez-
ték a bécsi nagykövetségen, én írtam-e 
a Diktátorok könyvét, szemrebbenés 
nélkül válaszoltam: nem, annyi Lu-
kács Csaba van Magyarországon, hogy 
Dunát lehetne velük rekeszteni . Sze-
rencsére nem volt a követségi alkal-
mazottnál egyetlen példány sem a kö-
tetből, mert rajta van a fényképem, és 
bajba kerülhettem volna . Nyilván ők 
sem estek a fejük lágyára, helyben dön-
tenem kellett tehát, hogy vállalom-e a 
rizikót . Nem volt könnyű döntés, mert 
korábban egy amerikai állampolgárt, 
aki szintén sokat járt inkognitóban 
Észak-Koreába, végül ott marasztottak 
14 esztendőre kényszermunkára . Nem 
szerettem volna, hogy a kőbányában 
egy kalapáccsal a kezemben elbeszél-
gessek vele a régi szép időkről, 14 évig .

LVR: Keménykötésű székely hírében 
állsz...
LCs: Fitnesz programnak nem lett vol-
na rossz . . . A viccet félretéve: végül úgy 
döntöttem, a pekingi reptéren feldo-
bok egy érmét, és annak függvényében, 
hogy mit mutat a szerencse, beutazok 
vagy sem . A szeretetszolgálat vezető-
je közben meggyőzött, hogy nem eshet 
bajom, a pénzfeldobás tehát elmaradt, 
a félelem azonban végig ott bujkált ben-
nem . A korábban említett magas ran-
gú hivatalnok egy alkalommal, amikor 

már őszintére itta magát egy vacso-
rán, bratyizni kezdett velünk – amo-
lyan csendőrpertura kell gondolni, a 
világ legdrágább italai mellett –, és azt 
mondta: Lukács, Lukács, nagy hamis 
vagy te! Tudunk ám rólad, hogy min-
denféle hülyeségeket irkálsz! Ő is Gö-
döllőn tanult, egyfajta magyar diák-
szlenget beszélt, és elég sok bé betűs 
szót használt . A végén hanyagul odave-
tette: Ugye fosol, hogy nem engednek ki 
az országból? Fölmerült bennem ez a le-
hetőség is, válaszoltam . Hosszú hatás-
szünet következett, bennem pedig zsu-
gorodtak a zsugorodni valók . Levettünk 
a listáról – bökte ki végül . Mondtam, 
hogy nagyon köszönöm . Valójában az 
történhetett, hogy neki hatalmában 
állt a bécsi követségről érkező jelentést 
elsüllyeszteni, és nem lett bajom be-
lőle . Nem tudunk róla semmit azóta, 
hogy Észak-Koreában átrendeződések 
voltak, és többek között Kim Dzsong Un 
egyik unokatestvérét a teljes családjá-
val egyetemben eltakarították az útból . 
Kong is eltűnt szem elől, úgyhogy egy 
ideig én sem kockáztatok,  hagyom, 
hogy kitapogassák a többiek, mi a 
tényállás, mert ott bármi történik, nem 
lehet segíteni senkinek . Nincs olyan, 
hogy érted megy a kommandós csapat 
és kimenekít . Észak-Korea olyan, mint 
egy fekete lyuk: ami odabent történik, 
az benn is marad! 

LVR: Ez utóbbi mondatod is arról győz 
meg, hogy egyetlen utazás Észak-Ko-
reában egy életre elegendő. Te viszont 
már ötször fordultál meg ott, legutóbb 
egy éven belül kétszer is. Ne vedd 
rossz néven a kérdést: ennyire hiány-
zik neked az a rendszer?
LCs: Sokan, sokféleképpen teszik fel 
ugyanezt a kérdést . Mindenkinek csak 
azt tudom válaszolni, hogy Észak- 
Koreának van egy hatalmas tanulsá-
ga: tudatosítja bennünk, hogy milyen 
rendszertől szabadultunk meg, és ebből 
sohasem elég . A mi diktátorunk, Nico-
lae Ceauşescu nagyon sokat tanult Kim 

Amikor kérdezték a 
bécsi nagykövetségen, 
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A két Korea emlékműve Északon
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Ir Szentől, és ha nem lett volna rend-
szerváltás 1989-ben, akkor egy kísér-
tetiesen hasonló Romániában élnénk, 
mint amilyen Észak-Korea . Tökély-
re sohasem fejlesztettük volna Kim Ir 
Szen rendszerét, mert ők a kommuniz-
mus hülyeségeit páratlanul profin ösz-
szerakták az ázsiai fanatizmussal, de 
rendszerváltás nélkül jó úton halad-
nánk abba az irányba . Nagyon jó ha-
zajönni onnan, különösen azzal a tu-
dattal, hogy uramisten, én eljöhetek! 
Sajnos, az a 25 millió ember, aki túsza 
lett a saját országának, már nem ilyen 
szerencsés . Itthon, Székelyföldön vagy 
Kolozsváron egyre inkább eltanulják a 
folytonos anyaországi panaszkodást, 
hogy bezzeg a szomszéd kertje zöldebb, 
nagyobb a lapostévéje, drágább az autó-
ja, különben is az élet egy nagy rakás 
tragédia . Pedig örülni kellene annak, 
amit összeraktunk magunknak, mert 
a világ nagyobbik felében irigyelnék a 
mi problémáinkat .

LVR: Tudják vajon Észak-Koreában, 
hogy te gyakran megfordulsz a déli 
szomszédjuknál is?
LCs: Szerintem kivégeznének, ha tud-
nák . Az a legnagyobb sértés, ha valaki 
Dél-Koreába is elmegy . Nekem sok útle-
velem van, magyar állampolgár is va-
gyok, folyton sakkozunk, hogy melyik 
útlevelet visszük . Olyannal nem mer-
nék elindulni, amelyikben dél-koreai 
pecsét is van, mert abból súlyos baja-
im származnának . Ők nem is láthat-
ják a jegyeinket! Mielőtt felszállnánk a 
Phenjanba tartó gépre, mintegy rituálé 
gyanánt mindenki mindent kiszed és 
átvizsgál a csomagjában . Széttépjük a 
névjegyeket, a korábbi útjaink beszál-
lókártyáit, minden olyan iratot, ami 
kompromittáló lehet, és még egyszer 
megnézzük az útleveleinket, hogy mi-
lyen pecsétek vannak bennük . Arra na-
gyon oda kell figyelni, hogy amíg bent 
vagyunk Észak-Koreában, 24-ből 24 
órán át fejben is ott tudjunk lenni! Nem 
szólhatjuk el magunkat olyasmiről, 
amit ők nem szeretnének hallani . Ha 
most Phenjanban beszélgetnénk, lega-
lább három lehallgató készülék lenne a 
helyiségben elrejtve, hogy biztosan be 
tudják fogni azt, amiről beszélünk .

LVR: Te azon kevesek közé tartozol, akik 
saját tapasztalataik szerint tudnak 
beszámolni  a két Koreát elválasztó 
mélységes szakadékról. Azt mondják 
a nyelvészek, hogy amióta  politikai 
értelemben kettészakadt a félsziget, 
Észak-Korea pedig hermetikusan el-
zárkózott déli szomszédjától, a két or-
szágba szakadt koreai nyelv is kezd 
szétfejlődni egymástól...
LCs: Semmilyen átjárás nincs a két ko-
reai társadalom között . Nem úgy van, 
mint annak idején Erdélyben, ahol 
azért kisebb erőfeszítésekkel mégiscsak 
lehetett hallgatni a Szabad Európát, 
a Kossuth Rádióból értesültünk arról, 
hogy mi történik Magyarországon, a 
szerencsésebbek pedig a Magyar Televí-
zió csatornáit is nézhették . Ott ilyesmi 
szóba sem jöhet . Hiába van rádió- vagy 
tévékészüléked, vidéken amúgy sincs 
áramszolgáltatás, ezzel pedig megol-
dottak minden problémát . Ha viszont 
van villanyod, mert pártfunkcionárius 
vagy, a készülékek úgy vannak legyárt-
va, hogy nem lehet őket megbuherálni, 
és annyi gomb van rajtuk, ahány csa-
tornán vagy hullámhosszon sugároz az 
állami televízió- és rádióadó . Egysze-
rűen semmit nem tudnak a világról . 
Beszéltem Északról kimenekültekkel, 
akik eleinte nem is akartak menekülni, 
mert azt hallották, hogy Délen még job-
ban éheznek az emberek, mint náluk .

LVR: Bizonyára sokkoló lehetett szá-
mukra a valósággal szembesülni. Bele 
sem merek gondolni, mit jelent ez a 
szörnyű megrázkódtatás pszichés 
szempontból...

LCs: Nekünk is sokkoló volt megta-
pasztalni három napos pekingi kité-
rővel a két Korea közti különbséget . 
Dél-Korea mintha egy másik világ len-
ne . Készítünk is egy dokumentumfil-
met Egy nemzet, két ország címmel, 
pontosan erre a különbözőségre és a 
két ország között feszülő ellentétekre 
alapozva . Dél-Koreában az emberek 
sajtóbarátok, nem volt nehéz veterá-
nokkal találkozni, akik harcoltak a 
koreai háborúban . Három öregúr állt a 
kameránk elé, mindhárman Északról 
származtak . Saját családjaiktól sza-
kadtak el fiatalon, amikor a határt a 
két Korea között lezárták . Ötven éven 
át semmit sem tudtak arról, hogy él-
nek-e még a szüleik vagy a testvéreik . 
Amikor Dél-Korea kezdett anyagilag 
rendbe jönni, egyikük minden sza-
badságát azzal töltötte, hogy Kínában 
turistáskodott, közben elment a kore-
ai-kínai határhoz, és várta, hátha si-
kerül megszöknie valakinek, aki tud 
valamit az ő családjáról is . A két Korea 
közti határvonalat annyira őrzik, hogy 
egy madár sem tud ellenőrizetlenül 
átrepülni, ezért volt egy olyan időszak, 
amikor Észak-Koreából Kínába szök-
döstek át az emberek élelmiszerért . 
Minden relatív, a keveseknek pedig, 
akiknek sikerült véglegesen megszök-
niük, Kína maga volt a paradicsom . 
A mi veteránunk talált is egy orvost, 
aki ismerte a családját, és nagyon sok 
pénzért vállalta, hogy becsempész egy 
levelet nekik, mi több: az öregúr szöuli 
postacímét is megtanulta, hogy ha va-
laki válaszolni tudna, postára adhas-
sa, mikor legközelebb ismét Kínába 

Észak-koreai kiskatonák társaságában

A készülékek úgy vannak 
legyártva, hogy nem 

lehet őket megbuherálni. 
Egyszerűen semmit nem 

tudnak a világról.
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kibeszélő

szökik . Így kapott levelet az öregúr 51 
év után a szeretteitől . Nem beszélem a 
koreai nyelvet, amikor viszont a leve-
let fölolvasta, mindnyájunkat elkapott 
a sírás, annyira megrázó volt a jelenet . 
Már attól kiborult az öregúr, hogy ke-
zébe vette a papirost, amikor viszont a 
címzést vagy a megszólítást olvasta, 
majdnem rosszul lett . Komolyan fél-
tettük, nehogy belehaljon, pedig már 
sok ezredszer olvashatta akkor . Íme a 
levél magyar fordítása:

„Szeretett testvérem!
Óriási meglepetés volt hallani felő-

led. Megtudni, hogy életben vagy. Azóta 

várom azt a napot, amikor újra talál-
kozunk és elmondhatjuk egymásnak, 
hogy mi történt velünk az elmúlt ötven 
évben. Édesapánk meghalt 75 éves korá-
ban, és édesanyánk is elment közülünk 
tavaly, május 5-én. Az utánad következő 
öcsénk, Szo Hok szintén meghalt. Van 9 
gyerekem. Az első fiú, Szon Csi Dzsin, a 
második Csí Hun, a harmadik Csí Szung. 
Az első lányom In Ok, a második Csu Ok, 
a harmadik Am Szam, a negye-
dik Szung He, az ötödik Jong Szun, a ha-
todik Jung Szun. Annyi mindent tudnék 
írni neked, de rövidre kell fogjam. Buzgón 
várom, hogy találkozzunk.

Testvéred: Kim Szung Hak”

Külön elemzést érdemelne, hogy mi 
fontos az embernek ötven év után . Az 
Északon maradt testvér gyakorlatilag 
egy leltárt készített arról, ki halt meg 
és ki született azóta, hogy nem tud-
tak egymásról . Nem írhatott szemé-
lyes dolgokat, hogy jól vannak-e vagy 
rosszul, vagy milyen Északon az élet, 
mert ha lebukik a futár, akkor egyetlen 
szó miatt mindenkit családostól inter-
náló táborba küldhettek volna . Rend-
kívül sokat kockáztatott mindenki, 
hogy ez a levél kijusson . Annak idején 
minket is határ választott el az anya-
országi rokonainktól, itt is voltak szét-
szakított családok, de ilyen típusú el-
szigetelődés nem volt . Lehetett üzenetet 
vagy levelet küldeni, rendszerint át is 
jöttek látogatóba, és az István, a király 
és az Amo szappan mellett elhozták a 
családi fényképalbumot is . Vannak a 
kommunizmusnak is fokozatai, én pe-
dig azt hiszem, hogy a világ legdurvább 
rendszerét Észak-Koreában sikerült ki-
fejleszteni: emberek milliói nem tudják 
a saját szeretteikről, hogy élnek-e vagy 
meghaltak .

LVR: Élek a gyanúperrel, hogy az a 
nemzedék, amelynek a két Korea szét-
válását meg kellett érnie, már nem 
tapasztalhatja meg az újraegyesülés 
katarzisát. Van ennek bármi esélye a 
közeljövőben?
LCS: Kegyetlen dolog kimondani, de 
szerintem Dél-Korea sem akarja iga-
zán az újraegyesülést . Elég, ha csak 
azt vesszük figyelembe, hogy Dél-Ko-
reában parlamenti demokrácia van, 
ahol húsz párt is indul a választáso-
kon, és alakul valamilyen kormány . 
Míg Észak-Koreában él 25 millió em-
ber, aki nagyon könnyen befolyásolha-
tó, és mindig lesz egy olyan utód-kom-
munista párt, amely meg fogja tudni 
magyarázni ezek jelentős részének, 
hogy miért kellene rájuk szavazni . Ez 
annyira erős és homogén szavazói bá-
zis, hogy adott esetben a szöuli parla-
mentben is ex-kommunista politikusok 

Nem beszélem a koreai 
nyelvet, amikor viszont 

a levelet fölolvasta, 
mindnyájunkat elkapott 
a sírás, annyira megrázó 
volt a jelenet. Már attól 

kiborult az öregúr, hogy 
kezébe vette a papirost.

Kultikus tisztogatás

Phenjani csúcsforgalom
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diktálnának egy-egy kormányalakítás 
kapcsán . Ezt Dél-Koreának esze ágában 
sincs megkockáztatni . Továbbá van egy 
tanulmány arról, hogy mennyibe is ke-
rülne Dél-Koreának Északot újjáépíte-
ni, ez az összeg pedig a német újraegye-
sítés költségeinek a háromszorosára 
rúg . A déliek életszínvonala viszonylag 
magas, és nem valószínű, hogy haj-
landók lennének a saját jólétüket fö-
láldozni az északiak miatt . Aki például 
Samsung telefonon intézi a tőzsdeügye-
it, miközben online jegyet vált a New 
York-i repülőjáratra, nem szeretné, ha 
újraegyesítés címén mondjuk tíz évig 
le kellene mondania minderről, és nem 
is biztos, hogy az északiak értékelnék 
a gesztust . Jártam olyan központban 
Dél-Koreában, ahol a Kínán keresztül 
Északról elmenekült koreaiak élnek . 
Egyszerűen túl sok nekik Dél-Korea, 90 
százalékuk abszurd módon visszavá-
gyik! Másodrendű állampolgároknak 
érzik magukat, mert nincs semmifé-
le versenyképes tudásuk . Soha életük-
ben nem használtak bankkártyát, nem 
volt soha készpénzük, pin-kód, mobil-
telefon . . . fogalmuk sincs arról, hogyan 
zajlik a hétköznapi élet Dél-Koreában . 
Nyilván meg tudják tanulni, de egész 
életükben kevesebbnek érzik majd ma-
gukat, mint a déliek, mert leginkább a 
fizikai munkára volnának alkalmasak: 
mosogatni tudnak és utcát seperni . En-
nek az abszurd helyzetnek a feloldását 
egyelőre nem tudja senki . Kérdeztem 
egy ottani pszichológust, mi az oka, 
hogy ezek az emberek visszavágynak? 
Meg kell értenem, válaszolta, hogy az 
élet minden pillanatában a Párt döntött 

helyettük, most pedig bekerültek egy 
olyan társadalomba, ahol ha fogkrémet 
kell vásárolni, abból is van legalább 
húszféle . Naponta meg kellene hozni-
uk többszáz döntést, de nincs hozzá ké-
pességük, nincsenek tanult gesztusaik, 
egyszerűen túl bonyolult nekik ez a vi-
lág . Ne feledjük, hogy Romániában is 
volt egy időszak a Ceaușescu-rezsimet 
követően, amikor a diktátor, ha élt vol-
na, simán megnyert volna egy válasz-
tást .

LVR: Történeteidet hallgatva egyre in-
kább az a meggyőződésem, hogy szá-
guldó riporteri minőségedben is tu-
lajdonképpen missziós tevékenységet 
folytatsz. Magánbeszélgetéseink so-
rán gyakran előkerül Tóásó Előd bo-
líviai fogsága, amelynek valahogy 
állandó szereplője lettél, szerencsé-
re kívülről. Szinte mindent elmondtál 
már e történetről, ami szavakban kife-
jezhető volt, az évek azonban telnek, és 
bár alig történt előrelépés, az ügynek 
bizonyára vannak újabb fejleményei. 
Melyek ezek?
LCs: Nem jutok be hozzá túl gyakran, 
egyrészt a körülmények, másrészt a 
távolság miatt, a kapcsolatot inkább 
telefonon tartjuk . Egyre abszurdabbá 
kezd válni a helyzet, ha nem egy em-
ber élete forogna kockán, akár nevetni 
is lehetne rajta . Történt ugyanis, hogy 
az államügyész a szó szoros értelmében 
kimenekült az egész kutyakomédiából, 
és Brazíliában kért politikai menedék-
jogot . Amint megkapta, természetesen 
beszámolt a koncepciós per kulisszatit-
kairól, például arról, hogyan próbálták 

le bevetés előtt a kommandós akciót . 
Elmondta azt is, hogy a terrorizmus 
ügyében tett feljelentés már az esemény 
előtt egy nappal a rendőrség birtokában 
volt . A koncepciós per minden egyes 
szála meglehetősen abszurd, ennek 
ellenére nem fogják egykönnyen sza-
badon engedni a vádlottakat . Jelenleg 
nem is lehet tárgyalást tartani, mert a 
komplett bíróság visszalépett elfogult-
ság miatt . Egyértelműen kiderült, hogy 
a kormány befolyása alatt állnak . Arról 
már európai parlamenti határozat is 
született, hogy ki kellene őket engedni-
ük a börtönből, de sajnos az EU-ban ép-
pen választások zajlanak, ezért az ügy 
ismét háttérbe szorult . Mindenképpen 
elgondolkodtató, hogyan fordulhat elő, 
hogy az Európai Unió 16 százalékkal 
megemeli a Bolíviának juttatott segé-
lyeket, miközben öt éve jogellenesen 
tartanak fogva uniós polgárokat . Mi-
csoda irónia: ezt a segély összeget épp 
az igazságügyi reformok bevezetésére 
kellene felhasználnia Bolíviának, mi-
közben a saját, érvényben lévő törvé-
nyeiket is folyamatosan megszegik . 
A dolgok némiképp értelmet nyernek, 
ha figyelembe vesszük, hogy spanyol, 
tehát európai uniós cég építhet 400 ki-
lométer autópályát Evo Morales dikta-
túrájában . Gál Kinga kolozsvári szár-
mazású magyar EP-képviselőnk volt 
az, akinek sikerült kijárnia, hogy az 
Európai Parlament a Tóásó-ügy mar-
góján határozatban ítélje el Bolíviát az 
emberi jogok megsértése miatt . Az üzlet 
azonban rendszerint mindent felülír, ez 
sajnos a jogállamokban is íratlan alap-
szabály . . .

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, 
hogy a fenti beszélgetés megjelenésének 
időpontjában a Bolíviában fogva tartott 
Tóásó Előd, egy vádalkunak köszönhe-
tően, immár szabad ember, a Magyar 
Baptista Szeretetszolgálat közreműködé-
sével és Lukács Csaba segítségével pedig 
elhagyhatta a latin-amerikai országot. 
Jelenleg Magyarországon él; szabadulá-
sának történetét reményeink szerint egy 
későbbi beszélgetésben meséljük majd el.

Szuperkórház Észak-Koreában. A felvételeket Lukács Csaba bocsátotta a rendelkezésünkre
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enciklopédia

Reklámok a gépkocsigyártás 
hőskorában

Killyéni András

M ikortól reklámozzák az autókat? Ho-
gyan lehetett száz évvel ezelőtt az ügy-
felekre hatni, őket vásárlásra bírni? A 
különböző gyártók és forgalmazók mi-
lyen szolgáltatásokat nyújtottak? Nem 
is gondolnánk, milyen egyszerű a vá-
lasz ezekre a kérdésekre: szinte min-
den úgy zajlott, ahogyan ma is zajlik . 
Volt, aki az olcsó autókat és alkatrésze-
ket ajánlotta, mások a luxusra fektet-
ték a hangsúlyt . A takarékosság, illetve 
az erő is helyet kapott, hiszen a befek-
tetések nagysága akkor is meghatá-
rozták az üzletet . Volt, aki lokálpatri-
ótaként a helyi termékeket ajánlotta, 
mások a szakszerűségre, a bőséges al-
katrész-raktárra vagy akár ingyenes 
tanácsadásra élezték ki reklámjaikat .

Hiszen akárcsak ma, akkor is az 
ügyfél, a vásárló állott az üzlet köz-
pontjában . Ha a kliensnek sok pénze 
volt, a leggyorsabb Mercedest ajánlot-
ták neki, ha takarékos volt, jöhetett az 
Opel, a Renault vagy akár a Skoda őse, a 
Laurin-Klement, ha pedig erős nemzeti 

érzések fűtötték, akkor a helyi piac is 
bőven ajánlhatott lehetőségeket .

Autómárkák forgalmazóinak 
ajánlata a huszadik 
század elején

A gépkocsigyártók már száz évvel ez-
előtt is hangsúlyt fektettek arra, hogy 
megtalálják a célközönséget . Az eladás 
már akkor igen fontos szerepet töltött 
be, hiszen a gyártók óriási összegeket 
fektettek be a fejlesztési és a gyártá-
si folyamatokba . Számos gyár éppen 
azért zárta be kapuit, mert elfogyott a 
fejlesztésre szánt pénzkeret, a jómódú 
mecénások pedig nem álltak sorban a 
gyárkapunál .

Nem meglepő, hogy számos gyár és 
forgalmazó már akkor kereste a biztos 
vevőket, ami önmagában is reklámot 
jelentett a jövőre való tekintettel . Szá-
mos gyártó ajánlotta kamionjait vagy 

Századeleji aradi omnibusz
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buszait is, ami így a márka megismeré-
sét és elterjedését jelentette . A magyar 
újságok gyakran reklámozták például a 
„Daimler” Automobilok Mercédes Elet-
rique tehervonatait és omnibuszait . 

A Laurin-Klement gyár szerződést 
kötött a montenegrói kormánnyal, és 
kisebb méretű, különleges postako-
csikat gyártott, amelyek megfeleltek 
a balkáni ország útviszonyainak, er-
ről pedig a korabeli sajtóban is jelentek 
meg közlemények .

„A montenegrói kocsik teljesen spe-
ciális szerkezetűek . A montenegrói 
nagyemelkedésű és sok éles fordulóval 
bíró utak egy egész külön típust, való-
ságos hegyautomobilt követelnek . Első-
sorban kis tengelytávolság és az elülső 
kerék nagy fordulási szögére helyeztek 
a szerkesztők súlyt . 

A vezető ülése természetesen a mo-
torszekrény fölé jutott . Ezen elhelye-
zés következtében a kormánykészülék 
helyzete majdnem függőleges . A mo-
tor könnyen hozzáférhető . A hűtő elől 
van elhelyezve . A vezető ülés mellett 
még két utas számára van ülés . Ezen 
elülső ülések mögött egy kupészerű 
kocsiszekrény foglal helyet, mely há-
rom kényelmes hátsó üléssel és ezekkel 
szemben két szükségüléssel bír . A kupé 
mögött van elhelyezve a nagy zárható 
postaszekrény .” (Az automobil, 1909 . ja-
nuár 30 .)

A Renault már a 20 . század elején há-
rom típusú kocsit ajánlott: a városit, a 
túra-, illetve az üzleti kocsit . Az Opel 
is hasonló stratégiával reklámozott: a 
doktor-, a városi-, illetve a túrakocsi 

modellek teljesítményben és karosszé-
riában is eltértek egymástól, a hang-
súly mégis a gazdaságosságon volt .

A Red-Simplex forgalmazója reklám-
jaiban kiemelte, hogy autói könnyen 
indíthatók, csekély a benzin-, valamint 
a gumiabroncs-fogyasztás, a motor pe-
dig igen csendes . A reklámjuk a raktá-
rozott alkatrészekre, valamint a gumi-
abroncs-ajánlatukra is kitért .

A Mercedes forgalmazói a szaksze-
rűségre, illetve az olcsó üzemeltetésre 
hívták fel a figyelmet, hiszen a gyártó 
modelljei lehettek ugyan drágák, de a 
vásár után a fenntartási költség jóval 
kisebb .

A Stepney Auto-Reserved (RAD) vál-
lalat csere-autógumikat ajánlott . Rek-
lámja központjában a balesetek elke-
rülése állott: „Ne aggódjunk pneumatik 
balesetek miatt, ha Stepney Auto-Re-
served-kerekeket viszünk magunkkal . 
Minden kultúrállam automobilistái a 
Stepney-kereket megfizethetetlennek 
tartják .” És hogy a reklám hatásosabb 
legyen, a forgalmazó egy hálás vásárló 
leveléből is idéz . „Az önök által a 24 HP 
Adler-kocsim számára szállított Step-
ney-féle Auto-Reserve-kereket pneu-
matik balesetek alkalmával ismételten 
használtam és azt rendkívül prakti-
kusnak találtam, s ezért önöknél egy 
másodikat rendelek . Az az érzés, hogy 
az országúton előforduló pneumatik 
baleseteknél nem kell a kerék abron-
csot újra szerelni, az automobilozás él-
vezetét megkétszerezi .” (Az automobil, 
1908 . május 23 .)

Magyar ajánlatok, 
lokálpatriotizmus 
a reklámokban

A huszadik század első éveinek egyik 
magyar szenzációja a székesfehérvá-
ri iparos, Bory József díjnyertes autója 
volt . Bory hosszabb ideig külföldön dol-
gozott, így például Berlinben a kor híres 
gyáránál, a NAG-nál is . Hazatérésekor 
két motort is hozott magával, amelye-
ket szétszedett, tanulmányozott, majd 
ezek alapján saját tervezésű motort ké-
szített .

Az 1908-as Nemzetközi Automobil 
Kiállításon bemutatott autója arany-
érmet nyert . Mielőtt megindult volna 
a forgalmazása, Bory egy évet töltött a 
teszteléssel, hogy igazolja: az olcsó autó 
gazdaságos és igazán megbízható . Nem 
csoda, hogy reklámja is ezeket a tulaj-
donságokat hangsúlyozta .

Bory József gyára természetesen a 
magyar termékekre hívta fel a figyel-
met . A Bory típusai méreteiben kiseb-
bek, szerkezetük egyszerű, így rendkí-
vül olcsón kínálták azokat . A reklámból 
természetesen nem hiányozhatott, 
hogy a gyár a IV . Nemzetközi Automo-
bil Kiállításon nagy aranyérmet nyert . 
Sajnos, Bory családi pénztára hamaro-
san kiürült, és komoly támogatók híján 
1911-ben bezárta a gyárát .

A magyar gyáripar diadalaként hir-
deti a Phönix Automobil-művek a hazai 
útviszonyoknak tökéletesen megfelelő 
autóbuszait, amelyeket nem csak a ha-
tóságok, hanem a szállodatulajdonos 
vagy fürdőtelepeket működtető vállal-
kozók figyelmébe is ajánlja . „Automo-
bil-omnibuszjáratok létesítése iránt 
komolyan érdeklődőknek készséggel 
szolgálunk képes árjegyzékkel és ki-
merítő útbaigazítással” – hirdette a cég 
egyik 1908-as reklámja . 

Bory József rekláma a korabeli sajtóban

Kellner Antal autóforgalmazó hirdetése 
1910-ből
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Egy elfelejtett gyártó: a NAG

Az automobil hőskorára jellemző a 
gyártók feltűnése, illetve sokszor az 
igen gyors megszűnése is . Pedig nem-
egyszer az a hosszabb-rövidebb idő, 
ameddig működtek, illetve a gyártott 
típusok műszaki megoldásai újdonsá-
got jelentettek . Talán sikerült a koru-
kat megelőző alkalmazásokat is talál-
ni . Ma már nem egy ilyen megoldáson 
elmosolygunk, holott száz évvel ezelőtt 
ezek igazi csodák voltak . Ilyen például 
az üzemanyag-fogyasztás is, amelyre 
a NAG német gyártó igen büszke volt . 
„Gázitója igen takarékosan dolgozik, 
úgy hogy 10 kilométernyi úton csupán 
1 l benzint használ fel .” (Az automobil, 
1910 . április 9 .)

A NAG (Neue Automobil Gesellschaft) 
a huszadik század első éveitől a máso-
dik világháború végéig működő német 
autógyár volt . A személygépkocsik mel-
lett a húszas évektől a haszonjármű-
vekre fektette a hangsúlyt, a második 
világháború során pedig páncélos autók 
sorát gyártotta a német hadseregnek . 
Talán ez is lett a veszte 1945-ben .

Az 1900-as évek elején a kis gyár, 
amelynek legnagyobb vetélytársa a Da-
imler (a Mercedest gyártotta) és a Benz 
volt, új elképzelésekkel és új technoló-
giával próbált helyet találni az európai 
automobil piacon . Amikor a Mercede-
sek nemzetközi versenyeken is bizonyí-
tottak, a NAG minden műszaki újítását 
és ezek tesztelését laboratóriumban, 
nagy pontosság mellett végezte . Erre a 
korabeli sajtó is felfigyelt: „A NAG gyár-
tási elveit jellemzik: precíziós gépek 
használata, elsőrangú, saját laborató-
riumban kipróbált speciális autóacél 
feldolgozása, a nagy versenyek ered-
ményeinek célszerű felhasználása és 
végül tartós műhely-munka .” (Az auto-
mobil, 1910 . április 9 .)

Tehát az újdonságot elsősorban a fej-
lesztés és a tesztelés jelentette, a ver-
senyeken elért eredmények másod-
lagosak voltak . Ennek fényében nem 

meglepő, hogy a gyár elsősorban a mi-
nőségre és a gazdaságosságra fektette a 
hangsúlyt, s hogy ezt elérje, a piacra bo-
csátás előtt minden modelljét hosszas 
tesztelésnek vetette alá . A próbákat pe-
dig a legkedvezőtlenebb feltételek mel-
lett is elvégezték .

Amikor 1910-ben bemutatták a K2 
modellt, a NAG már Európa-szerte is-
mert volt . A tervezők úgy gondolták, 
hogy ez a négy hengeres modell a kor 
követelményeinek megfelel, kiváló fo-
gyasztása pedig igazán egyedi: egy liter 
üzemanyag minden 10 megtett kilomé-
teren . Ez az álomhatár akkoriban még 
nem jelentett különlegességet, hiszen 
az igazán drága gépkocsi mellett a fo-
gyasztással járó költségek jelentéktele-
nek voltak . Viszont az árak csökkené-
sével, valamint az autó elterjedésével 
a fogyasztás szintje egyre fontosabb té-
nyezővé vált .

A legkedvezőtlenebb feltételekre gon-
dolva alkalmaztak számos olyan meg-
oldást, amely akkoriban talán igen 
furcsának tűnt . A motor túlzott felme-
legedése ellen a hajtótengelyt és egy 
ventilátort szíjáttétellel kapcsolták ösz-
sze, így a motor működése közben a lég-
hűtő folyamatos forgásban volt . A nagy 
hidegekre való tekintettel az alumíni-
umból készült olajtartályt félig a mo-
torházba süllyesztve helyezték el, így 
az olaj télen nem fagyott meg . Hason-
lóképpen újítást jelentett az olajtartály-
ra szerelt két, úgynevezett nézőüveg, 
amelyen keresztül a vezető bármikor 
ellenőrizhette az olajszintet .

Emellett számos olyan megoldást 
alkalmaztak, amelyekkel igyekeztek 
megelőzni, illetve csökkenteni a kocsik 
kritikus alkatrészeinek a korai kopását . 
Ilyen megoldásokat alkalmaztak példá-
ul a kormányrúdnál, az alvázon, illet-
ve az első- és hátsó tengelyeken . A kor-
mánykerékre olyan „emeltyű” került, 
amelynek segítségével a motor begyúj-
tásakor szabályozni lehetett levegőada-
golást . A kocsiba két sebességváltót 
helyeztek el, az egyik az előrehaladást 
segítette három fokozattal, a másik fo-
kozata a hátrahaladást tette lehetővé . 
Ami pedig a végsebességet illeti, a kocsi 
így haladt: „jó vízszintes úton 55–60 km 
óránként” .

Reklámok a negyvenes 
évek elején

A reklámozás harminc évvel később is 
ezt az irányt követte . Az Opel 1940-es 
reklámjaiból kiderül, hogy szép, gyors 
és megbízható: ez a dolgozó ember 

kocsija . A Mercedes természetesen az 
erőre és az eleganciára épített, hiszen 
kínálatából nem hiányozhattak a kor 
leggyorsabb sorozatmodelljei . Nehéz 
volna választani a kocsik között, hiszen 
első látásra is olyan gyönyörű vala-
mennyi, hogy bárki büszkén mondhat-
ná a magáénak .

Már a századfordulón megjelentek 
a reklámokban a haszonjárművek, a 
Mercedes omnibuszoktól a teherkocsi-
kig terjedő széles skálán . És ha eleinte 
az újdonság számított talán a legin-
kább, a harmincas és negyvenes évek-
re a reklámokban a járművek műsza-
ki paraméterei is megjelentek . Az Opel 
a három tonnás Blitz kamionját úgy 
ajánlotta 1940-ben, hogy a 79 lóerős mo-
dell képes volt akár 60 km/óra sebes-
séggel is haladni száz kilométerenkén-
ti 18–20 literes átlagfogyasztás mellett . 
A Magirus forgalmazója három és fél 
tonnás Diesel tehergépkocsit ajánlott, 
a Borgward pedig modelljeinek gazda-
ságosságára és gyorsaságára hívta fel 
a figyelmet . A német Büssing-NAG igen 
büszkén mutatta be a 95 lóerős, öt ton-
nás modelljét, amely akár az óránkénti 
76 kilométeres sebességet is elérhette .

Külön érdekességet jelentett a Tempo 
gyár három-, illetve négykerekű mo-
delljeinek a reklámja, hiszen az „olcsó, 
gyors és megbízható”-jelszó mellé kivá-
ló reklámszöveget is illesztettek: „Em-
beré a munka, Istené az áldás, a Tempo 
kocsiért mindenki hálás .” (Autósok és 
motorosok lapja, 1941 . augusztus)

A Renault-forgalmazó széles skálán  
forgalmazta termékeit

Opel-reklám a ̕40-es évek elejéről
Hirsch és Csermely Magyarország legna-
gyobb autógarázsaként hirdették magukat
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A német horrorfilm  
század eleji klasszikusai

z egységesített és központosított Né-
met Birodalom 1871-et követően roha-
mos fejlődésnek indult, és az európai 
földrész legelismertebb nagyhatalmává 
vált . Flottafejlesztése, robbanásszerűen 
fejlődő acéltermelése, vegyi és elektro-
nikai ipara, fejlett és egyúttal folyama-
tosan továbbfejlődő közlekedési- és táv-
közlési hálózata nemcsak irigységet, 
hanem elismerést is hozott számára . 
Az ipari fejlődés ugyanakkor az elmé-
leti tudományok és a kultúra terén is 
megnyilvánult, ekkor vált igazán vi-
lághírűvé a berlini Humboldt-egyetem, 
ekkor élt, alkotott és kutatott Brehm, 
Planck, Nietzsche, Schliemann, Ranke, 
Mommsen, hogy csak a legismerteb-
beket említsük a kor német tudósai és 
kultúremberei közül . A filmművészet 
és filmipar területén is – a kor viszo-
nyaihoz képest – jelentős előrelépést ér-
tek el, igaz, Németországban viszonylag 

későn – az 1890-es években – jelentek 
meg az első hazai gyártású filmek, ek-
kor még természetesen fekete-fehérben 
és némán . 1907-től azonban bővülnek a 
témák, olyan műfajokban jelennek meg 
alkotások, mint a filmdrámák vagy 
szerelmi történetek . (Margitházi Orso-
lya A német(országi) film rövid története, 
Filmtett, 2005 . szeptember 15 .) 

Jelen tanulmányunkban a hor-
rorfilm ősei között méltán számon tar-
tott kultfilmek, a Gólem (Der Golem) 
és a Prágai diák (Der Student von Prag) 
motívumait, körülményeit, rejtett üze-
netét boncolgatjuk, mivel régiségük el-
lenére ezek mind a mai napig nézhetők, 
élvezhetők, összetett motívum- és jel-
képrendszerük pedig még hosszú ideig 
adhat munkát a kritikusoknak . 

A faustusi paktum régi motívuma a 
népi képzeletnek, ugyanakkor az iroda-
lomban, a művészetekben is gyakori, 

Jelenet a Prágai diák egyik filmváltozatából

A

Lakatos Artur

A faustusi paktum  
régi motívuma  

a népi képzeletnek,  
az irodalomban,  

a művészetekben is 
gyakori motívummá vált.
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változatos módon megjelenített mo-
tívummá vált . Lényege, hogy a sorsá-
val elégedetlen ember elfordul Istentől 
vagy a világot igazgató törvényektől, 
és a sötét erőkkel kötött paktum által 
keresi vágyainak beteljesülését . A faus-
tusi paktum tragikumát az adja, hogy 
az ezt kereső ember ritkán romlott, leg-
feljebb hedonista, de sokszor magasabb 
célok vezérlik, és ez így logikus, hiszen 
az ördög nem kötne üzletet, nem fej-
tene ki erőfeszítést olyan lélekért, ami 
amúgy is az övé: ugyanakkor a szerző-
dés betartását megköveteli és behajtja . 
A szerződést kötő ember ébredése pedig 
az elszámolás pillanatában már későn 
jön . Íme a faustusi paktum néhány fon-
tosabb megjelenítése az irodalomban: 
Cristopher Marlowe Doctor Faustus; Jo-
hann Wolfgang von Goethe Faust; Nat-
haniel Hawthorne Az ifjú Brown gazda; 
William Beckford Vathek; Clark Ashton 
Smith Xeethra; H . G . Wells Harringay 
megkísértése; Oscar Wilde Dorian Gray 
arcképe.  Az operában: Karl Maria von 
Weber A bűvös vadász; Igor Stravins-
ky A katona története. Képregényben: 
Spawn; Ghost Rider . Filmben: A prágai 
diák, Bedazzled, Angyalszív, Hellraiser. 
A prágai diák történetében pedig a faus-
tusi paktum motívuma a doppelgänger, 
a hasonmás folklorisztikus motívumá-
val ötvöződik . 

Wegener filmjének [A film adatai: 
Paul Wegener, Stellan Rye (rendezők) 
A prágai diák (Der Student von Prague), 
1913 .  A főszerepben Paul Wegener] fő-
hőse a prágai diák, Balduin . Megkapott 
a természettől mindent, amit ember 
kaphat, hiszen jóképű, egészséges, ér-
telmes, életvidám, népszerű és kiváló 

vívó, egy valami azonban hiányzik a 
teljes boldogsághoz: nem rendelkezik 
az aktív társasági élethez megfelelő 
anyagi háttérrel . Mindehhez hozzá-
járul az is, hogy Margit grófnőbe sze-
relmes, akinek életét megmentette, de 
akihez, pénz és rang híján grófi kérő-
vel szemben semmi esélye . Ilyen kö-
rülmények között környékezi meg a 
félig vicces, félig hátborzongató, egé-
szen ördögi megjelenésű Scapinelli, 
az uzsorás és varázsló, aki nem más, 
mint az ördög maga . Scapinelli ottho-
nában látogatja meg Balduint, és fur-
csa, de Balduin számára első ránézésre 
rendkívül előnyös üzletet ajánl: száz-
ezer aranyat azért cserébe, hogy „elvi-
het bármit, amit a szobában talál” . Az 
ajánlatot Balduin kacagva fogadja el, 
hiszen szegényes szobájában nincsen 
semmi olyan tárgy, ami különöseb-
ben értékesebb volna . Azonban a szer-
ződés aláírását követően meglepődve 
és ijedten látja, hogy amit Scapinelli 
akar – és el is visz – az nem más, mint 
saját magának tükörbeli képe! A meg-
lepetéstől szóhoz se tud jutni, ami-
kor Scapinelli elsétál gépiesen mozgó, 
megelevenedett tükörképével . Azonban 
még ekkor sem sejti, milyen tragikus 
következményekkel fog járni majd ez 
a furcsa eset . Az események ugyanis 
felgyorsulnak, Balduin csodálkozással 
vegyes rettegéssel tapasztalja, hogy a 
tükörkép önállóan jár-kel a világban, 
és cselekszik . Mikor ennek következté-
ben Margit grófnő másik udvarlójával 
lovagias konfliktusba kerül, párbajra 
menet a tükörkép megelőzi és megöli 
Schwarzenberg grófot . Balduin nem 
kerül börtönbe ugyan, de a társadalom 
kiveti magából, Margit meggyűlöli, 
Balduin pedig hiába próbál meg bármit 
is, a környezet nem tud különbséget 
tenni közte és a doppelgänger között . 
Mikor szobájában megjelenik a tükör-
kép, rálő pisztolyával, és a tükörkép 
eltűnik . „Meg vagyok mentve” – kiált 
fel Balduin, de öröme csak addig tart, 
amíg fel nem fedezi, hogy saját ma-
gán is halálos sebet ejtett – és meghal . 
A film utolsó mozzanataként még be-
jön Scapinelli – akinek megjelenése, ha 
lehet, még ördögibb, mint volt az elő-
ző jelenetekben –, aki Balduin holtteste 
felett tépi szét vigyorogva a vele kötött 
szerződést . 

A mai slasher-filmek és a hollywoo-
di akció-gagyik tükrében a prágai diák 
cselekményének erőszakos elemei nem 
haladnák meg egy Sandra Brown-re-
gény megfilmesített változatának erő-
szakos elemeit, a maga korában azon-
ban úttörőnek számított . Sikerét jól 
illusztrálja, hogy később 1926-ban és 

1935-ben is újra megrendezték a tör-
ténetet, a legutolsó feldolgozása pedig 
2004-ben látott napvilágot . Balduin fi-
gurájával jól tudott azonosulni az első 
világháború következményeit nyögő 
német nép, amely úgy érezhette: maga 
nem hibás a háborúért, mégis ő fizeti a 
jóvátételt . Scapinelli figurája pedig elő-
futára a hipnotizőr dr . Cagliari, majd 
dr . Mabuse figuráinak . Ugyanakkor 
az egész film expresszionista jellegé-
hez tartozik, hogy tulajdonképpen a 
cselekményben semmi fantasztikum 
nincs, Scapinelli vagy nem létezik, 
vagy pedig egyáltalán nem ördög: a 
tükörkép cselekedeteiben semmi más-
ról nincs szó, mint Balduin skizofrén 
önmeghasonulásáról . Ily értelemben 
A prágai diák napjaink nagy pszicho-
thrillereinek is méltó elődje . 

A gólem vagy agyagember motívu-
ma, ha lehet, még régibb a faustusi pak-
tuménál . Ha Erdély reprezentatív ször-
nye a Bram Stoker-regény óta Drakula, 
Prágáé a gólem, a zsidó folklór agyag-
embere . Az eredeti értelmében alakta-
lan, élettelen tömeget, átvitt értelmé-
ben pedig csökkent értelmi képességű 
embert is jelölő szó maga előfordul a 
Talmudban, de különösebb jelentősége 
a zsidó misztikában, a kabalában van . 
A Kabala egyes hívei mai napig úgy 
tartják, hogy lehetséges – mint ahogy 
a Teremtő is Ádámot földből alkotta, 
majd életet lehelt belé – a megfelelő 
varázslatokkal mesterséges életre kel-
teni egy földből, agyagból készített em-
beri alakot . A legenda szerint ez Judah 
Loew ben Bezalel prágai rabbinak sike-
rült, hasonlót mesélnek Chaim Voloz-
hin vilniusi rabbiról is . A prágai gólem 
legendájához azonban hozzátartozik 
ennek élettelenné tétele is, mely végül 
is sikerül Löw rabbinak, de nem kis ne-
hézségek árán . Egyes források szerint a 
gólem megvadult és tört-zúzott, ezért 
is kellett végül alkotójának likvidálnia . 
Az irodalomban is számtalan feldolgo-
zása ismert a gólem történetének . Ezek 
közül a legutolsó  Marek Halter regé-
nye, A prágai kabalista. 

A gólem történetét 1915-ben dolgoz-
ták fel először filmen, a történet pedig Paul Wegener (1874–1948)

„Meg vagyok mentve” – 
kiált fel Balduin, de öröme 

csak addig tart, amíg fel 
nem fedezi, hogy saját 
magán is halálos sebet 

ejtett – és meghal.
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a modern időkben elhelyezett . Eszerint 
egy régiségkereskedő találja meg Löw 
rabbi évszázadok óta mozdulatlan gó-
lemjét, amelyet életre kelt, hogy szol-
gáljon neki . Balszerencséjére kiderül, 
hogy a gólemnek érzelmei vannak: 
beleszeret a kereskedő feleségébe, és 
mivel ez nem viszonozza az agyagem-
ber érzéseit, véres ámokfutásba kezd . 
[A fi lm adatai:  Paul Wegener, Hen-
rik Gaalen (rendezők), Der Golem, 1915 . 
A főszerepben Paul Wegener] A világ-
háborús körülmények ellenére úgy tű-
nik, volt annyira sikeres, hogy a gólem 
alakja köré még több fi lm is elkészül-
jön . 1917-ben jelent meg A gólem és a 
táncoló lány című fi lm, míg végül 1920-
ban piacra került a gólem megalkotá-
sának fi lmfeldolgozása is . Habár ez a 
sorozat harmadik fi lmje, eredeti címe 
pedig a Gólem, ahogyan világra jött (Der 
Golem, wie er in die Welt kam) . [A fi lm 
adatai: Karl Boese, Paul Wegener (ren-
dezők), Der Golem, wie er in die Welt 
kam, 1920 . A főszerepben Paul Wegener] 
Ennek ellenére napjainkban ezt emle-
getik elsősorban a gólem-fi lmnek, igen-
csak prózai okokból kifolyólag: habár a 
sorrendben harmadik, az első, amelyik 
nem veszett el . 

Az expresszionista megjelenítésű 
történet bővelkedik szimbolikus ele-
mekben, maga a történet pedig két szá-
lon is fut: az egyik a zsidó közösség har-
ca megmaradásáért, amiért Löw rabbi 
életre kelti a gólemet, a másik pedig 

egy szerelmi háromszög a szép Miriam, 
Florian lovag, a császár küldönce és Fa-
mulus, Löw segédje között, mely végül a 
tragédiát is kiváltja . 

Mikor a császár ediktumban szó-
lítja fel a zsidó gettó lakóit a város ha-
táridős elhagyására, Löw rabbi a kö-
zösség megmentéséért úgy gondolja, 
érdemes egy kockázatos vállalkozásba 
belekezdeni: a csillagok kedvező állá-
sakor megidézi Astoreth démont, majd 
ennek és egy ötágú csillag alakú taliz-
mán segítségével megeleveníti a gólem 
szobrát, mely kezdetben csak különbö-
ző munkákat végez el a rabbi utasítá-
sára, majd szerepet játszik abban, hogy 
a rabbi kicsikarja a császárból az edik-
tum visszavonását . A féltékeny Famu-
lus azonban, miközben az egész gettó 
ünnepel, a titokban Mirjamnál járó 
Florianra uszítja a gólemet, aki miu-
tán megöli Floriant, elindul törni-zúz-
ni a gettóban . Löw rabbi varázslással 
kivonja a gólemet Astoreth hatása alól, 
és az immár megszelídült gólem kitöri 
a gettó kapuját, és kimegy a szabadba, 
ahol a játszó gyerekek megijednek tőle 
és elszaladnak, egyetlen egy kislány 
kivételével . Ezt a karjába veszi a gólem, 
de gyengédsége okozza vesztét: az ár-
tatlan kisgyermek leveszi melléről az 
őt megelevenítő csillagot, és a szobor 
élettelenül omlik össze mindenki nagy 
megkönnyebbülésére . Érdekes az egész 
fi lmen végigvonuló kettős csillag-mo-
tívum: míg a hatágú Dávid-csillag 

többször is megjelenik, a fi lm utolsó 
képeként is, az Astoreth-gólem motí-
vumhoz ötágú csillag társul, jelölvén 
nemcsak ez utóbbi sötét mivoltát, ha-
nem a különbséget is a két csillag és az 
általuk képviselt világ között .

A gólem történetének expresszionis-
ta megjelenítése motívumok kereszt-
metszetének halmaza, és távolról sem 

– a fi lmkockák színével ellentétben – 
fekete-fehér az egész történet . A keresz-
tény-zsidó ellentét, valamint a gólem 
által okozott tűz mintha csak előreve-
títené a harminchármat követő évek 
szörnyűségeit . Löw rabbi megmenti 
közösségét az otthon elhagyásától, de 
a sötét erőkkel együttműködve, és fel-
merül az erkölcsi kérdés, hogy megéri-e 
még az ilyfajta cél érdekében is össze-
fogni a baljós ismeretlennel . A fi lm 
végkövetkeztetése az, hogy ez esetben 
igenis megérte, de másképpen is köny-
nyen történhetett volna .  Famulus el-
kerüli gonosz tettéért a felelősséget, a 
gólem pedig – King Konghoz hasonlóan 
– önmagában véve nem gonosz, csak 
túl erős ahhoz, hogy irányíthatatlanul 
szabadon lehessen . És itt felmerül egy 
évszázaddal a klónozást lehetővé tevő 
genetikai tudományos áttörést meg-
előzően a bioetikai kérdés: lehet ugyan 
mesterséges életet létrehozni, de mi 
van akkor, ha ez kicsúszik megalkotója 
ellenőrzése alól? 

A prágai diák és a gólem történe-
tének újrarendezései bizonyítják: az 
emberek nagy részének – beleértve a 
fi lmnéző közönséget is – ezekre a le-
gendákra szüksége van, közvetlen bi-
zonyíték erre mindkét fi lmnek a soro-
zatos újrarendezése . A fi lmek eredeti 
változatai – még ha az elmúlt korokkal 
szemben türelmetlen, kevésbé művelt 
közönségnek nem biztos, hogy tetsze-
nek, a fekete-fehér fi lmkockák és a 
némafi lm jellegből fakadó feliratozás 
miatt – eredetiségük, dokumentumér-
tékük, gazdag motívumrendszerük és 
úttörő jellegük okán mindenképpen a 
fi lmtörténet klasszikusainak számí-
tanak . 

– önmagában véve nem gonosz, csak 
túl erős ahhoz, hogy irányíthatatlanul 

van akkor, ha ez kicsúszik megalkotója 

tének újrarendezései bizonyítják: az 

változatai – még ha az elmúlt korokkal 

tékük, gazdag motívumrendszerük és 
úttörő jellegük okán mindenképpen a 

tanak . 

A keresztény-zsidó 
ellentét, valamint a gólem 

által okozott tűz mintha 
csak előrevetítené a 

harminchármat követő 
évek szörnyűségeit.

Gólem, ahogyan világra jött. A fi lm korabeli plakátja
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galéria

Valovits László életei
Kiállítás a Bánffypalotában

Szücs György

„V annak öreg fák, ha elmegyek mel-
lettük, köszöntöm őket . Tisztelettel, 
szinte meghajtom a derekam . Mennyi 
minden lengedezett körülötte . Törté-
nelmek zúgtak felette, körülötte, és ő 
némán, gyenge, surrogó hangon fújta 
időtlen nótáját . Kérgébe, ágaiba írta az 
idő képletét . Te arra járó vándor, ész-
reveszed megtisztelni egy pillantással, 
mert ő is az életet szolgálta, adott, cse-
rélt oxigént, hogy élhessünk” – jegyez-
te fel naplójába Nagy Imre 1937–38 kö-
rül (Följegyzések . Kriterion, Bukarest, 
1979 . 258 .) . Történelem, időtlenség, élet . 
Mennyire igazak és átélhetőek e sorok, 
s alkalmi mottóként talán kulcsot ad-
hatnak Valovits László művészetéhez, 
akkor is, ha az útját egyengető mester, 
a szellemi példakép idézetét nem írta 
fel műterme falára . Annyi bizonyos, 
hogy mindkettejük közös vonása a ter-
mészet elmélyült tanulmányozása és a 
régi mesterek tisztelete, akik a rajzot, a 
disegnót tekintették minden művészeti 
alkotás alapjának .

Vajon miféle rejtélyes összetevők, az 
életrajz mélyén megbújó titkos erecs-
kék, elfeledett ösvények határozzák 
meg, hogy mivé is érik az ember? Jó 
irodalmi alapanyagot szolgáltathat-
nak a valós vagy látszólagos véletle-
nek, a tudatosnak tűnő választások, a 
párhuzamos történések: ám nem lehet 
tudományos módszerrel kimutatni a 
befolyásoló motívumokat, a szemé-
lyes, a környezeti és az átélt élmények 

százalékos arányát . Ragadjunk ki egy 
fontos művészettörténeti időpontot! 
1996 őszén tett látogatást Lászlóffy Csa-
ba a művész Sétatér melletti, Arany 
János utcai műtermében, ahol hosszú 
riportot készített vele (A születés és az 
alkotás esélye . Erdélyi Napló, 1996 . októ-
ber 2 . 15 .) . Ekkor még állt Budapesten a 
Nagybánya művészete című kiállítás a 
Magyar Nemzeti Galériában, s a cente-
náriumi évforduló lelkesedésében Véső 
Ágoston festőművész útjára indította a 
tájfestészeti hagyományokat ápoló, az-
óta is működő Nagybánya-művésztele-
pet, nem máshol, mint Magyarláposon 
(Târgu Lăpuș), Valovits szülőfalujában . 
Valovits fáinak jó része ugyan a Lápos 
folyó mentén készült, a bivalyábrázolá-
sok szintén a művésztelep emblemati-
kus témái közé tartoznak, de sohasem 
vált „igazi” nagybányai piktorrá . A vé-
letlen vagy sorsszerűség sem ekkor so-
dort egymás közelébe minket, hanem 
néhány éve, amikor az 1980-ban el-
hunyt, meghökkentő, szürreális rajzo-
kat készítő gróf Teleki Ernő életpályá-
jának nyomait kutattam Kolozsváron . 
Teleki Ernő élete utolsó időszakában Valovits László. Horváth László felvétele

Ruha István

Valovits fáinak jó 
része ugyan a Lápos 

folyó mentén készült, 
a bivalyábrázolások 

szintén a művésztelep 
emblematikus témái közé 

tartoznak, de sohasem 
vált „igazi” nagybányai 

piktorrá.
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szintén az Arany János utcában, az 
egyik szomszédos katolikus házban 
lakott, s a fiatal művésznövendék se-
gített a karosszékhez-ágyhoz kötött, 
sokat megélt, a történelmet és egy le-
tűnt kor kifinomult műveltségét meg-
testesítő Telekinek a napi mozgásban . 
Ekkoriban a szintén a Duna-csatorná-
hoz kitelepített édesapja emléke talán 
fokozottabban idéződött fel benne . Ezek 
a gondolatok egy hónappal ezelőtt fu-
tottak át rajtam, amikor műtermében 
a kiállításra kerülő anyagban lapozgat-
tunk .

Valovits – ha kérdezik – ugyan szí-
vesen mesél, de főleg saját gondolata-
iról, művészetfelfogásáról; életének 
eseményei inkább csak másodlago-
san bukkannak elő a szavak mögött . 
Az emberi arcokban rögzült sorsokat 
kutatja, hol több ülésben készülő port-
rékat, hol utazás vagy séta közben, az 
elkapott pillanat frissességét megőr-
ző rajzokat készít . Fontos és elgondol-
kodtató mozzanat: fiatalkori önarcké-
pein kívül nem saját arcmását örökíti 
meg . Akik ismerik, tudják, hogy rej-
tőzködő, háttérbe húzódó alkat . Véle-
ményét a világról, másokról, hitét és 
kétkedéseit, hangulatait a türelmes 
szemlélő előtt megnyíló műveiben kell 
keresnünk . Néhány éve, egyik portré-
kiállításán nem írta ki az ábrázoltak 

neveit, arra számított, hogy a látoga-
tók ugyanolyan friss szemmel nézik 
a képeket, mint amikor benne meg-
fogant az első benyomás egy-egy arc 
karakteréről . Persze, a közismert sze-
mélyiségek nem burkolózhatnak név-
telenségbe, azonnal felismerhetőek, a 
nézők automatikusan mozgósítják tu-
dásukat, emlékeiket, s valóban némi-
leg háttérbe szorul a primer esztétikai 
élvezet . Valovits nem törekszik arra, 
hogy elődei és kortársai szinte teljes 
galériáját megalkossa, mint más és 
más megközelítéssel Nagy Imre, Cseh 
Gusztáv vagy Gergely István, ugyan-
akkor erős spirituális igénnyel és ka-
rakterizáló képességgel jeleníti meg a 
példaadó püspököket, köztük Márton 
Áront, Jakab Antalt és Csiha Kálmánt, 
a jeles zenészeket (Ruha István), szín-
házi szakembereket (Harag György), 
irodalmárokat (Lucian Blaga), művé-
szettörténészeket, mint a sok kiállítá-
sát megnyitó Mircea Ţocát vagy Tibori 
Szabó Zoltánt . Sajnos már csak a képe-
ken válik ismét élővé az immár végér-
vényesen szövegeibe költözött Lászlóffy 
Csaba vagy Valovits közeli „fa-antropo-
lógus” rokona Kusztos Endre . A port-
rék közül vannak olyanok, amelyek 
álomszerűen, néhány megragadott tó-
nus segítségével tűnnek elénk, mások 
éppen elsüllyednek a mindent magá-
ba olvasztó matériában . A nagymére-
tű, precíz rajzolatú, már-már áttetsző 
portrék – köztük Guttman Mihály ze-
nepedagógus arcképe – többsége fotó 
segítségével készült, s éppen a „porból 
lettél, porrá leszel” elv ellenében hat-
nak: a fényben való feloldódás utolsó 
pillanatát ragadják meg .

„Amit az emberi arcok festése ál-
tal már nem tudok kifejezni, azokat 

az érzéseket átviszem a fákra” – nyi-
latkozta egy beszélgetésben a művész 
(Ketesdy Beáta Fákból, portrékból épült 
a világ . Krónika, 2000 . február 18 . 8 .) . 
Kusza rajzolatú, görcsös, máskor szél-
fútta fái, a létezés és az elmúlás hatá-
rának néma tanúi – talán túlságosan 
szubjektív analógiaként, de az embe-
ri sorsokat jelképező alakzatok szá-
momra a pusztulás képeit, Popp Aurél 
első világháborús, szögesdrót szag-
gatta emberi maradványait is meg-
idézik . Ezeken a dinamikus felüle-
tű, izgatott vonalvezetésű munkákon 
Valovits sokkal nagyobb teret enged 
az önkifejezésnek, az expressziónak, 
mint a régi mesterek tökéletességét 
célzó portréábrázolásain . „Vallomásos 
ars poeticát közvetítenek felénk: a táj-
kép – lelkiállapot” – írta róla 1987-ben 
Murádin Jenő (Arcok és tájak . A Hét, 
1987 . január 4 . 5 .) .                       

Valovits László kerek évfordulóra 
időzített kiállítása összegzés, az ed-
dig megtett életút nyilvános mérlege . 
Szinte szükségszerű volt, hogy a művé-
szi tudást lassanként az élet teljességét 
felölelő bölcsesség váltsa fel . Számadás 
a múltról, számvetés a jelenről . Rá is 
igaznak tűnnek Reményik Sándor so-
rai: „Nem, nem születtem hódítónak . 
/ És ahogy lassan őszülnek az évek, / 
Úrrá lesz rajtam valami szomorkás, 
/ Mégis derült és sugaras lemondás .” 
(Nem születtem hódítónak, 1936)

Elhangzott Valovits László retrospek-
tív kiállításának megnyitóján a kolozsvári 
Művészeti Múzeumban, szeptember 25-én.

Virgil Vătășanu akadémikusDiana Deleanu professzor

Antoniu Ciolan karmester

Szinte szükségszerű 
volt, hogy a művészi 
tudást lassanként az 

élet teljességét felölelő 
bölcsesség váltsa fel.
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könyvesház

mikor először vettem kézbe és röviden 
átnéztem Pávai István könyvét, feltűnt, 
hogy az eddigi gyakorlathoz képest nin-
csenek benne kották . A főcím ugyan-
is arra engedett következtetni, hogy 
olyan tudományos kiadványt tartok a 
kezemben, amelyben – a többihez ha-
sonlóan – a népdalok, hangszeres dara-
bok elsősorban kották (és dalszövegek) 
formájában jelennek meg, továbbá ze-
nei mutatókat, táblázatokat tartalmaz, 
és főként zenészekhez, méghozzá nép-
zeneértőkhöz szól (Lásd pl . Jagamas 
János Magyaró énekes népzenéje, Krite-
rion, Bukarest, 1984 .) . Erről első találko-
zásunkkor meg is kérdeztem a szerzőt, 
hiszen nekem elsősorban zenészként, 
hiányérzetem volt . A Pista válasza 
egyértelmű volt: a dallamok a DVD 
mellékleten hangzó anyag formájában 
megtalálhatók . Egyébként is, az olva-
sók nagy része nem érti a kottát . Ezt az 
álláspontot magamévá téve át kellett 

értékelnem az ilyen és hasonló kö-
tetek iránt támasztott elvárásaimat, 
és igazat adtam a szerzőnek: ha az 
a célunk, hogy a könyv minél szé-
lesebb közönséghez eljusson, akkor 
felesleges terhelni azt kottákkal és 
olyan részletekkel, amelyeket csak 
a zenészek értenek . Ezt a célt erősíti, 
hogy a könyv kétnyelvű (magyar és 
angol) .

Így eredeti szándékom tárgya is 
változott: ezek után már nem a szó 
szoros értelmében vett könyvismerte-
tőt kellett írnom (maga a nyomtatott 
kötet ugyanis csak kis részét képezi 
a teljes anyagnak) . Amint áttekintet-
tem a könyvhöz csatolt DVD-ROM-ot 
is, rájöttem, hogy ez nem csak hang-
zóanyag-melléklet, hanem a könyv 
szerves része . Így ismertetőm inkább 
könyv- és DVD-ROM ismertetőnek mi-
nősíthető .

A teljes anyag tulajdonképpen négy 
részre tagolódik:

− bevezető tanulmány és irodalom

− példatár és helységnévmutató
− dallamcsoportok (zenei rendezés)
− mellékletek (térképek, képek, doku-

mentumok) .
Ezek közül az első kettő a könyvben 

is megtalálható, a többi csak a DVD-
ROM-on (illetve egy térkép és néhány 
fénykép a könyvben is) . Utóbbin egy ke-
reső is található, amellyel különböző 
szempontok szerint lehet rákeresni bi-
zonyos dallamokra . Az adatközlők név-
sorára is itt leltem rá .

A bevezető tanulmány elején Pá-
vai személyes vallomását olvashat-
juk a magyarózdi népzenével való ta-
lálkozásáról . Ez 1976 tavaszán történt 
egy bukaresti tévéfelvétel alkalmával, 
melyben Panek Kati (Horváth István 
unokája) énekelt magyarózdi dalokat 
egy, a vidéken akkoriban muzsikáló 
zenekar kíséretében . Pávai számára, 
mint írja, „azért is emlékezetes ez a bu-
karesti szereplés, mert ez volt az első 
alkalom, hogy akkor formálódó muzi-
kológusként, népzenekutatóként a té-
vénézők nyilvánossága előtt bemutat-
hattam egy erdélyi kistáj, a Kutasföld 
népzenéjét, a zenei felvételek bejátszá-
sa előtt . A bukaresti tévéfelvétel volt az 
az alkalom, ahol nagyobb nyilvánosság 
elé került Magyarózd, illetve a Kutas-
föld népzenéje, mégpedig hangszeres 
formában is .”

A második fejezetben megismerked-
hetünk Horváth István néprajzkutatói 
hitvallásával . Ebben és a további fejeze-
tekben Pávai sokat idéz Horváth István 
könyvéből (Magyarózdi toronyalja. Írói 
falurajz. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 
1971,), illetve egyik cikkéből (Átgondol-
tabban, szervezettebben. Művelődés, 9 . 
sz ., Kolozsvár, 1971 .) . Íme, néhány jel-
lemző részlet az író tollából: „A slágert 
nem azért énekli szívesebben a falusi 
legény, mert inkább a szívéből fakad, 
mint a félrevetett helyi népdal, ha-
nem azért, mert a sláger »úri«, a másik 
meg »csak olyan régi, paraszti ének« . 

Magyarózd népzenéje
Horváth István gyűjtései tükrében

A

Szalay Zoltán

álláspontot magamévá téve át kellett 
értékelnem az ilyen és hasonló kö-
tetek iránt támasztott elvárásaimat, 
és igazat adtam a szerzőnek: ha az 
a célunk, hogy a könyv minél szé-
lesebb közönséghez eljusson, akkor 
felesleges terhelni azt kottákkal és 
olyan részletekkel, amelyeket csak 
a zenészek értenek . Ezt a célt erősíti, 
hogy a könyv kétnyelvű (magyar és 
angol) .

változott: ezek után már nem a szó 
szoros értelmében vett könyvismerte-
tőt kellett írnom (maga a nyomtatott 
kötet ugyanis csak kis részét képezi 
a teljes anyagnak) . Amint áttekintet-
tem a könyvhöz csatolt DVD-ROM-ot 
is, rájöttem, hogy ez nem csak hang-
zóanyag-melléklet, hanem a könyv 
szerves része . Így ismertetőm inkább 
könyv- és DVD-ROM ismertetőnek mi-
nősíthető .

A teljes anyag tulajdonképpen négy 
részre tagolódik:

− bevezető tanulmány és irodalom
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Ugyanez a helyzet a népi táncot tekint-
ve is…” . A népies giccs és a folklór ala-
pú színpadi műkedvelés viszonyáról a 
következőket írja: „Pontosabban meg 
kellene határozni célját, funkcióját 
ezeknek a fesztiváloknak, műkedvelő 
előadásoknak, tudni azt, hogy mi a cé-
lunk a szigorúan eredeti, helyiek által 
énekelt, táncolt, viselt dolgokkal, mi a 
már művi betanított, vagy éppen témás 
táncokkal, a már nem eredeti, csupán 
imitált népviselettel, s az eredeti népit 
népiként, a másikat, mint művi, nem 
eredetien népit kihangsúlyozva a mű-
sorban is el kellene különíteni egy-
mástól .” Mennyire igazak még ma is a 
hiteles paraszténekesek által megszó-
laltatott népdalok és az ún . „revival” 
mozgalom énekesei által betanult dal-
lamok előadásmódját, átélését és ha-
tását fejtegető megállapításai: „A nép-
dalkincs azért mennyiségileg nem 
csökken a faluban, csak már a techni-
ka, s nem az emberi szív rögzítésében 
van a többje . Szállítják a rádiók, televí-
ziók, lemezek .”

A „magyar városias hatások, külö-
nösen a polgárosulás különböző hullá-
mai, késve és kisebb mértékben értek 
el ide” – írja Pávai –, ezáltal „itt egy ré-
giesebb, s területileg jobban differenci-
ált kultúra hagyományozódott egészen 
addig, míg az iparosítás, a rádió, tévé 
és egyéb csatornák globalizáló hatása 
nem alakította át a kulturális igénye-
ket olyan mértékben, hogy ott már nem 
beszélhetünk hagyományról, hanem 
csupán a globális városi kultúra folya-
matos, változatlan átvételéről .”

A szerző külön fejezetet szentel a vi-
dék belső tagolódásának bemutatásá-
ra . „A Maros-Küküllők vidéke a magyar 
tánc- és zenefolklór tekintetében több 
kisebb tájra tagolódik: Erdélyi Hegyalja, 
Kutasföld vagy Hegymegett, Vízmellék 
és Közép-Maros vidéke .” Mindenik kis-
tájat külön-külön tárgyalja, kitérve a 
falvak, a táncrend, a táncnevek, a tánc-
dalok és az ott valamikor muzsikáló ze-
nekarok bemutatására .

Újabb fejezetben összesíti a Ma-
ros-Küküllők vidékének eddigi kutatá-
sait . Az első gyűjtések a (múlt) század-
fordulón történtek . Ezekben a népdalok 
csak szöveges formában jelentek meg, 
magyar vonatkozásban Lázár István 
(1899) és Mailand Oszkár (1905) tollá-
ból . A továbbiakban a szerző számba 
veszi a vidéken jóval később folytatódó 
kutatásokat, mind a gyűjtések, mind 
pedig a nyomtatásban megjelent ada-
tok vonatkozásában . Itt kapnak helyet 
Jagamas János (a Román Akadémia 
Kolozsvári Folklór Archívuma munka-
társának) idevonatkozó megjegyzései 

is . A következő fejezetben tárgyalja a 
korai magyarózdi gyűjtéseket, melyek 
közül a legfontosabbak Jagamas és ku-
tatócsoportja (1951-től kezdve), Szabó 
Csaba (1963), Timár Sándor (1968), Mar-
tin György (1969) és Varga Zoltán (1973) 
gyűjtései . Horváth István, Varga Zoltán 
kivételével, mindannyiuk munkáját se-
gítette . Gyűjtéséről és ennek szakszerű-
ségéről Pávai a következőket írja: „Nem 
tudjuk pontosan, hogy Horváth István 
mióta gyűjtötte szülőfaluja népkölté-
szetét . Feltehető, hogy Jagamas érdek-
lődése további ösztönzést adott ehhez 
a munkához . (…) Akár kapott eligazí-
tást Jagamastól, akár csak elleste tőle 
a módszer egy-egy elemét vagy »józan 
paraszti ésszel« maga jött rá, Horváth 
István a szakszerűség elvét munkája 
alapjának tekintette, s annak nemcsak 
közművelődési, hanem tudományos 
hasznára is gondolt . Ez derül ki ugyan-
is a következő mondataiból: »Elgondol-
koztam rajta, hogy mind román, mind 
magyar vonatkozásban rendelkezésre 
áll hazánk nyelvatlasza . Az atlaszban 
izoglosszák jelzik a nyelvi tájjellege-
ket . Milyen izgalmasan érdekes volna 
a népdal, népművészet, népi tánc ku-
tatás ezeken a nyelvi izoglosszákon be-
lül, és az elkészült térképeket egymásra 
vetíteni . Érdekes felfedezéseknek le-
hetnénk részesei . Tudom, hogy mindez 
óriási munkát jelentene . De következe-
tesen módszeres kutatást más alapo-
kon nem tudok elképzelni« .”

A fejezet további részében Pávai rész-
letesen bemutatja a fellelhető magya-
rózdi hangfelvételek anyagát, előbb a 
Horváth István gyűjteményéből fenn-
maradt hangszalagokat, majd a további 
gyűjtőktől származó anyagokat (kivé-
telt képez a Jagamas János és csoport-
ja által gyűjtött anyag) . Horváth István 
hangszalagjai esetében valószínűsí-
ti bizonyos szalagok másolat-jellegét . 
A felvételek bemutatásánál megnevezi 
az adatközlőket, utal a szalagok hang-
zásbeli minőségére, idéz a gyűjtők be-
mondásaiból, illetve idevonatkozó 

részleteket közöl Horváth István köny-
véből . A fejezet végén a zenekarok 
hangszereinek hangolását is bemutat-
ja . Íme, egy idézett részlet, melyből ké-
pet kapunk a gyűjtés módszeréről is: 
„Sajátos módon kezdtem a gyűjtéshez . 
Módszerem nem az adott szakmára ké-
pesített tudományos kutató módszere 
volt . Ez azonban nem zárta ki azt, hogy 
szigorú igényességgel ragaszkodjam a 
túlnyomórészt belülről ismert anyag 
mindenben hiteles rögzítéséhez .” „Éve-
kig gyűjtöttem a szövegeket . (…) Az ösz-
szes fellelhető szöveg birtoklása után 
kezdtem a tömeges dallamgyűjtéshez .”

Pávai egy újabb fejezetben mutatja be 
a zenés műfajokat és zenélési alkalma-
kat . Ezek külön alfejezetekben kaptak 
helyet .

A gyermekmondókák kapcsán Hor-
váth Istvánt idézi: „Gyermekjátékdalok 
Magyarózdon ma már alig ismertek…” 
A példatárban összesen öt van belő-
lük . Az alfejezet végén Pávai megemlí-
ti, hogy a gyűjtő szükségét érezte a falu 
harangjának „szavát” is magnószalag-
ra rögzíteni .

Az altatódalt és a siratót Horváth Ist-
ván szerint rokon dallamra énekelték . 
A dallam és a szöveg nemegyszer „si-
ratózásba” csapott át . „Így volt ez a régi 
időktől fogva minden népdallal Magya-
rózdon, és így volt bizonnyal általában 
is . Minden ritmizált szöveg, minden 
dallam címezve volt valakihez vagy va-
lamihez, s az egyén kivételes érzelmé-
nek a közösségbe való átplántálását, 
feloldódását szolgálta a szöveg és a dal-
lam…” Jagamas 1951-ben a következőket 
írja Magyarózdra vonatkozón: „A sira-
tás mai napig kötelező erejű .” A példatár 
négy halottsiratót tartalmaz, ezen felül 
a DVD-ROM-on egy hangszeres halott-
kísérőt is találunk .

Az átkozódó nótáknak és a keserve-
seknek Horváth István kiemelt szerepet 
tulajdonít . Ezek tükrözik a falusi ember 
lelkének rezdüléseit . Nagyanyja keser-
ves-előadásáról írja: „Sajogva szakad-
nak fel szívéből az ősrégi keservesek, 
melyeknek dallamai távoli századok, 
ha nem évezred mélyéből fakadnak .” 
A példatár 26 keservest és 5 átokdalt 
tartalmaz .

A balladák műfajával párhuzamosan 
mutatja be a szerző a fonó szokását is . 
Jagamas leírása szerint Magyarózdnak 
az 1950-es évek elején „Rendes fonóéle-
te van” . Kövnyvében Horváth István ezt 
írja: „Az összegyűjtött balladák közül 
kettő helyi, illetve környékbeli alkotás, 
s még sehol se közölték .” A példatárban 
hat balladát találunk .

A zenés katonakísérést, a sorozáshoz 
kötődő szokásvilágot a szerző Horváth 

„A Maros-Küküllők 
vidéke a magyar 

tánc- és zenefolklór 
tekintetében több kisebb 

tájra tagolódik: Erdélyi 
Hegyalja, Kutasföld vagy 

Hegymegett, Vízmellék és 
Közép-Maros vidéke.”



LXVIII. évfolyam 2015. október • 29

könyvesház

István plasztikus költői leírását idézve 
mutatja be . „A bevonulás drámai óráit 
az egész falu éli . Sír, zúg a falun végig a 
»Vágják az erdei utat, viszik a magyar 
fiúkat« .” A példatár 14 katonadalt tartal-
maz, a CD-ROM-on további 3 hangsze-
res katonakísérőt hallhatunk .

Bár a könyv példatárában nem talál-
kozunk lakodalmi szokásokhoz fűző-
dő dalokkal, Pávai mégis egy alfejeze-
tet szentel a lakodalomnak . Megjegyzi, 
hogy ezek a szokások már kivesztek Ma-
gyarózdról . „A magyarózdi lakodalom 
szinte minden mozzanatában jelen van 
a zene, s igen gyakran a tánc is” – írja . 
A továbbiakban a menyasszonytánc le-
írását idézi Horváth István tollából . 
A DVD-ROM példatárában 5 lakodalmi 
indulót (székelyverbunkot) találunk .

A régi magyarózdi táncos alkalma-
kat, a kaláka intézményét a szerző 
Jagamas leírásából idézi, aki megál-
lapítja, hogy „A régi táncszokások fel-
bomlottak” . „A cigányfizetéses kaláka 
az első világháború végén megszűnt . 
A csűrfizetéses kaláka 1940-41-ben ma-
radt el . A válykoló kaláka (a favázas ház 
falának vályoggal való beverését kalá-
kában készítették) mai napig megvan . 
Az egész falu részt szokott venni . Sze-
gődött zenészek vannak . A kalákában 
a dolgozók ételen, italon kívül mást 
nem kapnak . Aratásnál, szántásnál, 
trágyahordásnál is rendeznek kalákát .” 
A karácsonyi tánc szervezését Horváth 
István tollából idézi . Karácsony „Má-
sodnapján már reggeltől kezdődött a 
tánc . A lányok ekkor tették szívbéli 
szeretőjüknek a csillogó, rezesművirág 
»rézbokrétát« .” A vasárnapi tánc leírá-
sa ugyancsak Horváth István tollából 
származik . „Magyarózdon emberem-
lékezet óta, a második világháborúig, 
a fiatalság találkozó helye és alapvető 
szórakozási tere nyáron a vasárnapi 
tánc volt .” A könyv példatára három ka-
rácsonyi köszöntő dallamot tartalmaz, 
a DVD-ROM-on ezeken kívül további két 
hangszeres darab található .

A táncos alkalmak és szokások után 
következik a táncok leírása . Ebben az 
alfejezetben Pávai megkülönbözteti és 
párhuzamosan bemutatja a szakiro-
dalomban használt elnevezéseket és a 
helyi változatokat, értelmezve a Hor-
váth István által használt kifejezéseket . 
A régi táncciklus táncai a következők: 
pontozó, lassú pontozó (helyi nevén 
ritka vagy öreges pontozó), ezeket női 
körtánc kísérte . Ezután következtek a 
páros táncok: a lassú páros tánc (helyi 
megnevezése öreges csárdás, lassú), a 
lassú csárdás (helyi nevén egyszerűen 
csárdás) és a gyors csárdás (helyi elne-
vezése egylábú) .

A szerző külön alfejezetben mutatja 
be a „kátazás” (kiáltozás) és a rikótozás 
szokását, melyeket szakmai kifejezés-
sel táncszóknak nevez . Előbbi a legé-
nyek szokása, mely a páros táncokban 
volt használatos, utóbbi viszont a la-
kodalmi szokásokhoz kötődik és a me-
nyecskék ajkán szólalt meg . A rikótozás 
rendszerint pajzán, tréfás szövegekből 
állt . A könyvben itt, Horváth István cso-
portosítása alapján külön kategóriákba 
szedve kap helyet az 58, többnyire két-
soros táncszó . Ezeken kívül a példa-
tárban és a DVD-ROM-on még néhány 
táncszóval találkozunk, melyek a tán-
cos-hangszeres felvételek hátterében 
szólalnak meg .

Az utolsó alfejezet az egyéb zenés szo-
kások és műfajok bemutatását tartal-
mazza . A buduhálajárás nevű farsan-
gi maszkos alakoskodó szokáson kívül 
„Horváth István újesztendő napi csattog-
tatás szokását, lakodalmi marsot (eske-
tői indulót), kántálót, halotti keservest, 
halotti marsot és más, a régi Magyarózd 
zenei világához tartozó műfajokat is em-
lít írói falurajzában” – írja Pávai .

A bevezető tanulmány utolsó fejezete 
a hangfelvételek válogatásáról és közre-
adásáról szól . Fontos megjegyezni, hogy 
Pávai a Horváth István által közölt nép-
dalszövegek illusztrálására esetenként 
több változatot válogatott ki . „A népda-
lok lényegéhez tartozó jelenség ugyan-
is, hogy egy dallamra többféle szöveget 
is énekelnek, és maga a dallam is min-
den előadás alkalmával kissé másként 
hangzik . Ennek figyelembe vétele nél-
kül egyes műfajok folklór jellege értel-
mezhetetlen . Emiatt jelen válogatás-
ban minél több dallamot adtam közre 
több változatban” – írja . Horváth István 
gyűjtését kiegészítette hangszeres dal-
lamokkal is, melyek a hangzó példatár-
ban külön helyet kaptak .

A példatár tulajdonképpen két vál-
tozatban van jelen a kiadványban . 
A könyvben a dalszövegek egyik ré-
sze irodalmi műfajok szerint van cso-
portosítva: balladák, szerelmi dalok, 
átokdalok, keservesek, tréfás dalok, 
táncdalok, táncszók, mulató nóták . 
Ezeket követik a naptári év szokásaihoz 

tartozó karácsonyi köszöntő énekek, 
majd az emberi élet fordulóihoz kötő-
dő gyermekjátékdalok, katonadalok és 
halottsiratók, összesen 116 dalszöveg . 
A CD-ROM-on is ugyanilyen sorrend-
ben találjuk az ugyanezekhez a szöve-
gekhez tartozó dallamokat, bár utób-
biak itt-ott még kiegészülnek egy-egy 
újabb dallammal, változattal, műfajjal 
vagy alkalommal (elsősorban hangsze-
res darabokkal) . Ilyen például a naptá-
ri ünnepekhez kötődő „kalákába hajtó”, 
valamint az emberi élet fordulóinál a 
lakodalmi induló . A hangzó példatárat 
a tánctípusok, táncrendek zárják (ezek 
hiányoznak a könyv példatárából) . 
A darabok száma összesen 196, de a CD-
ROM példatára ennél jóval több adatot 
tartalmaz, hiszen – főleg a hangszeres 
darabok esetében – egy tánc vagy folya-
mat több dallamból is áll(hat) .

A példatárakban olyan (irodalmi) 
műfajok is helyet kaptak, melyek a be-
vezető tanulmány Zenés műfajok, ze-
nélési alkalmak Magyarózdon fejezetben 
nem szerepelnek . Ilyenek a szerelmi 
dalok és a tréfás dalok . A táncdalok 
és mulató nóták pedig (a táncszókkal 
együtt) a hangszeres felvételeken hall-
ható énekeket tartalmazzák . A hangzó 
példák között viszont nincs altatódal . 
A dallampéldák a következő adatokat 
tartalmazzák: adatközlő neve (az előa-
dásmód megjelölésével: ének, hegedű, 
háromhúros kontra, bőgő stb .), életkora 
vagy születési éve, gyűjtő neve, a gyűj-
tés időpontja, a hanghordozó archívu-
mi jelzete, az adat helye a szalagon (óra, 
perc, másodperc) .

A tanulmány végén egy 51 címből 
álló irodalom található .

Pávai István könyvének olvasása 
közben úgy éreztem, mintha megállt 
volna az idő, és visszakerültem volna 
abba a korba, melyben ezek a népda-
lok megszólaltak . Sőt, megérintett az az 
időtlenség, melyből ezek ránk marad-
tak . „Paraszti múltamban – s ez a múlt, 
őseim révén, messzi századokba nyúlik 
– közvetlen s részben közvetett módon, 
minden szokást, hiedelmet megéltem, 
amit e könyvben leírtam… Harminc-
egy éves koromig parasztként laktam, 
dolgoztam Magyarózdon . Sohasem sza-
kadtam el szülőfalumtól…” – írja Hor-
váth István .

Pávai könyve olyan kulturális érték, 
amely az elmúlt évszázadokat, évezre-
deket hozza el otthonunkba . Szeretettel 
ajánlom minden olyan olvasónak, aki 
lelke mélyén rezonál a magyar hagyo-
mánnyal, Horváth Istvánnal együtt 
fontosnak tartja e hagyomány megőr-
zését, és sohasem szeretne elszakadni 
tőle .

Pávai István könyvének 
olvasása közben úgy 

éreztem, mintha 
visszakerültem volna abba 

a korba, amelyben ezek a 
népdalok megszólaltak. 
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Gúny- és ragadványnevek 
Magyarnemegyén

Krafcsik Katalin

M
„Be kell hordanunk, hajtanunk mindent.
A szavakat is. Egyetlen szó,
egy tájszó se maradjon kint.
Semmi sem fölösleges”

(Kányádi Sándor Noé bárkája felé)

agyarnemegye a mezőségi Beszter-
ce-Naszód megyéhez tartozik . Dombok 
között, a Mezőség északi részén, a Sza-
mos menti völgyben helyezkedik el . A 
völgyet körülvevő falvak mind román 
nyelvűek .

A falu nevét először 1367-ben említik 
NIMIGE nevén . 1392-ben NEMEGE INFE-
RIOR nevén jelenik meg, majd 1514-ben 
NEMEGE HUNGARICALIS lett a neve . 
1733-ban már Magyar Nemegye, aztán 
1750-ben MAGYAR NIMIZSÉ  nevén sze-
repel . Jó ideig aztán csak román neve 
volt: NIMIGEA de JOS (Alsónemegye), 
de ma az állomáson már ott áll a MA-
GYARNEMEGYE megnevezés is (a ro-
mán mellett) .

A gúny- és ragadványnevek régóta 
létezhetnek, de ma már eltűnőben van-
nak: az öregebbek még használják őket, 
a fiatalabbak kevésbé .

„A nyelv egy-egy emberi társadalmi 
közösség teremtménye, és így születé-
sétől kezdve közösségi rendeltetésű és 
jelentőségű marad . Ebből következik, 
hogy a személynévanyag is szoros kap-
csolatban van annak a társadalmi kö-
zösségnek az életével, amely létrehozta 
– mondja Szabó T . Attila a Hogyan ala-
kultak ki a személynevek? című írásá-
ban .

Megállapítása a ragadványnevekre 
is vonatkozik . Ezek is egy emberi, tár-
sadalmi közösséget szolgálnak és meg-
különböztető szerepük van . Az egyén-
nek vagy a családnak külön névvel 
való megjelölése szükségszerű volt Ma-
gyarnemegyén is, mert nagyon sok az 
azonos vezetéknevű család, mint: For-
rai, Balogh, Csillag, Zsigmond . Tehát a 
személynévkészlet mellett értékes és 
szükséges a ragadványnevek használa-
ta is . Az egyént a család- és keresztneve 
mellett külön névvel kellett megjelölni . 

Ezeknek egy része értékes hordozója a 
régi a-zó nyelvjárásnak: Kavács, Dam-
bi, később o-val Kovács, Dombi lett .

A ragadványnevek gyakran „a régen 
elfelejtett ős valamely testi vagy lel-
ki tulajdonságára, szokására, vagyo-
ni helyzetére vonatkoznak” – mutat rá 
Muradin László . Nemegyei példák is 
igazolják ezt, mint: Kicsi (kis növésű), 
Dikics (cipész), Mirgis (mérges) . Nem 
hivatalos nyelvhasználatban (a közös-
ség körében) olyan szerepe van a ragad-
ványnévnek, mint a vezetéknévnek, de 
csak akkor, ha nem sértő tartalma van, 
ez már gúnynév: pl . Nyálas, Mutuj stb .

A ragadványnév a keresztnévvel 
együtt jelzős kapcsolatot alkot:

Hosszú (jelző) Pista (jelzett szó)
A jelző mindig a jelzett szó előtt áll, 

így a ragadványnév is a keresztnév előtt 
található, hiszen a magyar névhaszná-
latban így rögzítődnek a vezetéknevek 
is: 1 . vezetéknév + 2 . keresztnév: Balogh 
János .

Ez a sorrend eltérő (fordított) a más 
nyelvekben használatos sorrendtől . 
Sok, eredetileg ragadványnév később 
családnévvé vált, például: Kis József, 
Nagy Pista . Így van ez más népek ra-
gadványneveivel is – mutat rá Murádin 
László, például: a magyar Fehér (csa-
ládnévvé vált ragadványnév) megfele-
lője a francia Leblanc, az angol White, a 
német Weiss vagy a román Albu .

A Nemegyei ragadványnevekben 
sok a román eredetű szó vagy végző-
dés: Durguj, Kukuj, Puszkuj a román 
Hurgui, Furdui mintájára születhet-
tek . A Sápa (románul ceapă) hagymát 
jelent, a Kosztrej (románul costrei) egy 
gyomnövény (perje) . Néhány név meg-
őrizte az í-zést, így Mirgis (mérges), Szip 
(Szép) .

Más nevekben a mezőségi a-zás ma-
radt meg: Sipas (sípos), Dambrul való 
(Dombi), Harangazó (harangozó) . A jel-
legzetesen nemegyei nyelvjárást be-
szélők szinte minden magánhangzót 
röviden ejtenek: Nem szip (szép) ez a 
ruha; Borbéj Andris (Borbély) .

A ragadványnevek 
gyakran a régen 

elfelejtett ős 
valamely testi vagy 

lelki tulajdonságára, 
szokására, vagyoni 

helyzetére vonatkoznak.
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A viselő foglalkozását jelölik az olyan ragadványnevek 
mind: Kavács (kovács), Dikics (cipész), Harangazó (harangozó) .

Sok a „beszélő” név, amely nem szorul magyarázatra, de 
sok az ismeretlen eredetű is: Pások, Csálápik, Puszkuj, Tyin-
kuj, Dencs .

Több név bizonyos fizikai tulajdonságra utal: Szkurtuj (ro-
mán scurt = rövid, alacsony), Hosszú (magas), Kövér .

Gazdag családra vonatkozik a Zsiras és a Bokotán (romá-
nul Bocotan) .

A Pipás cigarettást jelent, a Csacsi az butácska, a Cigó feke-
te, a Lambas lompos .

Ritkábban, de előfordulnak a lakás helyére utaló nevek: 
Temető Erzsi (temető melletti), Dambrul való, Krikcsakbul (?) 
való .

Ha a ragadványnév viselője más faluból jött, akkor neve az 
elhagyott falut jelzi: Borsán (románul borşan – borsai), Răb-
rai (románul rebrean – rebrai) .

Keresztnevek is válhatnak ragadványnevekké, s ezek ál-
talában az apa nevét vették át: David István, Laci Pista, Dani 
Zsuzsa, de néha az anya neve is szerepel megkülönböztető-
ként: Éva Juli, Kati Jancsi .

Néhány ragadványnév hordozójának nemzetiségét mu-
tatja: Ruszka, Tatár, Szászka.

Néhány név csúfolódó formát is ölthet, ezek sértő jellegűek, 
s általában óvatossággal használják őket . A beszélő elkerüli 
azt, hogy a név viselőjének szemében mondja ki az ilyen gúny-
nevet; meg is jegyzik, hogy „csak így csufajják” (csúfolják) az 
illetőt, például Hákulj – lusta, Bálá – mutuj, Csarka – kancsi .

Mivel a magánhangzókat szinte minden helyzetben rövi-
den ejtik, a nevek felsorolásában így jelöltem röviden e han-
gokat .

Valószínű, hogy a felsorolt ragadványneveken kívül több 
más is felszínre kerülne egy behatóbb kutatás során .

Mivel sok a románból kölcsönzött szó, egy kiejtésbeli 
gondot szeretnék tisztázni: a magyarban nincs meg az â és 
ă hangnak megfelelő mély magánhangzó . Ezeket a megfe-
lelő román betűkkel jegyeztem le, ahogyan kiejtik: Bâtka, 
Kăpușa. Ez mind a magyar, mind a román kiejtésben így 
hangzik .

Ragadványnevek:
Andi
Bába (foglalkozás volt)
Bálá
Banga
Bâtka
Bondzár (bogár)
Borbély (foglalkozás)
Borsán (helynévből)
Bikás (foglalkozás)
Bulgăr (hógolyó)
Bunda
Burikosz
Butyin
Cápuj (kecskés)
Cigó (fekete)
Țânțar (Cincár – bogár/sovány)
Csacsi (butus)
Csarka (kancsi)
Csálápik
Csikas
Csiszár
Csukuj
Dani (Zsuzsi, Kati stb .)
Damrul való (régi)
Dambi (új változat)
Dencs
Diftin (ruhaanyag)
Dikics (cipész)
Durguj
Duriga (karika)
Éva (Juli, Pista)
Erős (vasgörbítő)
Faci
Főnök (volt funkció)

Gebics (sovány)
Gatyás
Gyurkuca (becenévből)
Hákuj (lusta)
Háni
Harangazó (régi)
Harangozó (új változat)
Hasszú (nagy, magas)
Hosszú (új változat)
Huszár (foglalkozás)
Imre (Kati, Mari)
Jétán
Kapasz (kopasz)
Kovács (új)
Kavács (régi)
Kăpușa (kullancs)
Kicsi
Kosztrej (gyomnövény)
Kribcsakbúl való (helynév)
Kukuc
Kukuj
Kulcsár
Kövér
Laj (+Mari)
Lambas (lompos)
Mirgis (mérges)
Muszkán
Orbán
Pali (Andris, Mari)
Pásak (régi)
Pások (új)
Pendzsi
Pipás
Piker
Pucunyik

Puszkuj
Puszi
Róka
Răbrai (hely)
Ruszka (orosz)
Sápa (román – hagyma)
Sipas
Szép
Szíp
Szászka (szász)
Szkurtuj (román – alacsony)
Szurcsi
Talpas
Tálpá
Tájber
Temető (melletti)
Tatár
Trézsi
Tyinkuj
Zsâbuj
Zsiga (Mari, Bözsi)
Zsiras 
Adatközlők: Silai Júlia (született 1901-
ben), Szigyártó Róza (született 1926-
ban) .
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