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nneplő és emlékező kolozsvári Magyarok! A szervezők arra 
kértek, hogy október 23-iki sétatéri ünnepségünk befeje-
zéséül a Kolozsvár Társaság által felállíttatott emlékműnél 
mondjak egy alkalmi imát.

Vállaltam a feladatot, s ezért rögtön kutakodó kérdést 
teszek fel: mit jelent imádkozni?  Semmiképpen sem azt, hogy elmon-
dok egy imakönyvből kimásolt szöveget s közben önelégülten hallgatom 
magamat, a magam hangját. Hanem azt, hogy elcsendesedem, s lelkem 
csendjében a hozzám szóló Istenre figyelek, és Őt hallgatom. Mert végül is 
a hit, a remény és a szeretet emeli az embert – Istenhez.

Amikor az ószövetségi választott nép karizmatikus vezére, Mózes mé-
lyen megrendülve annak a bizonyos titokzatos égő csipkebokornak a kö-
zelébe ért, Isten a lángoló és el nem fogyó tűzből szólt hozzá, mely meg-
nyilatkozási forma önmagában is jelzés értékű volt. Igen, mert a tűznek 
négy alapvető tulajdonsága van: éget, tisztít, melegít és világít.

Hasonlósági alapon nagyon szerényen merem állítani, hogy egyfajta 
Isten akarta TŰZ volt magyar történelmünkben az 1956-os forradalom és 
szabadságharc is, mely rövid ideig ugyan, de valóban égetett, tisztított, 
melegített és világított. És szellemi fáklyaként világít ma is! 

Az azóta eltelt 59 esztendő után sok mindent megértve, és sok min-
dent nem értve meg, alkalmi imádságunkat a Jézustól tanult legszentebb 
imádság, a Miatyánk szellemében fogalmazzuk meg és mondjuk: szentel-
tessék meg a Te neved, s nem a miénk, legyen meg a Te akaratod, s nem 
a miénk, jöjjön el a Te országod, s nem a miénk. Folytatólagosan meg azt 
is kérjük, hogy: égesd ki lelkünkből az önteltség, a kivagyiság szellemét, 
tisztítsd meg lelkünket a képmutatástól és hazugságtól, melegítsd át 
bűnökben érzéketlenné és fagyossá vált szívünket, és főképp világítsd be 
küzdve küzdéssel és bízva bízással teli, gyakran viszont sötétben botorká-
ló életünket. Az acsarkodó gyűlölettől egyre inkább felzaklatott, a káosz 
felé rohanó zűrzavaros mai világunkban add meg a rend nyugalmát, a 
békét! Békét te magaddal, békét különféle bőrszínű, vallású és kultúrájú 
embertársainkkal, s nem utolsó sorban békét önmagunkkal. Egyidejűleg 
pedig szabadíts meg a világra rátelepedő Diabolosztól, a szétdobáló nagy-
betűs Gonosztól, illetve a nyomában settenkedő, mindent megfojtó totális 
félelemtől.

Néhány pillanat erejéig kifejezetten magunkra, magyar jelenünkre és 
magyar jövőnkre, több oldalról is veszélyeztetett nemzetünk kihívásokkal 
teli sorsára gondolva, a Kölcsey-himnusz záró sorait veszem ajkamra, 
amelyeket, ha rajtam állna, rendszeres éneklés végett odakapcsolnék az 
első strófa soraihoz, s befejezésül mindannyiunk nevében buzgón el is 
imádkozom: „Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának, nyújts 
feléje védőkart tengerén kínjának”! Ámen.

(Elhangzott a kolozsvári Sétatéren álló ’56-os emlékműnél október 23-án, 
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kirobbanásának 59. év-
fordulóján. Ezzel az írással emlékezünk a megtorlás áldozataira.)

’56 szelleme ma is világít

Ü
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néphagyományok feltárása egyáltalán 
nem szűk szakmai ügy. Fontos feltétele 
ez a nemzeti, illetve nemzetiségi önis-
meretnek, létezésnek, az emberiség kö-
zös kulturális kincsestárához való mél-
tó hozzájárulásnak ”

Dr  Kós Károly néprajzkutató fen-
tebb idézett gondolata ébresztett rá, 
hogy mindannyiunknak kötelessége 
cselekedni a népi műveltség ápolása 
és továbbörökítése érdekében  Hiszen a 
hovatartozásunk tisztázása a múlt–je-
len–jövő folyamatában, illetve a földraj-
zi-táji környezetben erősíti identitásun-
kat, a nemzettudatot, a szülőföldhöz 
való ragaszkodást, megmaradásunkat  
Dr  Kós Károlynak egész élete és tudo-
mányos munkássága ezt példázza  

Szakemberek és szellemi örökösök 
biztatására a népélet, a hagyomány-
tisztelet, a népszokások, a népi művelt-
ség gondozására és értékeinek tudato-
sítására, továbbadására alapítványt 
hoztunk létre és működtetünk abban a 
szellemben, amely “Erdély legnagyobb 
néprajztudósának” (ahogyan Balassa 
Iván nevezte) munkásságára jellemző. 

A Budapesten bejegyzett Dr  Kós Ká-
roly Néprajztudós Alapítvány céljai 
között szerepel a tudományos-kultu-
rális tevékenység, ismeretterjesztés, 
oktatás és nevelés, képességfejlesztés  
Célja az is, hogy tisztázza az építőmű-
vész–szépíró–grafikus Kós Károly és az 
etnográfus–szakíró–néprajzi grafikus 
Dr. Kós Károly közötti apa–fia kapcsola-
tot, ugyanis már életük során gyakran 
előfordult, hogy összemosták neveiket, 
tevékenységüket, írásaikat  

A néprajzi tárgyú foglalkozás iránti 
motiváció felkeltését már az általános 
iskolák alsó tagozatos korú gyerme-
keknél célszerű elkezdeni, ezért Dr. Kós 
Károly által az 1970-es években kezde-
ményezett népi gyermekjátékok, népi 
öltözetek gyűjtőpályázatának mintájá-
ra meghirdettük az öltöztethető síkfi-
gurák és ruházataik elkészítésének 
pályázatát. A felső tagozatosok részére 
pedig egy négyfordulós kutatási leve-
lező versenyt írtunk ki, biztatva őket 
a környezetükben még fellelhető régi 
tárgyak rajzban való rögzítésére   A raj-
zokat kísérő szöveges megjegyzésekből 
kitűnt, milyen izgatottan és buzgalom-
mal vonták be kutatásaikba és igényel-
ték szüleik, nagyszüleik segítségét 

Dr  Kós Károlynak a Mihez kezdjünk 
a természetben? című könyve alapján 
került sor arra a hatnapos néprajzi tá-
borra, melyen 40 dévai és budapesti 
iskolás vett részt nagy lelkesedéssel  
A foglalkozás az ifjúságnak szánt könyv 
különböző fejezeteinek élvezetes elmé-
leti és gyakorlati feldolgozására épült  
A Népélet és néphagyomány című kötet 
képezte az alapját annak a pályázat-
nak, melyet az alapítvány néprajzi ku-
tató- és gyűjtőmunkára sarkallva írt ki 
egyetemi hallgatók részére, felkeltve 
és megerősítve a népi műveltség, ha-
gyományok, társas kapcsolatok, szo-
kások, rítusok és rituálék ismeretének 
és átörökítésének fontosságát  Számos 
jelentkező küldött értékes tanulmányt, 
melyet a néprajztudomány neves mű-
velői bíráltak el: Filep Antal, Balassa 
M  Iván, valamint Hubert Tibor peda-
gógus és Nagy Dénes tudomány- és Sztánai filmszemle, 2015

A dr. Kós Károly-alapítvány
Kós Béla

„A
A néprajzi tárgyú 
foglalkozás iránti 

motiváció felkeltését  
már az általános iskolák  

alsó tagozatos  
korú gyermekeknél  
célszerű elkezdeni.
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közösség

technika-történész, a Dr  Kós Károly 
Népfőiskola alapító tagja. A budapesti 
Néprajzi Múzeum patinás épületében 
nívós előadások hangzottak el többek 
között a gegesi temetőben fellelt tár-
sadalmi differenciálódás nyomairól 
(Nagy Zsolt), a balatonakali tüzelőbe-
rendezésekről (Törő Balázs), a gyergyó-
szárhegyi sírfákról (Portik Gabriella), a 
hortobágyi pásztoréletről (Jandó Petra), 
a hajdúsági szőlőművelésről (Nagy Pé-
ter Gábor)  

Hol lehet helye a Dr  Kós Károly alko-
tásaiban megjelenő néprajzi fogalmak, 
ismeretek továbbadásának az oktatás-
ban? Erre keresve a választ hirdetett 
meg alapítványunk pályázatot pedagó-
gusok számára A tárgyiasult népi kul-
túra terjesztése Dr. Kós Károly kutatá-
sai nyomán címmel  Konkrét példákat 
találtunk arra, hogy Dr  Kós Károly ta-
nulmányai a mindennapi, gyakorlati 
helyzetekre is érvényesek az értő, befo-
gadó ember számára, erre építve meg-
valósítható a néprajz tanítása az okta-
tás különféle szintjein. Az összegyűlt 
értékes anyagból tanítási segédanyagot 
állítottunk össze, mely tartalmazza Dr  
Kós Károly gondolatait, mezőségi grafi-
káit, valamint a gyakorló pedagógusok 
ötleteit, tanítási óravázlatokat, s amely 
továbbgondolkodásra késztetheti az ok-
tatókat 

Alapítványunk névadójának népraj-
zi munkássága széles pásztájú, kiterjed 
a tárgyi, szellemi, társadalmi néprajz 
valamennyi területére  A Városnéprajzi 
mozaik Kolozsvárról című dolgozat adta 

az ötletet arra, hogy gyűjtsük össze 
azokat a tárgyi emlékeket, melyek az 
egykori kispesti életvitelhez kötődnek. 
A helyi önkéntes lelkes gyűjtők nem 
csak a régi divat szerinti öltözet darab-
jait, háztartási eszközöket, játéksze-
reket, falvédőket állították ki, hanem 
többen színesen számoltak be az egy-
kori társasági élet szokásairól, a rokoni 
kapcsolatrendszerről, a családon belüli 
munkamegosztásról úgy, ahogy előde-
iktől hallották. A két hétig nyitva tartó 
kiállításnak a kispesti Wekerle-telepi 
idősek otthona adott helyet. A megnyitó 
ünnepségen a kerület lakosai – a nagy-
szülők elhozták unokáikat is –, vala-
mint szociális és kulturális vezetői vol-
tak jelen  Itt kell megemlítenünk, hogy 
a kerületben évenként megrendezett 
civil szervezetek számára kiírt gulyás-
főző versenyen azzal tűnt ki alapítvá-
nyunk, hogy az etnográfus kutatásaira 
támaszkodva olyan néprajzi kiállítás-
sal mutatkoztunk be, amely az étel el-
készítésének nemcsak módját, hanem 
hajdani eszközeit, s a hozzá kapcsolódó 
szokásokat is bemutatta 

Dr  Kós Károly munkásságának je-
lentős részét képezik néprajzi grafikái. 
Írásait rendszeresen kísérik a rajzok  
Azonban a szemléletes rajzok nem ön-
célúak, nem kimondottan képzőmű-
vészeti alkotások (bár a recenzorok 
kiemelik a rajzok művészi értékét is), 
hanem az adatrögzítés elengedhetet-
len követelménye, fontos kiegészítő ré-
sze a teljes értékű néprajzi írásnak és 
tudományos értelmezésnek  Ugyanis 

etnográfus rajzolóként már eleve azt 
rajzolta le, amit meg is értett, kiemelte 
abból azt, amit fontosnak tartott: “le-
rajzolni csak azt tudtam, aminek már 
tisztában voltam előállítása, használa-
ta, alkalmazása okával-módjával, ér-
telmével. Mert engem elsősorban nem a 
felületi látvány, hanem a mögötte levő 
hagyományos közösségben élő ember 
gondolkodása, tevékenysége érdekelt” 

Dr. Kós Károly néprajzi grafikáiból 
kiállításra való anyag állt össze, amely 
az 1980-as székelyudvarhelyi „ősbemu-
tató” után Koós Zoltán – dr  Kós Károly 
fia – kezdeményezésére 2000-ben új, 
attraktív köntösben újraéledt, és több 
mint 30 kiállítóterem látogatói cso-
dálhatták meg Budapesten, Hajdúbö-
szörményben, Kolozsváron, Szovátán, 
Keszthelyen, Érden és sok más tele-
pülésen. A közeljövőben a Mura vidéki 
Lendvára várják a néprajzi grafikákat. 
A létrehozók, támogatók között az ala-
pítvány is ott található, s együtt örül a 
kiállítás sikerének a grafikák kezelőjé-
vel, gondozójával 

A magyar (s különösen az erdélyi) 
néprajzi szakirodalomban meghatáro-
zott helyet foglalnak el Dr  Kós Károly 
tudományos dolgozatai, tanulmányai, 
cikkei  A néprajzkutató életében az el-
múlt évszázad második felében mér-
földkőnek számító önálló könyveinek 
sorozata jelent meg, kezdeményezője és 
szerkesztője volt azon szerzőtársakkal 
megírt köteteknek, melyek a Szilágy-
ság, a Kászonok, a gyimesi csángók, a 
Küküllő mente, Torockó népművészetét 
hivatott az olvasók elé tárni  Kutatási 
területe – mely átfogja Észak-Moldvá-
tól a Zala vidékig terjedő földrajzi öve-
zetet – elsősorban Erdélyre összponto-
sul  Összehasonlító módszerrel elemzi 
írásaiban az egyes néprajzi tájak letűnt 
népéletét, a település-szerkezeten, a 
telek kialakulásán keresztül a hagyo-
mányos népi építkezést, földművelést, 
állattartást, népi mesterségeket, vise-
leteket, népszokásokat, árucserét s a 
tájban élő ember népművészetére jel-
lemző sajátosságokat. Az íróasztal fiók-
ban hátrahagyott etnográfiai tanulmá-
nyoknak Néprajz és muzeológia címmel 
2011-ben történő megjelentetéséhez 

A sztánai népismereti filmszemle plakátja

Alapítványunk névadójának 
néprajzi munkássága széles 

pásztájú, kiterjed a tárgyi, 
szellemi, társadalmi néprajz 

valamennyi területére.



6 • www.muvelodes.net

hathatós segítséget nyújtott a Dr  Kós 
Károlyról elnevezett alapítvány  A ko-
lozsvári Kriza János Néprajzi Társaság 
előadótermében Tötszegi Tekla és Po-
zsony Ferenc egyetemi előadótanárok 
méltatták a kötetet, Sztánán pedig a 
hagyományos farsang vagy a népis-
mereti filmszemle alkalmával Szabó 
Zsolt egyetemi előadótanár ismertette 
a Kriterion könyvkiadónál megjelent 
kiadványt  Ilyen értelemben szervezte 
meg alapítványunk Budapesten a Ma-
gyar Rádió Márványtermében A média 
szerepe a népismeret, néphagyományok 
terjesztésében elnevezésű Kriterion- 
könyvbemutatót 

Elismerést arattak azok a vetített 
képes előadások, kiállítások, melyek a 
budapesti Wekerle-telepi Társaskörben, 
a Kispesti Kaszinóban, helyi vagy or-
szágos TV-adásban kaptak lehetőséget, 
vagy amelyeket Székesfehérváron vagy 
Csákváron a Geszner-malom épületé-
ben szerveztünk, illetve meghívottként 
előadást tartottunk az akadémikus Dr. 
Kós Károly életútjáról és tudományos 
munkásságáról  

Az alapítvány szorgalmazza Dr  Kós 
Károly örökül hagyott írásainak és 
grafikáinak további kutatását az EME 
kolozsvári fiókjában.

Kiemelkedő alkotói közreműködés-
sel valósult meg A nagy fa árnyékában 
című dokumentumfilm. Somogyvá-
ri Rudolf filmproducer-rendezővel Dr. 
Kós Károly kiadatlan kéziratban levő 
önéletírását filmesítettük meg, bejár-
va azokat a helyszíneket, amelyek a 

néprajzkutató életének főbb állomásai 
voltak, megszólaltatva azokat, akikkel 
tudományos tevékenysége, közéleti sze-
repvállalása során munkakapcsolatba 
került. A filmnek elsöprő sikere volt, a 
lakitelki, szolnoki, szombathelyi film-
fesztiválokon a dokumentumfilm kate-
gória első díjasa lett, TV-adások tűzték 
műsorra. Alapítványunk is több alka-
lommal vetítette a különféle rendezvé-
nyek kapcsán 

Alapítványunk felismerte a népraj-
zi filmek bemutatásának hiányát, azt, 
hogy bár napjainkban is készítenek 
ilyen tárgyú alkotásokat, nincs meg 
az a lehetőség, ahol ezeket le lehetne 
vetíteni az érdeklődő nézők előtt. Eb-
ből a meggondolásból a Dr. Kós Károly 
által szerkesztett, 1976-ban útjára bo-
csátott Népismereti Dolgozatok című, 
a népi életmódot bemutató néprajzi 
gyűjtők írásait tartalmazó, fórumnak 
szánt kiadványsorozat ötletére alapoz-
va szerveztük meg a Nemzetközi Nép-
ismereti Filmszemlét, azzal a kifejezett 
szándékkal, hogy a Kárpát-medence 
filmeseinek és néprajzos szakembere-
inek összefogásából létrehozott moz-
góképi alkotásoknak legyen alkalma 
az igényes szakmai megmérettetésre, 
munkájuk megismertetésére  Eddig 
az első (2014-ben) és a második (2015-
ben) szemlére került sor Dr  Kós Károly 
születésének helyén és napján: Sztá-
nán, augusztus 31. körüli időpontban. 
A két alkalomra közel 100 film érke-
zett Magyarországról, Erdélyből, Fel-
vidékről, Vajdaságból, Mura vidékről, 

Kárpátaljáról a pályázati kiírás szerinti 
tárgyi néprajz, szellemi néprajz, portré 
és élő néprajz kategóriákba. A beérke-
zett nagyszámú alkotás előzsűrizést 
igényelt, ahol a szakmai bírálók (So-
mogyvári Rudolf filmrendező, Koltay 
Erika néprajzkutató, Nagy Dénes tudo-
mány- és technikatörténész) mellett a 
közönségszavazat is döntött   A sztánai 
zsűri elnöki tisztét felkérésünkre Gu-
lyás Gyula érdemes művész, filmren-
dező vállalta el, tagok voltak Tötszegi 
Tekla etnográfus, Somogyvári Rudolf 
filmrendező, Papp Hunor lelkész és Kós 
Béla pszichológus, az alapítvány kura-
tóriumának elnöke  A várt siker nem 
maradt el, a népi értékeket bemutató 
csodálatos filmek díjazásban részesül-
tek. Minderről az írott és elektronikus 
sajtó kimerítően beszámolt az olvasók-
nak, nézőknek. A visszajelzések arra 
biztatják alapítványunkat, hogy kitar-
tással folytassuk tovább ezt a külde-
tést 

A Dr  Kós Károly Néprajztudós Ala-
pítvány tevékenysége nyilvánvalóan 
nem lehetne sikeres, ha nem kapná 
meg a kellő erkölcsi és anyagi támo-
gatást  A segítséget nem csupán a ci-
vil szervezetek számára kiírt pályáza-
tok jelentették, hanem az önkéntesek 
munkái, a rokonszenvező gazdasági 
vállalkozások önzetlen felajánlásai, 
amit jószívvel fogadunk és ismételten 
megköszönünk  

 „A műveltség az embernek a termé-
szeti és társadalmi környezetével, az 
ebben való léte kérdéseivel szembeni 
állásfoglalásának, magatartásának, 
viselkedésének rendszere, amely az 
ember által létrehozott anyagi, társa-
dalmi és szellemi értékek együttesé-
ben mutatkozik meg” – alapítványunk 
névadójának gondolatával azonosulva 
törekszünk kitűzött céljaink megvaló-
sítása felé 

Néprajzi tanácskozás a Dr. Kós Károly-alapítvány szervezésében
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ikor még fi atal doktoranduszként 
böngésztem a Thomson-Reuters adat-
bázisát, tisztában voltam vele, hogy 
az ún. ISI-cikkek és tanulmányok 
komoly értékmérőnek számítanak a 
tudományos tevékenység megítélé-
sében Romániában. A sok review és 
journal között kellemes meglepetés 
volt találkozni a Civil Szemle magyar 
címével is, majd utánanézve a folyó-
iratnak, még nagyobb megelégedett-
séggel láttam, hogy elsősorban ma-
gyarul publikál. Nemsokára eljött az 
idő, hogy jómagam is közölhettem a 
negyedévente megjelenő, a civil szfé-
ra kihívásaira szakosodott szakfo-
lyóirat hasábjain. Mindvégig érdekes 
maradt számomra, hogyan tudha-
tott egy 2004-ben indított folyóirat 
nemcsak fennmaradni napjainkig, és 
2014-ben megünnepelni tizedik év-
fordulóját, hanem be is kerülni a leg-
rangosabb nemzetközi adatbázisokba 
– Social Science Index és Scopus – is.  
Úgy éreztem, interjút kell készítenem 
a Civil Szemle jelenlegi főszerkesztőjé-
vel, Nárai Mártával és elődjével, Nizák 
Péterrel is. Kérdéseimre Nárai Márta és 
Nizák Péter közösen válaszoltak, amit 
ezúttal is szeretnénk megköszönni. (A 
Civil Szemle a www.civilszemle.hu vi-
lághálós oldalon is olvasható.)

A 2004-es indulású Civil Szemle című 
folyóirat milyen elgondolásból szü-
letett meg? Mi volt az a stratégia, 
amelynek alapján működött, milyen 
közönséget terveztek célba venni, me-
lyek voltak a főbb tudományos, nép-
szerűsítő és nevelő jellegű céljai? Ön 
hogy érzi, tíz év távlatából ezek ho-
gyan és milyen mértékben valósultak 
meg? 
A civil területen dolgozó szakemberek 
számára nem volt olyan szakmai „hát-
tér” folyóirat, amely megpróbálta volna 
felölelni a civil közélet, a társadalmi, 
szervezeti lét, a nonprofi t kutatás stb. 

problémakörét  Arra próbáltunk megol-
dást találni, hogy az akkorra már való-
di szektorrá érett civil szféra számára 
szülessen egy olyan periodika, amely 
ennek a speciális szegmensnek az el-
méleti problémáit igyekszik számba 
venni. A „cselekvő állampolgár” gondo-
latiságára felfűzendő Civil Szemle olyan 
ún  „közösségi tanulmányok” közlésére 
jönne létre, amelyek tudományosan és 
szakmailag megalapozottak, ugyanak-
kor nélkülözik az akadémiai típusú la-
pokban rejlő túlzott tudományosságot 
annak érdekében, hogy a lapot a tájéko-
zódni kívánó értelmiségi csoportok, il-
letve a szűkebb szakmai közeg is siker-
rel forgathassák  A lap a terület minden 
szegmensét, irányultságát be kívánta 
mutatni, megkísérelve a beilleszkedést 
a nemzetközi trendekbe; a meglévő 
eredményeket kívánta közkinccsé ten-
ni, népszerűsíteni, így jelenítve meg a 
terület sokszínűségét. A folyóirat a ké-
sőbbiekben kezdeményezője és részese 

Bemutatkozik a 
Civil Szemle folyóirat

Lakatos Artur

M
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kívánt lenni egy közép-európai civil pe-
riodika létrejöttének 

A célok részben valósultak meg, szak-
mailag elismert lap lett a Civil Szemle, 
bekerült a Thompson-Reuters nemzet-
közi citációs indexbe, az oktatásban 
széles körben használt, de szűk körhöz 
jut el, és a nemzetközi tervek nem va-
lósultak meg, az országhatáron túlra 
csak egy-egy számmal tudtunk kilépni 

Térségünkben a periodikus kiadvá-
nyok gyakran küzdenek anyagi prob-
lémákkal – hatványozottan igaz ez a 
tudományos értékeket terjesztő kiad-
ványokra –, amelynek egyik követ-
kezménye a megjelenés időszakos fel-
függesztése. Hogyan sikerült a Civil 
Szemlének biztosítani az évek során 
a szükséges anyagi hátteret, és a lap 
megjelentetésének folytonosságát?
A Civil Szemle az első időkben az NCA-
tól, majd az NKA-tól, különböző mi-
nisztériumoktól (pl  szociális miniszté-
rium, EMMI), illetve a Visegrádi Alaptól 
kapott támogatásokat  Az anyagi gon-
dok folyamatosak, gyakran előfordult 
hogy tagi kölcsönökkel egészítjük ki 
bevételeinket, a példányszám alacsony, 
a szerkesztők önkéntesen dolgoznak, a 
költségeket minimálisra szorítottuk  
A megjelenéshez a végsőkig ragaszko-
dunk, hiszen ez az egyik kritériuma a 
Thompson-Reuters indexben való sze-
replésnek. Sajnos, az előfizetésekből 

nem tudjuk fenntartani a lapot, e bevé-
tel minimális 

A Civil Szemle egyike azon ritka ma-
gyar kiadványoknak, amelyet jegyez 
a Web of Science, Social Science Index 
adatbázisa.  Ez tudtommal egyedül-
álló eset, mármint hogy egy magyar 
nyelven kiadott lap ilyen hatalmas tu-
dományos elismerést kapjon, bekerül-
vén egy nagy presztízsű nemzetközi 
adatbázisba, melynek szerkesztői sze-
rint – idézve egy, a honlapjukon talál-
ható mondatrészt – „a kultúra nyelve 
jelenleg a világon az angol”. Hogyan 
sikerült ezt elérni, Ön szerint mi lehe-
tett az, ami rávette a Web of Science 
elbírálóit arra, hogy a lapot adatbá-
zisba vegyék? 
Az indexben való szereplésnek szigorú 
szakmai és formai feltételei vannak  
Az első főszerkesztő, Nagy Ádám ambi-
ciózus munkájának köszönhetően több 
éves „próbaidőszak” után tudtunk az 
indexbe kerülni  A feltételeket azóta is 
tartjuk, ebbe hatalmas energiákat fek-
tetünk  

A Social Science Indexen kívül még mit 
érez a lap szempontjából jelentős ered-
ménynek, megvalósításnak? 
Jelentős eredmény, hogy a lapot szá-
mos felsőoktatási intézmény használja 
szakirodalomként. Fontos az is, hogy a 
tudományos publikációkban gyakran 

szerepelnek cikkeink hivatkozásai  
Nagyon jelentős tematikus számokat 
jelentettünk meg a közép-európai or-
szágokról, a szociális gazdaság kérdé-
seiről, külföldi országok nonprofit szek-
torainak bemutatása, valamint újszerű 
témák (crowdsourcing, sharing eco-
nomy) ismertetése is jelentősek a ma-
gyar szakirodalomban  

A jövőre nézve miként látja a lap szá-
mára a helyes, követendő stratégiát? 
Hogy érzi, milyen újításokat, témákat, 
vizsgálódási irányokat lenne érdemes 
követni vagy bevezetni? 
Továbbra is arra törekszünk, hogy a ci-
vil társadalom, a nonprofit szféra tu-
dományos igényű, független periodi-
kája legyünk, így a jövőben megjelenő 
írások között is megtalálhatók lesznek 
a civil szektorral foglalkozó kutatások 
eredményeit, a szektorban megvalósu-
ló innovációkat és jó gyakorlatokat, a 
szakterületet érintő jogi, gazdasági és 
társadalmi változásokat bemutató ta-
nulmányok  Emellett nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy a nemzetközi szintér-
re is kitekintsünk, más országok civil 
társadalmának, nonprofit szektorának 
bemutatása is célunk, a közeljövőben. 
Elsődlegesen olyan országokról szóló 
írások közlését tervezzük, amelyek ez 
idáig nem (vagy nem önállóan) jelentek 
meg a Szemle hasábjain (például Olasz-
ország, Spanyolország, Portugália, Gö-
rögország, Délkelet-Ázsia stb ) 

Próbálunk új területek felé is nyitni, 
így pl  2014-ben megjelentettünk egy 
kulturális tematikus számot, amely a 
civil társadalomra való hatásukra fó-
kuszálva foglalkozott a kulturális te-
rületekkel, a közművelődéssel, a helyi 
közösség és a művészetek viszonyával. 
Jelenleg nagyon kevés elemzés foglal-
kozik a témával, így mindenképpen 
egyedi volt e tematikus szám megjelen-
tetésének felvállalása  

Fontos iránynak tartjuk a közösségi 
gazdaság alakulásának követését, de a 
közösség által irányított helyi fejlesz-
tések folyamatának (közösségi terve-
zés), a társadalmi részvétel, a közössé-
gi befolyásolás modern gyakorlatának 

Sipos László grafikája
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bemutatását is. És igyekszünk figye-
lemmel kísérni az időszerű társadalmi, 
gazdasági folyamatokat, amelyekhez 
kötődően adott esetben cikkírásra 
kérünk fel az adott témakörben jártas, 
érintett szakembereket  

Új közlési formaként tervezzük, hogy 
a közeljövőben neves civil szakembe-
rekkel, aktív önkéntesekkel, illetve or-
szágos/térségi vagy akár lokális szinten 
meghatározó civil/nonprofit szerveze-
tek képviselőivel készített interjúkat 
adunk közre  Az interjúk egyrészt az 
aktuális társadalmi változások, folya-
matok megélésére, azokkal kapcsolatos 
vélemények, gondolatok megismerteté-
sére, másrészt az adott személy, szer-
vezet tevékenységének bemutatására 
adna lehetőséget. 

Új rovatban is gondolkodunk, 
amelyben kezdő, fiatal szakemberek 
bemutatkozására kínálnánk lehető-
séget, például a Közösségi és civil tanul-
mányok mesterképzésen végzett hall-
gatók szakdolgozataiból készült cikkek 
közlésével 

A jövővel kapcsolatos stratégiába 
beletartozik az is, hogy a folyóirat to-
vábbra is folyamatos és megfelelő szín-
vonalú megjelenése érdekében elenged-
hetetlen a pénzügyi helyzet hosszabb 
távú stabilizálása, kiszámíthatóságá-
nak biztosítása  Ennek megvalósításá-
ra különösen nagy energiákat kell for-
dítanunk a közeljövőben. 

Hogyan érzékeli, milyen a Civil Szemle 
beágyazottsága, ismertsége, elismert-
sége a magyar tudományos életben és 
a közéletben?  Ugyancsak e vonatko-
zásban Ön hogyan érzékeli, mi a hely-
zet a lap nemzetközi ismertségével, 
kapcsolataival? 
Mára már elmondható, hogy a Civil 
Szemlét az ország valamennyi non-
profit, illetve civil tanulmányokat ok-
tató tanszékén, kurzusán szakiroda-
lomként ajánlják a hallgatók számára, 
illetve a Szemle írásait a téma kuta-
tói (egyetemi oktatók, kutatóintézetek 
munkatársai), valamint az egyes tár-
sadalomtudományok (főként a szo-
ciológia, politológia, közgazdaságtan) 

képviselői is rendszeresen használják, 
hivatkozzák  A publikálni kívánó szer-
zők is különböző diszciplínák képvi-
selői, esetükben nagyon meghatáro-
zó, hogy a Civil Szemle impact faktoros 
társadalomtudományi folyóirat, ami 
meglehetősen növeli a nálunk való 
publikálás értékét, emeli a folyóirat 
presztízsét, elismertségét is  Ugyanak-
kor a tudományos életben forgó kuta-
tóként, oktatóként tapasztalom azt is, 
nagyon sokan nem igazán ismerik a 
folyóiratot, nem tudják, hogy tudomá-
nyos kritériumoknak megfelelő íráso-
kat közlünk  Mindenképpen szükség 
lenne a lap ismertségének növelésére, 
ennek érdekében terveink között szere-
pel például, hogy kapcsolatot alakítunk 
ki a társadalomtudományi területeken 
működő doktori iskolákkal. Hasonlók 

mondhatók el nemzetközi vonatkozás-
ban is  A nemzetközi kapcsolódásokat 
tekintve hátráltató tényező, hogy nem 
angol nyelven jelenünk meg, ugyanak-
kor számos határon túli magyar olva-
sónk és szerzőnk van, különösen a ro-
mániai magyar nyelvű szakemberek 
forgatják a Szemlét 

Amennyiben erdélyi magyar szerzők, 
szakemberek szeretnének publikálni a 
Civil Szemlében, milyen témákat vár-
nának tőlük? 
Örömmel mondhatjuk el, hogy többször 
jelentek meg már írások erdélyi ma-
gyar szerzőktől, szívesen fogadjuk eze-
ket az írásokat  Természetesen a helyi 
civil és közösségi folyamatok alakulá-
sával foglalkozó tanulmányokat vá-
runk tőlük elsődlegesen.

Sipos László grafikája
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ivatása szerint orvos, egyetemi tanár, 
közismert népegészségügyi szakér-
tő, de valahányszor alkalma adó-
dik egy-egy nemzetközi konferen-
ciára kiutazni, sosem szalasztja el 
az alkalmat, hogy ideig-óráig szak-
mán kívülre kalandozzon és diák-
kori szenvedélyének is hódoljon: a 
fotográfiának. Az sem tántorítja el, 
ha netán fegyveres kíséret kell ah-
hoz, hogy egy sokatmondó kép elké-
szüljön. Beszélgető sorozatunk vala-
mennyi vendégéhez hasonlóan ő is 
mélyélességben látja a világot, és ez 
lehetővé teszi, hogy ne csak az elő-
térben tapasztalható valóságot ve-
gye szemügyre, hanem távolabbi sí-
kokra is figyelni tudjon. Ő dr. Ábrám 
Zoltán, a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem oktatója, 
az EMKE Maros megyei volt elnöke, 

jelenleg országos alelnöke, akivel a 
Györkös Mányi Albert Emlékház Nyi-
tott szemmel című beszélgető soroza-
tában Nepáltól az Egyesült Államokig, 
Dél-Afrikától Gagauziáig száguldoz-
tunk térben és időben. 

Laczkó Vass Róbert: Beszélgetésünk 
apropóját egy nem is olyan távo-
li, dél-besszarábiai önkormányzati-
ságban, a Moldova Köztársaság déli 
csücskében található Gagauz Autonóm 
Területi Egységben és annak fővárosá-
ban, Komratban tett látogatásod adja. 
Mégis az Egyesült Királyságból indít-
juk e beszélgetést, hiszen jó szoká-
sodhoz híven élményeidet ilyen-olyan 
formában, kötetekben vagy fotókiál-
lításokon közkinccsé teszed, és ennek 
mindjárt a kezedben is van egy lapoz-
gatható bizonyossága...
dr. Ábrám Zoltán: Népegészségügyi 
szakemberként, ösztöndíjas orvosként, 
a Marorsvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem tanársegédjeként ju-
tottam ki Oxfordba, hiszen az egyetemi 
oktatói pályának szinte elengedhetet-
len követelménye külföldi kutatómun-
kát végezni, nemzetközi konferenci-
ákon részt venni  Nem véletlen, hogy 
Nyitott ablak a világra című fotókiállí-
tásom felvételei egy-egy érdekes aspek-
tusból ezeket a konferencia-helyszíne-
ket is megmutatják, mivel utazásaim 
többnyire szakmai vonatkozásúak 

LVR: Oxfordban kutatni több mint 
irigy lésre méltó, hiszen Oxford az eu-
rópai egyetemek galaxisában amo-
lyan Sarkcsillag-szerepet tölt be, veze-
tő tudományos központ és elitképzési 
referencia világszerte...
ÁZ: Valóban így van, az út azonban Bu-
dapesten át vezetett Oxfordba, jelesül 
a Magyar Tudományos Akadémia volt 
elnökének, dr  Vizi E  Szilveszter Szé-
chenyi-nagydíjas orvosprofesszornak 

Nyitott szemmel XXIV.
Mélyélesség
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Laczkó Vass Róbert

H

A szerző (bal oldalt) és közvetlen munkatársai 
az oxfordi kutatólaboratóriumban

…az egyetemi oktatói 
pályának szinte 

elengedhetetlen 
követelménye külföldi 

kutatómunkát 
végezni, nemzetközi 

konferenciákon  
részt venni.



LXVIII. évfolyam 2015. november • 11

kibeszélő

a segédletével. Akik figyelemmel kísér-
ték televíziós műsorait, beszélgetéseit, 
pontosan tudják, hogyan vélekedik az 
értékteremtésről, a magyar tudomá-
nyosság felvirágoztatásának problema-
tikájáról  Össznemzetben gondolkodik 
akkor is, ha tulajdonképpeni családi 
kötelékek nem fűzik a határon túlra, 
például hozzánk, Erdélybe  Neki volt 
egy programja, amely fiatal orvosokat, 
leendő egyetemi oktatókat segített a 
továbbképzésben a budapesti Kísérleti 
Orvostudományi Kutatóintézetben  Az 
ott eltöltött három hónap jelentette az 
ugródeszkát 1994-ben Oxfordba  Tulaj-
donképpen ott kezdődik az én „világjá-
rásom”, hiszen az ottani kollégáim közt 
egy kínai, egy pakisztáni, egy indiai, 
egy brazil... sőt: egy skót is volt. A tu-
domány nem tűri meg az országhatá-
rokat, sem pedig a belterjesedést. Fél-
re ne értsen senki, de Oxfordban nem 
lehet „Kolozsvárocskában”, „Marosvá-
sárhelyecskében” gondolkodni, netán 
abban, hogyan lehetetlenítsem el a 
másikat a kibontakozásban. Egyszerű-
en csak tudomány van és együttműkö-
dés, határok nélkül  Munkacsoportok, 
vagyis team-ek vannak  A japán átre-
pül Amerikába, az amerikai mondjuk 
Németországba, és így tovább  Nagy 
a sürgölődés, hiszen erről szól a tudo-
mányosság is: módszereket kell elsa-
játítani, kutatási eredményeket meg-
ismerni, alkalmazásukat megtanulni, 
aztán hazamenni és kamatoztatni az 
így megszerzett tudást  Persze nálunk 
lényegesen rosszabbak a körülmények, 
az én esetemben is nagy volt a kísértés, 
1989 előtt különösen, utána már kevés-
bé, hogy elköltözzek ebből az országból. 

Ide visszakerülni a szakmába ugyanis 
nagyobb kötöttséget jelent, és ez a tudo-
mányosság szempontjából sok esetben 
korlát is egyben 

LVR: Ahogy hallgatlak, az a gyanú me-
rül fel bennem, hogy köteted tulaj-
donképpen oxfrodi kutatásaid ered-
ményeit összegzi, pedig a címe nemes 
egyszerűséggel Egyesült Királyság, és 
ez nyilvánvalóan mást, jóval többet 
sejtet! 
ÁZ: Alig ejtek szót a kutatásaimról, bár 
a hat hónapra szóló ösztöndíjamból öt 
hónapot gyakorlatilag a szakmai mun-
kára fordítottam. Az őszi tanévkezdés 
miatt azonban a tervezettnél hama-
rabb haza kellett jönnöm, egy hónap 
tehát a levegőben maradt. Ekkor ottani 
támogatóm, dr  Somogyi Péter neuro-
biológus, oxfordi professzor úgy dön-
tött, kifizeti azt az egy hónapot is a kö-
vetkező évben, én pedig azzal a céllal 
utaztam ki másodjára, hogy az addig 
szerzett élményeimet újabb adatokkal 
egészítsem ki, végül pedig kötetbe ren-
dezzem az egészet  Sok helyre volt al-
kalmam elutazni, többek között Edin-
burgh-ba, és úgy találtam, ez Európa 
egyik legszebb városa  Nyilván összekö-
töttem a kellemest a hasznossal, hiszen 
az ott rendezett szakmai konferenciát a 
skót-magyar barátság jegyében Skóciai 
Szent Margit körüli kalandozásokkal 
egészítettem ki  A felerészben magyar 
származású skót királyné volt az, aki 
Szent István udvarából került Edin-
burgh-ba, neki köszönhetik a skótok, 
hogy megismerkedtek a római rítuson 
alapuló kereszténységgel. Férje és több 
fiúgyermeke skót királyok voltak, így 

nagy becsben tartják őt a skótok mind 
a mai napig  

LVR: Köztudomású, hogy minden uta-
zónak egyfajta kényszere van valami 
módon megörökíteni mindazt, amit 
útközben lát vagy tapasztal. Vajon mi-
ért van ez?

ÁZ: Talán azért, mert ha nekem mega-
datik olyasmit látni, tapasztalni, amit 
az itthoni környezetemből keveseknek, 
akkor egy személyes hangvételű úti-
könyvben nem csak azt mesélhetem el, 
hogy hol jártam és mit láttam, hanem 
azt is, amit az út során tapasztaltam, 
ahogyan láttam és amilyennek én lát-
tam a világot, amelyet megismertem  
Az élményeim és a köréjük tapadó gon-
dolataim, tanácsaim tehetik olvasmá-
nyossá, szubjektumom tehát a többlet, 
amitől az útikönyv érdekessé válik. 
Nagy örömömre szolgál, hogy idestova 
húsz év telt el, amióta papírra vetettem 
az Egyesült Királyságot bemutató köny-
vemet, mégis vannak olyanok, akik 
érdeklődéssel forgatják mind a mai  
napig 

LVR: Oxfordi tapasztalataid aktuali-
tását mi sem adja jobban, mint az a 
huzavona, amely a Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
körül a magyar oktatási nyelv rehabi-
litálása kapcsán kialakult. Az egyetem 
2009 óta angol tannylevű fakultást is 
működtet, nyilván a jól fizető tandíjas 
helyeket ezzel jócskán felszaporítva. 
Egyetemi oktatóként hogyan látod a 
„többnyelvűségnek” eme túlságosan 
egyirányú torzulását annak tudatá-
ban, hogy az egykori Kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetem Orvosi Karából 
1948-ban kizárólag magyar tannyelvű 
intézetet hoztak létre Marosvásárhe-
lyen?
ÁZ: Jól ismerjük a mondást: amit sza-
bad Jupiternek, azt nem szabad az 
ökörnek  Elég szomorú ránk nézve, 

…összekötöttem a 
kellemest a hasznossal, 
hiszen az ott rendezett 
szakmai konferenciát a 

skót-magyar barátság 
jegyében Skóciai 

Szent Margit körüli 
kalandozásokkal 
egészítettem ki. 

Margit királyné kápolnája (Dunfermline) 
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hogy a többségi Jupiterek mellett rend-
szerint a kisebbségi ökör szerepe jut 
nekünk. Itt is erről van szó. Magyar 
nyelvű gyakorlati képzés nem lehetsé-
ges a betegágy mellett, hiszen a román 
beteg azt nem értené  Angolul azon-
ban lehet, hiába tapasztaljuk, hogy a 
külföldi hallgató általában nem beszél 
jól románul, a betege viszont az ese-
tek többségében az angol nyelvet nem 
érti. Kettős mérce érvényesül tehát, ez 
nyilvánvaló  Számos példáját tudnám 
említeni a kettős mérce szerint felfo-
gott „kétnyelvűségnek” vagy multikul-
turalizmusnak akár Kolozsvár, akár 
Marosvásárhely vonatkozásában, de 
fölösleges lenne, hiszen mindannyian 
a saját bőrünkön tapasztaljuk a jelen-
séget. Panaszkodhatnék a kettős mérce 
miatt a plágiumvádak kapcsán is, mert 
amit joggal kérnek számon a közsze-
replőkön, például Schmitt Pál köztársa-
sági elnökön, azt elég vérszegényen ró-
ják fel egyetemi berkekben  És ha már 
szó esett a magyar köztársasági elnök-
ről, hadd meséljek el egy esetet ennek 
kapcsán  Az egyetemi szenátus egyik 
magyar tagja voltam 2012 januárjában, 
amikor kilencedmagammal meghívást 
kaptunk Schmitt Páltól a marosvásár-
helyi magyar egyetemi közösség, végső 
soron a MOGYE képviseletében, hogy 
átvegyünk tőle egy emléklapot és egy 
kitüntetést. Ezért az egy napért később 
a Korrupcióellenes Ügyészségen hurcol-
tak meg többedmagammal egy nemlé-
tező személy, bizonyos Popa doktor fel-
jelentésére, az indoklás szerint azért, 
mert aznapra aláírtam a jelenléti ívet a 
munkahelyemen. Egy napi fizetésemet 
végül meg is vonták, az ezen felül kirótt 
büntetéseket viszont Kincses Előd segít-
ségével megfellebeztük, így ettől végül 
eltekintettek  Oktatáspolitikai kérdés-
ben képviselni egy közösséget és ki-
tüntetést venni át egyetemi oktatóként 
egy szövetséges ország köztársasági 
elnökétől nálunk a korrupció gyanú-
jával egyenértékű. Hosszas, több mint 
egy évig tartó eljárás folyt ellenünk, 
miközben az igazolatlan egyetemi ló-
gásoknak szinte kultusza van ebben az 
országban oktatói körökben is   

LVR: Ha szabad képzavarral élni, 
mondhatnám, hogy vannak sokkal 
kellemesebb „szakmai ártalmak” is a 
karrieredben, mint a mondvacsinált 
ügyekben pereskedés. Ilyenek például 
a nemzetközi konferenciákra, szakmai 
fórumokra való kiutazások, amelyek-
re saját zsebből nem futotta volna, vi-
szont a tudományos munka hozadé-
kaként távoli, egzotikus országokkal, 
például Indiával vagy Dél-Afrikával is 
megismerkedhettél...
ÁZ: Utazásaim többsége valóban a 
szakmámmal van összefüggésben  Ha 
nyugatabbra lennénk, talán még több 
konferenciára juthatnék el, hiszen 
szoros kapcsolatban állunk a nemzet-
közi berkekben mozgó szakemberek-
kel, egy-egy ilyen utazásnak azonban 
komoly költségvetése van, és nálunk 
bizony szegényesek a lehetőségek. Fo-
lyamatban van egy dohányzással kap-
csolatos kutatásunk, amelyet amerikai 
és magyar szakemberekkel közösen 
végzünk, ez például biztosított anya-
gi keretet is egy bostoni konferenci-
ára, s így ellátogathattam a Harvard 
Egyetemre  Volt olyan is, hogy részben 
a Communitas Alapítvány fedezte az 
útiköltségemet, a hiányzó összeget pe-
dig magamnak kellett előteremtenem, 
de kizárólag saját költségen is utaztam 
már szakmai fórumokra  Marosvá-
sárhelyről fokozottan körülményes az 
egyetemi delegációval utazás, minde-
nért meg kell küzdenünk  A tudomá-
nyos munka viszont nem nélkülözi a 
konferenciákat  Ha kimarad egy-két év, 
az oktatót rögtön számon kéri a felet-
tese  Nevetni fogsz, de nekem például 

az anyósommal is közelharcot kellett 
vívnom, mert ő konokul azt hitte, szó-
rakozni megyek Oxfordba, nem pedig 
dolgozni  Mindenkinek csak ajánlani 
tudom, hogy próbálja ki egyszer, mit 
jelent egy vezető tudományos központ-
ban kutatásokat végezni és eredménye-
ket tenni le az asztalra!

LVR: Nincs okom kételkedni abban, 
hogy a tudományos fórumok egész 
embert kívánnak, világjáró története-
ket viszont nem lehet összerakni köz-
egészségtani terminus technicusok-
ból, következésképpen egy-két napra 
meg kell lógni a konferenciákról ah-
hoz, hogy élménybeszámolóval tér-
hess haza...
ÁZ: Valóban így működik, de valljuk be: 
sokan vannak, akik úgy mennek va-
lahová nyaralni, hogy közben semmit 
sem láttak abból az országból, városból, 
kultúrából, ahová csöppentek, legfel-
jebb nagyokat vásároltak és lógatták a 
lábukat  Nekem kevésbé költséges, de 
szerintem izgalmasabb igényeim van-
nak, és ha kellett, le is léptem egy-egy 
fél nap konferenciáról ezt-azt megnéz-
ni. Mindig vannak holtidők a tudomá-
nyos életben is, amelyeket érdemes pél-
dául így kihasználni 

LVR: Kötve hiszem, hogy ez másként 
lenne az olyan ikonikus helyszíneken, 
mint például a Boston külterületén 
működő Harvard Egyetemen. Ameri-
kából milyen élményekkel tértél haza? 
ÁZ: Ami a Harvardot illeti, ragaszkod-
tam ahhoz, hogy megörökítsem ma-
gamnak John Harvard szobrát, akinek 

Oxfordi egyetemi díszmenet 
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a bal lábát meg szokták simogatni a 
vizsgázó diákok, hogy szerencsét hoz-
zon. Tanároknak is ajánlott művelet. A 
központi épületegyüttes tipikusan an-
gol jellegű, a templom kötelezően hoz-
zátartozik a képhez  Tehát lehet egy 
felsőoktatási intézménynek része a 
templom, igaz? Jobb helyeken egy kór-
háznak is része lehet a templom, vagy 
legalább egy kápolna  Hatalmas múltja 
mellett a Harvard egyben a világ leg-
gazdagabb egyeteme is, pedig a név-
adója tulajdonképpen egy senki volt a 
tudományosságban  Az egyetlen éssze-
rű, ám világraszóló cselekedet, amiért 
mégis az ő nevét viseli az Egyesült Ál-
lamok legöregebb egyeteme, az adomá-
nyozás volt  John Harvard összesen 31 
évet élt, ebből harmincat az Óhazában, 
egyet Amerikában,  de volt cambridge-i 
diákként pontosan tudta, mire kell köl-
tenie vagyonát, és első adományozó-
ként a Harvard Egyetem alapítója lett  
Egy angol-amerikai puritán pap alakjá-
ban tehát egy olyan gesztusnak állított 
szobrot az utókor a Harvard egyetem 
előtt, amely ma is útmutatónak szá-
mít: aki teheti, adjon abból, amije van, 
adakozzon a köz javára, mert az előre 
viszi a közösséget  Nem túlzás, ha azt 
mondom: Amerika John Harvardnak is 
köszönheti, hogy Amerikává lett 

LVR: Adományozni nem csak anyagi 
javakat lehet, bár az előbbi példázat 
elsősorban egy jókora földadomány-
ról szól. Harvard emellett a könyvtá-
rát is az újonnan alapított egyetemre 

hagyta, ennek pedig szintén szimbó-
lum-értéke van!
ÁZ: Mindenkinek azzal kell szolgálnia a 
köz javát, amivel tudja. Közművelők va-
gyunk magunk is, Marosvásárhelyen 
például magyar vonatkozású köztéri 
emlékművek felállításában anyagilag 
is részt vállaltunk a feleségemmel, de 
sajnálattal kell megállapítanom, ma 
már nagyon messze vagyunk attól a 
szellemiségtől, amely a 19. század vé-
gén például motiválni tudta Kolozsvár 
és egy egész ország polgárságát, hogy 
élükön a kincses város polgármesteré-
vel összeadják a pénzt egy emblemati-
kus Mátyás-emlékmű felállításához. 
Vajon ma miért csak állami finanszí-
rozással, európai uniós támogatással 
sikerül bármit is megvalósítani? Mit 
csinálnak a vagyonukkal azok az em-
berek, akik Marosvásárhely vagy Ko-
lozsvár határában palotákat húznak fel 
egyik napról a másikra? Nincs annyi 
pénzük, amit a köz javára fordíthatná-
nak alkalomadtán?

LVR: Úgy gondolod, hogy például Ame-
rikának a köz javáért való cselekvés az 
egyik fő szervező ereje?
ÁZ: Túlzás lenne ilyesmit állítani, de 
azért ha elmegyek Amerikában egy 
közparkba, mégiscsak azt látom, hogy 
ezt a padot a Smith család állíttatta, azt 
a fát Johnsonék gondozzák    Emögött 
azért mégiscsak van egyfajta pozitív 
szervezőerő. Amerikának talán szeren-
cséje is van azzal, hogy náluk kevésbé 
mutatkozik meg az a fajta torzsalkodás, 

amely nálunk a nemzetiségi sajátossá-
gokból fakad  Gondoljunk csak bele: a 
marosvásárhelyi Vártemplomot két év-
vel korábban fejezték be, mint ahogy 
Amerikát Kolumbusz felfedezte  Mi 
mindene volt már Kolozsvárnak, ami-
kor Amerika éppen csak megszületett 
Európának? Az egy teljesen más világ 
akkor is, ha jószerével mi, európaiak 
népesítettük be  Érdekes világ, jó el-
menni Amerikát látni, tapasztalni, sok 
lehetőség áll az ember előtt, sokat lehet 
ott tanulni, de arra a kérdésre, hogy 
élni tudna-e abban a világban, már 
sokkal visszafogottabban válaszol egy 
európai ember  Én úgy gondolom, hogy 
jobb hazajönni, és szerényebb körül-
méyek között bár, de ezt azt az itthoni-
aknak is megcsinálni. Egyszerűen más 
mentalitás vezérli az amerikai embert  
Az onnan érkező vendégeink rendsze-
rint agyondicsérik az erdélyi ételeket, 
de még soha nem fordult elő, hogy fe-
lét ott ne hagyták volna  Konferenciá-
kon ez úgy néz ki, hogy mindenki kap 
egy tasakot ebédre, abban emberi jogi 
szempontból is kimérlegelve van egy 
kis ketchup, egy kis só, bors, mustár, 
egy szett kés-villa-kiskanál és nagyka-
nál, mellette kis szalvéta, nagy szalvé-
ta  Kérdezze meg ki-ki magátol, otthon 
mit használna ebből? A többi mehet a 
szemétbe  Ez is Amerika, ugye?

LVR: Engem például diszkriminálna 
egy ilyen konferencia-csomag, mert 
nincsen benne kalocsai paprika...
ÁZ: Nem tudtam például, hogyan rea-
gáljam le, amikor New Yorkban, a Roc-
kefeller-központban benyitottam egy 
mellékhelyiségbe, és mindenekelőtt 
egy bankautomatával találkoztam. Fo-
galmam sincs, előbb veszik ki a pénzt 
és azután vécéznek, vagy fordítva, min-
denesetre az automata odabent volt, 
nem is egy! Valami Amerika!

(Folytatjuk)
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John Harvard hagyatéka (Boston). Képek: dr. Ábrám Zoltán
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Haller Károly,  
a városszépítő és jogtudós

Gaal György

K incses Kolozsvár egyetemének volt 
sok híres tanára, nem egyet nemzet-
közi szinten is számon tartanak, má-
sok neve legalább helyi viszonylatban 
közismert maradt  Az 1872-ben alapí-
tott magyar királyi egyetemnek azon-
ban csak egyetlen professzora töltötte 
be a város polgármesteri székét is, s 
hagyott kitörölhetetlen nyomot a vá-
rostörténetben  Ez hilibi Haller Károly 
volt  

Haller nem Kolozsvárt született, ha-
nem Nagyszebenben 1836-ban  Nem is 
valami nagy múltú nemes famíliából  
A családtörténet csak nagyapjával kez-
dődik, azzal az 1774-ben Kantán világra 
jött Haller Ferenccel, aki 1842-ben alá-
zatosan esedezett az erdélyi ország-
gyűlés karaihoz és rendjeihez, hogy 
neki és fiának bocsássanak ki címeres 
nemeslevelet  A folyamodvány leírja, 
hogy felesége, fuldai Eckhardt Johan-
na lovagi családból származott, s főúri 
családoknál nevelősködött. Ő maga, 
Haller Ferenc egy Székelyföldre vető-
dött német család leszármazottja, de 
anyai felmenői a hilibi Nagy család fi-
usított leszármazottai. Ő Kolozsvárt a 
Királyi Líceumban végezte a bölcsele-
tet, s közben a gubernátor fiának a ne-
velője lett. A bányakamaránál helyez-
kedett el, kiküldték Selmecbányára, 
ahol elvégezte a Bányászati Akadémiát, 
s utána az erdélyi bányáknál mérnöki 
munkát végzett  1817-ben szél érte, fél 
oldalára megbénult  Ezután Kolozs-
várt telepedett le, s itt szőlészkedni 
kezdett  Hogy nem eredménytelenül 
munkálkodott, azt bizonyítja Az ugaros 
szőlőmívelés című 1834-ben megjelent 
könyve, melyet 1902-ben új kiadásra is 
érdemesnek véltek. Az országgyűlés bi-
zonyára kedvezően terjesztette az ural-
kodó elé a kérelmet, mert az meghall-
gatásra talált  

Az egyetlen fiú, Haller Sándor 
(1807–1884) is bányahivatalok alkal-
mazottja volt előbb Nagyszebenben, 
majd Nagybányán, végül Szatmáron  

Neki már hét felnőtt kort ért gyerme-
ke született, közülük négy fiú. A leg-
idősebb, Rezső (1835–1907) ügyvéd lett, 
a kolozsvári Ügyvédi Kamara elnöke, 
a Kossuth Lajos és Berde Mózes utcák 
sarkára emelt Haller-ház, valamint 
a Majális utcai Haller-villa máig őrzi 
emlékét. A következő fiú Károly, a jo-
gászprofesszor  

Haller Károly életútja eleinte az ap-
jáét követte  Nagybányán a minorita 
gimnáziumban kezdte tanulmányait, 
majd 1853-ban a szatmári Katolikus 
Főgimnáziumban tett érettségit. Visz-
szatért szülővárosába, ahol az 1851-
ben megnyílt német tannyelvű Csá-
szári és Királyi Jogakadémia diákja 
lett  Három év alatt szerzett diplomát  
1856 szeptemberében a nagyszebe-
ni kincstári ügyészségen felesküdött 
tisztviselőnek. Ő is lassacskán emel-
kedhetett volna a hivatali ranglétrán, 

Haller Károly (1836–1911)

Az 1872-ben alapított 
magyar királyi 

egyetemnek azonban 
csak egyetlen 

professzora töltötte be 
a város polgármesteri 

székét is, s hagyott 
kitörölhetetlen nyomot 

a várostörténetben.
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ha nem vált a tanári pályára. A fiatal 
jogász beiratkozott a pesti egyetemre 
rendkívüli hallgatónak, ahol néhány 
év után megszerezte a jogi doktorá-
tust  Így amikor 1863-ban megnyi-
tották a magyar tannyelvű Királyi 
Jogakadémiát Kolozsvárt, ennek he-
lyettes tanárául nevezték ki. Fő tárgya 
az ausztriai magánjog lett, de a keres-
kedelmi jogot és a bányajogot is ő adta 
elő. Feleségül vette Mikó Lőrincnek, 
az unitárius jogtanárnak Róza nevű 
lányát, s így gyorsan beilleszkedett a 
város társadalmába  Az egyik tekin-
télyes polgár, Korbuly Bogdán javasla-
tára 1865-ben beválasztották a várost 
vezető százas tanácsba. 

Az 1867-es kiegyezés után éppen a 
Jog akadémia tanári kara kezdemé-
nyezte a kolozsvári egyetem felállí-
tását. Csak 1872 őszén nyílt meg az 
új egyetem. A négy kar közül az első 
helyre került a Jog- és államtudomá-
nyi kar, amelynek 12 professzorából öt 
a Jogakadémia tanári karából szárma-
zott  Az akadémia utolsó igazgatója, 
Berde Áron lett az első rektor, Groisz 
Gusztáv pedig a kar első dékánja. Hal-
ler ezután csak az osztrák polgári jogot 
adta elő. Ez akkoriban főtantárgynak 
számított, mert a kiegyezés után is Er-
délyben az osztrák magánjog maradt 
érvényben  Az egyetemi tanár munká-
ja akkoriban nem volt túl megterhelő, 
heti 5–8 óra előadást kellett tartania. A 
főkurzus mindig az „Ausztriai magán-
jog” valamelyik fejezete volt, s néha 
melléje beiktatott egy-egy nyilvános, 
közérdekű előadást vagy szemináriu-
mi órát. Haller közkedvelt előadónak 
számított, aki sok példával színezte 
jogi fejtegetéseit  Diákjaival órán kívül 
is szívesen találkozott, nála a vizsga 
inkább beszélgetésnek tűnt. Szakjá-
ba vágó kiadványai a polgári törvény-

könyv éppen érvényes szövegének 
kommentált és utalásokkal ellátott ki-
adásai voltak (1865, 1870, 1884), néhány 
törvényjavaslathoz szólt hozzá a Jog-
tudományi Közlöny hasábjain 

Az egyetemi tanárt érő legnagyobb 
megtiszteltetésnek számított a rektor-
rá választás  Hallert 1880/81-re, az egye-
tem kilencedik tanévére választották 
rektorul  Ehhez az évhez néhány, az 
egyetem történetében is emlékezetes 

esemény kapcsolódik. Mindenekelőtt 
meg kell említeni azt, hogy 1881  janu-
ár 4-én a király elrendelte az egyetem 
alapítólevelének a kiadását és megen-
gedte, hogy az intézmény nevébe felve-
gyék az ő nevét: Magyar Királyi Ferenc 
József Tudományegyetem  Ezt akkori-
ban úgy értékelték, hogy véglegessé vált 
az egyetem megalapítása  Erre utalt az 
is, hogy ebben a tanévben október 17-
én ünnepélyes keretek közt helyezték 
el az egyetem számára emelt első épü-
let, a Vegytani Intézet alapkövét a Mi-
kó-kertben (ma a földrajzi kar működik 
benne)  1881  május 14-én Trefort Ágost 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kereste fel az egyetemet, s Haller tájé-
koztatta a legsürgősebb feladatokról: a 
könyvtár helyiségeinek bővítése, egy 
díszterem létesítése  A rektor utasítá-
sára Madarász Viktorral megfestették 
a tanácsterem részére az addigi három 
tanügyminiszter portréját, s Veress Fe-
renccel pedig porcelánra dolgoztatták 
az addigi rektorok arcképeit  Külön-
ben Veress ebben az évben lett a Mate-
matika-természettudományi karon a 
fényképészet oktatója  A minisztérium 
elégedett lehetett Haller rektori mun-
kájával, mert felterjesztésére még a 
tanév vége előtt, 1881. augusztus 1-jén a 
III  osztályú vaskorona-renddel tüntet-
te ki az uralkodó  

 Az egyetemi életben még kétszer 
került a figyelem középpontjába. 1888. 
október 11-én az adott okot az ünnep-
lésre, hogy a három legidősebb pro-
fesszor, Berde Áron, Groisz Gusztáv 
és Haller Károly 25 éve tanította a jo-
got. Délelőtt a Jogi kar tanárai laká-
sán keresték fel a három tanárt  Hal-
ler Majális utcai házában Kolozsvári 
Sándor, az akkori rektor tolmácsolta 

a jókívánságokat  Délután bankettet 
rendeztek a Hungária étteremben  Este 
pedig 200 joghallgató zenés-fáklyás 
felvonulással tisztelgett az ünnepel-
tek ablaka előtt. Ennél nagyobb sza-
bású ünnepségre került sor 1904-ben  
Az előző év őszén az egyik legidősebb 
tanítvány közhírré tette, hogy Haller 
40 évet tölt a tanári pályán, ezt meg 
kell ünnepelni. Rendezőbizottság ala-
kult, de az ünnepséget már csak 1904  
május 23-án rendezhették meg. Előző 
este a diákság szerenádot adott Haller 
lakásánál  Az ünnepségre az új egye-
temépület aulájában került sor  A leg-
idősebb tanítványok nevében Benel 
Ferenc tb. városi főügyész mondott kö-
szöntőt, majd Apáthy István rektor be-
szélt  Szvacsina Géza polgármester a 
város, Fekete Nagy Béla pedig az EMKE 
üdvözletét tolmácsolta  Még számos 
méltató beszéd hangzott el, s száznál 
több üdvözlő táviratról és levélről szá-
moltak be  Ekkor már Haller tanítvá-
nyai szerte az országban mindenféle 
tisztségben szolgáltak  Közéjük tarto-
zott Lukács László pénzügyminiszter 
vagy báró Jósika Sámuel volt minisz-
ter  Haller meghatódva köszönte a jó-
kívánságokat. Az ünneplők átvonultak 
a New York Szálló éttermébe, ahol 150 
fős banketten vettek részt. 

Haller koránt sem volt az egyetem 
falai közé zárkózó szobatudós  Min-
den érdekelte, ami a városban történt  
Mint a városi tanács tagja, számos 
feladatot kapott és számos javasla-
tot tett. Kötődését az is fokozta, hogy 
első felesége korai halálát követően a 
kiegyezés utáni első kolozsvári polgár-
mester, Szentkirályi Zsigmond Gizella 
lányát vette feleségül. 1865-ben ő volt 
a Sétatér Egylet egyik megalapítója, 

Diákjaival órán kívül is 
szívesen találkozott, 
nála a vizsga inkább 

beszélgetésnek tűnt.

Az Erzsébet-szobor átadása 1900-ban. A Dunky fivérek fényképe



16 • www.muvelodes.net

szabályzatának kidolgozója, később a 
Sétatér igazgatói tisztségét is betöltöt-
te  1867-ben egy Tornászegylet felál-
lításának szorgalmazója, majd segít-
ségével épül fel 1872-ben a kolozsvári 
Tornavívoda a Széchenyi téren (ma a 
Vásárcsarnok áll a helyén)  1869-ben 
ő kezdeményezi a városi Lövészegylet 
megszervezését, s a sétatéri Lövölde 
felállítását  Ez a célba lövés gyakorlása 
mellett inkább a szórakozást szolgálta  
1872-ben egy bizottság élén bejárta az 
egész várost, hogy javaslatokat tegye-
nek a közhelyek jobb hasznosításáról  
Már 1874-ben javasolta Kolozsmonos-
tor egyesítését Kolozsvárral – erre csak 
1895-ben került sor  1880 júniusában a 
Mátyás-szülőház és más fontos épüle-
tek emléktáblával való megjelölésére 
készít tervezetet  1883-ban pedig veze-
tésével jön létre a Kolozsvári Szépítő-
egylet, mely a város legtekintélyesebb 
polgárait vonja soraiba, s célkitűzések 
egész sorát fogalmazza meg  Ilyenek 
a Trencsin (Bocskai) tér parkosítása, 
a Fellegvár oldalának fásítása, utca-
frontok megállapítása, a Főtér rende-
zése, a temető gondozása, a Szamos- 
part fásítása, emléktáblák kihelyezése,  
pissoirok felállítása  

Városatyaként Haller a szabadel-
vű (kormány)pártnak volt a tevékeny 
tagja  Így mikor kiírták az 1884 júniu-
si országgyűlési választásokat, Haller 
az egyik választási kerület elnöke lett  
A képviselőjelöltek júniusi állomásról 
történő bevonulásakor az ellenzéktől 
felbérelt suhancok kőzáporral fogad-
ták a kocsisort  Maga Haller is egy kö-
vet kapott az arcába, két fogát vesztette 

el  A botrány következtében Minorich 
Károly polgármester kénytelen volt le-
mondani. A szabadelvű pártiak Hallert 
kérik fel a polgármesteri szék betöl-
tésére  1884  július 18-án megválaszt-
ják polgármesternek. Az egyetemről 
– miniszteri jóváhagyással – szabad-
ságoltatja magát. Megválasztása előtt 
Haller pártsemlegességet ígér, s ehhez 
ragaszkodik is, csak a város érdeke-
it tartja szem előtt. Nem egészen két 
évnyi elöljárósága idején nagy alkotá-
sokra nem kerülhetett sor, de sikerült 
néhány folyamatot lezárnia, másokat 
elindítania  

Ő zárta le a Nagypiac-Főtér dísz-
térré alakításának előmunkálata-
it: lebontották a templom köré épített 
szedett-vetett üzleteket  A városfalak 
keleti szakasza előtti sáros tér északi 
felének parkosítását 1885 márciusában 
kezdték el fák ültetésével, létrehozták 
a Kissétateret  1923-tól ennek helyére 
épül fel az ortodox katedrális  Ugyan-
csak Haller idejében állapították meg 
a tér keleti oldalának a frontvonalát, s 
jelölték ki a helyét, ásták ki az alapját 
az Erdészeti Igazgatóság és a pénzügy 
palotáinak. Az állomás felé vezető főút-
vonalon épülő vashíd tervét is ekkor 
dolgozták ki, s végezték el az építéshez 
szükséges utcaszabályozást  A várfal 
egy szakaszának lebontását követően a 
Fogoly (ma Potaissa) utcát – a Kis-Bú-
za utca folytatásában – összekötötték 
a Külső Torda (utóbb Petőfi) utcával.  
Az addig csak a belvárosra korlátozó-
dó légszeszvilágítást kiterjesztették 

Kolozsmonostorig és az állomásig  
Ren dezték a Szamos és a Malomárok 
partját, a belvároshoz közel eső része-
ken fakorlátot építettek a part mentén  
A Malom utcában megnyílt a városi 
közfürdő. Beindult a közvágóhíd épí-
tése  Tárgyalásokat kezdtek egy városi 
vízvezeték létesítésére, de ennek meg-
valósulására még egy évtizedig kellett 
várni  A neológ izraelita hitközség meg-
kapta templomépítésre a Nagy (Horea) 
utcai Domokos-féle telket, ahová az-
tán felépítették a ma is álló zsinagógát  
A város fedélcserép-gyárat létesített  
A korábban hozott szabályrendeletnek 
megfelelően rendezték a Házsongárdi 
temetőt. Új építési szabályrendeletet 
hoztak, s megalkották a zsibárusko-
dásra, cselédszerzésre, kéményseprés-
re, hordári munkára vonatkozó városi 
törvényeket 

A polgármestereket hatéves ciklu-
sokra választották  1886 áprilisában járt 
volna le Minorich szolgálata  Így újabb 

Az Erzsébet-híd 

Az Erzsébet-szobor talapzata ma. 
Gaal György felvétele

Ő zárta le a Nagypiac-
Főtér dísztérré 

alakításának 
előmunkálatait: 

lebontották a templom 
köré épített szedett-

vetett üzleteket.
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hat évre kiírták a választást  Haller 
helyzete nehéz volt, mert az egyetemtől 
nem igényelhetett hat évi szabadságot, 
pártja sem állt egyértelműen mögéje, 
így lemondott az újabb jelölésről. Alba-
ch Géza törvényszéki bírót választották 
új polgármesterül  

Haller polgármesteri idejének leg-
fontosabb tette az Erdély(rész)i Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE) meg-
alapítása volt  Az 1880-as években egyre 
nyilvánvalóbbá vált, hogy a magyarság 
asszimilálódását meg kell akadályoz-
ni, az egyre nyíltabban terjesztett dá-
kóromán elmélet ellen fel kell lépni  
Mivel az állam ilyen irányban nem tett 
semmit, egyesületi úton lehetett kezde-
ményezni  Haller 1884  december 27-re 
hívta össze az első értekezletet a város-
házára  1885  április 12-én tartották az 
alakuló ülést a Redut nagytermében, 
majd az alapszabályok miniszteri jóvá-
hagyását követően augusztus 31-én sor 
került a szervezkedő gyűlésre, ez már 
országos érdeklődést keltett. Elnökül 
gróf Bethlen Gábor főispánt, egyik alel-
nökül Hallert, titkárul Sándor Józsefet 

választották  Ekkor már  6000-nél több 
taggal, 122 000 K vagyonnal a korabe-
li Magyarország legnagyobb egyesüle-
tét hozták létre. Haller egy konfliktus 
miatt 1889-ben lemondott az alelnök-
ségről. Utóbb, 1897-ben az EMKE örökös 
tiszteletbeli tagjául választották  

Az 1890-es években Haller közte-
vékenysége főleg a Szépítőegylethez 
kötődik. 1900-ban kiépíttetik a Fel-
legvárra felvezető 420 m hosszú Erzsé-
bet-sétautat. A következő év júniusá-
ban leleplezik a sétaút közepe táján a 
meggyilkolt Erzsébet királyné díszes 
talapzatra állított Stróbl Alajos-féle 
mellszobrát  1902 augusztusára pedig 
megépíttetik a Sétateret az Erzsébet sé-
taúttal összekötő 35 m hosszú gyalogos 
vashidat, melyet szintén Erzsébetről 
neveznek el. Haller gyűjtőmunkájának 
is szerepe van a Mátyás-szobor 1902-es 
felállításában  A Szent György-szoborbi-
zottságnak pedig ő az elnöke. Az 1904-re 
elkészült másolatot ő adja át megőrzés-
re a város akkori polgármesterének  

Jóformán minden kolozsvári egye-
sülethez, szervezkedéshez köze volt 
Hallernek  Az 1886-ban létre hozott ko-
lozsvári Unió Szabadkőműves Páholy-
nak egyik alapítója  Az 1890-ben léte-
sült Kerékpáros Egylet első elnöke, az 
1891-ben alakult Önkéntes Mentőegy-
let elnökéül is őt kérik fel. A Kolozsvári 
Kereskedők és Kereskedő Ifjak Társu-
latának 1888-tól nemcsak elnöke, ha-
nem állandó előadója a téli vasárnap 
délelőtti tanfolyamokon. Néhány itteni 
jogi és közgazdasági népszerű előadása 
nyomtatásban is megjelenik  

A már idős professzor és közéleti 
férfiú 1904. december 1-jén kapja meg 

a legmagasabb elismerést: az uralko-
dó a Főrendiház tagjául nevezi ki. 1905 
szeptemberében nyugalomba vonul, a 
következő év elején súlyos műtéten esik 
át, úgyhogy ezután alig tud beszélni  
1904-ben második feleségét is elveszti, 
ezért egyre inkább Budapesten, a fiá-
nál tartózkodik  1909  november 20-án 
levélben mond le a 45 éve viselt városi 
közgyűlési tagságáról, mire egyhan-
gúlag díszpolgárrá választják. Az erről 
szóló oklevelet már csak küldöttséggel 
tudják hozzá eljuttatni  1911  február 
7-én éjjel Budapesten éri a halál, 10-én 
Kolozsvárt temetik a Házsongárdi teme-
tőbe. A családon kívül az egyetem rekto-
ra és tanácsa, a jogi kar, a városvezetés 
és az EMKE igazgató-választmánya ad 
ki gyászjelentést  A temetésen is e tes-
tületek képviselői beszédet mondanak. 

A múlt századfordulót megelőző év-
tizedekben senki sem tett annyit Ko-
lozsvárért, mint Haller Károly  Jórészt 
neki tulajdonítható a modern Kolozs-
vár összképének kialakítása  Ezt már 
halálakor is tudták  Ráadásul az 1904-
es jubileumot szervező bizottság Haller 
érdemeit egy 1906-ban megjelent Kusz-
kó István szerkesztette emlékkönyv-
ben is megörökítette  Így nem csoda, 
hogy még a temetés idején mozgalom 
indult Haller kolozsvári szobrának a 
felállítására  Ez nem sikerült, de 1913-
ban a Trefort és a Majális utcákat ösz-
szekötő keresztutcát róla nevezték el. 
(Néhány év múlva az új hatóságok Ion 
Creangă román írót méltóbbnak talál-
ták az utcához ) Házsongárdi sírját az 
1970-es évek közepén egy még élő ál-
lomásfőnöknek utalták ki, aki a már-
ványoszlopról letöröltette Haller és fe-
lesége nevét  Szerény elégtétel, hogy 
2008 táján a városi elöljáróság egy a 
bükki oldalban kiépülő, alig lakott zsá-
kutcát nevezett el róla 

A 2015  október 15-én tartott A 130 éves 
EMKE-konferencián elhangzott előadás 
rövidített szövege 

Haller Károly (középen) mint a Kerékpáros Egylet elnöke (az Emlékkönyvből)

A mai Haller Károly utca névtáblája. 
Gaal György felvétele

Az 1890-es években Haller 
köztevékenysége főleg a 

Szépítőegylethez kötődik. 
1900-ban kiépíttetik a 

Fellegvárra felvezető 
420 m hosszú Erzsébet-

sétautat.
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A kolozsmonostori  
címzetes apáti titulus

z alábbi publikációban a Boldogságos 
Szűz Máriáról nevezett kolozsmonosto-
ri apátság (abbatia B  M  V  [Beata Maria 
Virginis] de Kolos-Monostor) címzetes 
apáti titulusról, illetve annak viselői-
ről, a tituláris apátokról (abbas titularis 
B  M  V  de Kolos-Monostor) szeretnék 
röviden szót ejteni  

A címzetes apáti és préposti titu-
lusok adományozása egy sajátosan 
magyar egyházjogi képződmény volt. 
A csaknem másfél évszázados török 
megszállás után – de még a jóval koráb-
ban, a tatárjárás, vagy más történelmi 
okból kifolyólag – megszűnt szerzetes-
rendi prépostságok és apátságok, va-
lamint a társaskáptalani prépostsá-
gok javait a világiak foglalták le, és így 
csak azok címeit adományozhatták az 
arra érdemes papi személyeknek  Ab-
ban az esetben, ha valamilyen javada-
lom is megmaradt, akkor javadalmas, 

vagy más néven reális – azaz valósá-
gos – apátokról és prépostokról beszé-
lünk  Bizonyos szempontból azonban 
őket is a tituláris prépostok, illetve 
apátok közé kell sorolnunk, hiszen 
egyrészt nem a szerzetesek, hanem 
világi papok voltak, másrészt pedig se 
szerzetesrendi, se társaskáptalani ta-
gok felett nem rendelkeztek semmiféle 
joghatósággal  

Az első személy, aki a hazai egy-
háztörténelem során először részesült 
ilyen típusú adományban, az éppen az 
utolsó tényleges kolozsmonostori apát, 
Kolosvári János volt. Őt 1557-ben nevez-
ték ki kolozsmonostori címzetes apáttá  
Ettől kezdve – tehát a 16. század közepé-
től – vált gyakorlattá ezen egyházi in-
tézmény működtetése. 

Az adományozó minden esetben a 
magyar uralkodó volt, aki az úgyneve-
zett főkegyúri jogánál fogva gyakorolta 

A kolozsmonostori apátsági templom a 19. században

A

Merényi-Metzger Gábor

A címzetes apáti és 
préposti titulusok 

adományozása egy 
sajátosan magyar 

egyházjogi képződmény 
volt.
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enciklopédia

ezen privilégiumot  Ebben a rendszer-
ben csak az 1921-ben történt trónfosz-
tás hozott változást, amely megszün-
tette IV  Károly királynak ezen jogát is  
Ettől kezdve az egyes egyházmegyék 
ordináriusai nevezhették ki a címze-
tes apátokat és prépostokat. Ezt később, 
1934  július 25-én XI  Pius pápa is meg-
erősítette egy brévéjében. Az egyes fő-
pásztorok azonban csak azoknak az 
apátságoknak és prépostságoknak a 
címeit adományozhatták az arra érde-
mes papoknak, amelyek területe vala-
mikor a saját egyházmegyéjük terüle-
tén feküdt  A kolozsmonostori apátság 
esetében ezt a jogot az erdélyi (1932-tól 
gyulafehérvári) római katolikus püs-
pökség (1991-től érsekség) mindenkori 
ordináriusa gyakorolhatta, illetve gya-
korolhatja 

Csak az érdekesség kedvéért emlí-
tem meg, hogy 1880-ban 151 címzetes 
apátság és 92 címzetes prépostság lé-
tezett Magyarországon  A 20  század 
végére – „köszönhetően” a trianoni bé-
kediktátum rendelkezéseinek – ez a 
szám jóval kevesebb lett  1990-ben pél-
dául 101 címzetes apáti és 73 címzetes 
préposti címet adományozhattak Ma-
gyarországon 

Az 1556-ban megszűnt, Boldogságos 
Szűz Máriáról nevezett apátság címét 
tehát először közvetlenül az apátság 
megszűnése után egy évvel, 1557-ben 
adományozta oda az uralkodó, I. Fer-
dinánd magyar király egy arra érde-
mes egyházi személynek, nevezetesen 
– a fentebb már említett – Kolosvári 
Jánosnak. Ezt követően azonban igen-
igen hézagosan töltötték be a titulust  
(Például 1597 és 1776 között, azaz majd-
nem 180 évig üresedésben volt az „apáti 
szék” )

Említésre méltó tény – ami a cím-
zetes apáti és préposti intézmény tör-
ténetében igen ritkán fordult elő –, 
hogy a 19  században egyszerre több 
egyházi személy is viselte, viselhette 
a kolozsmonostori címzetes apáti ti-
tulust  Történt ugyanis, hogy amikor 
1852-ben elnyerte az uralkodótól (I. Fe-
renc József) báró Geramb Antal nyitrai 
kanonok az apáti címet, még életben 
volt az előző apát, Szabó János erdé-
lyi kanonok, nyugalmazott kolozsvári 
plébános, aki e titulusát – a gyászje-
lentése szerint – egészen az 1858-ban 
bekövetkezett haláláig viselte. Az ő el-
hunyta után, 1861-ben pedig egy újabb 
címzetes apátot, baróthi Keserű Mózes 
erdélyi kanonokot nevezte ki a király 
Kolozsmonostor „élére”, aki a „hivata-
lát” – a gyászjelentése és a sírkövének 
felirata szerint – szintén egészen a ha-
láláig, azaz 1874-ig töltötte be  Geramb 
báró viszont csak 1883-ban hunyt el és 
– a gyászjelentése, valamint a halotti 
anyakönyvi bejegyzése szerint – pon-
tosan eddig viselte a titulust  Úgy lát-
szik, hogy csak az ő halála után iga-
zították ki és rendezték e párhuzamos 
kinevezéseket, Devich József veszpré-
mi kanonok 1884-ben történt kineve-
zése óta ugyanis mindig csak egyetlen 
címzetes apátja volt Kolozsmonos-
tornak 

Lássuk tehát – elsősorban a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár Országos Le-
véltárában, az esztergomi Prímási 
Levéltárban és a Gyulafehérvári Főegy-
házmegyei Levéltárban található do-
kumentumok szerint –, hogy pontosan 
kik is viselték a Boldogságos Szűz Má-
riáról nevezett kolozsmonostori cím-
zetes apáti titulust:

1557–1562: Kolosvári (Poch) János  
(+ 1562) – volt kolozsmonostori apát, 
1561-től csanádi címzetes püspök

1562–1592: „széküresedés”
1592–1597: Stroppa Lajos (+ 1597) – 

Ernst von Habsburg főherceg udvari 
káplánja 

1592–1776: „széküresedés”

1776–1797: Delpini János Teofil (1721–
1797) – jezsuita szerzetes, majd tisztelet-
beli erdélyi kanonok, 1782-től nagysze-
beni plébános, 1784-től nyitrai kanonok

1797–1818: „széküresedés”
1818–1858: kászonújfalvi Szabó János 

(1767–1858) – erdélyi kanonok, kolozsvá-
ri plébános

1852–1883: báró Geramb Antal (1805–
1883) – pozsonyi kanonok

1861–1874: baróthi Keserű Mózes 
(1801–1874) – erdélyi kanonok, 1871-től 
arbei választott püspök

1884–1898: Devich József (1819–1898) – 
veszprémi kanonok

1899–1909: dr. theol. Újfalusi (Tódor) 
József (1852–1909) – erdélyi kanonok

1909–1935: szentkatolnai Pál István 
(1854–1935) – gyulafehérvári gimnázi-
um igazgató, majd tiszteletbeli erdélyi 
kanonok, 1911-től székelyudvarhelyi fő-
esperes-plébános

1935–1993: „széküresedés”
1993–2012: Szőke János (1927–2012) 

– szalézi szerzetes, tiszteletbeli nagy-
váradi kanonok, tiszteletbeli szatmári 
kanonok stb 

2012-től: „széküresedés”
Végezetül szeretnék még említést 

tenni két olyan egyházi személyről, 
akik a legújabb Magyar Katolikus Lexi-
kon közlése szerint szintén kolozsmo-
nostori címzetes apátok voltak  Ezek, 
báró Apor József erdélyi kanonok és ko-
lozsvári plébános, valamint dr  Hirsch-
ler József pápai prelátus, erdélyi kano-
nok és kolozsvári főesperes-plébános. 
A valóság azonban az, hogy Apor báró 
a jánosi címzetes apáti titulust viselte, 
Hirschler József pedig – mint az erdélyi 
székeskáptalan tagja – a kolozsmonos-
tori levéltár őre volt. 

Szabó János Szőke János

Az adományozó 
minden esetben a 

magyar uralkodó volt, 
aki az úgynevezett 

főkegyúri jogánál 
fogva gyakorolta ezen 

privilégiumot.
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özödi Györgyöt, a neves Gábor Áron 
kutatót az 1960-as években meglepte, 
hogy mennyi feltáratlan forrás, adat 
és szempont létezik még, amelyek fel-
tétlenül szükségesek az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc székely hőse 
életútjának feldolgozásához  2014-ben 
ünnepeltük Gábor Áron születésének 
200  évfordulóját, ennek alkalmából 
az elmúlt esztendőt Kovászna Megye 
Tanácsa Gábor Áron emlékévvé nyil-
vánította  Az ez alkalomból sajtó alá 
rendezett Ágyúba öntött harangok című 
kötet számos, olyan új információt tar-
talmaz, amelyek kiegészítik az egykori 
tüzér őrnagy életrajzát. A mű megjele-
nése után került elő a bécsi Hadilevél-
tárból (Kriegsarchiv) egy kútfő, amely 
fontos adatokat szolgáltat Gábor Áron 
1848 előtti katonai szolgálatához. Itt 
szeretnék köszönetet mondani Domo-
kos György főtanácsosnak és Kiss Gábor 
századosnak, a Hadtörténelmi Levéltár 
Bécsi Kirendeltsége munkatársainak az 
általuk nyújtott önzetlen segítségért 

Gábor Áronról Jakab Elek 19  száza-
di kiváló erdélyi történész a Szabad-
ságharczunk története (Budapest, 1880) 
című művében számos életrajzi adatot 
közöl. Jakab adatait először a 20. szá-
zadi neves társadalomtörténész, Imreh 
István vette górcső alá. Imreh a Gábor 
Áron útban a forradalom felé című, elő-
ször 1974-ben megjelent tanulmányá-
ban így fogalmazott: „A katonai mű-
szaki tudományokba való behatolás e 
kísérletéről Jakab Elek a következőket 
mondja el visszaemlékezéseiben. Ő is 
úgy tudja, hogy századából sikerült Gá-
bor Áronnak a tüzérséget tanulókhoz 
eljutnia  Új és egyben az eddigieknek 
ellentmondó viszont az a közlése, hogy 
„1840-ben ismét szolgálatra jelentke-
zett, de most Pestre a cs  kir  5-ik tüzér-
ezredhez. Itt bő alkalma nyílt a német 
nyelv teljes megtanulására, vegyé-
szeti, technikai s tüzérségi ismeretei 

gyarapítására; úgy látszik, ekkor sze-
rezte meg ezen szakművet, melyet ha-
láláig kézikönyvül használt (Handbuch 
für k. k. österreichische Artillerie-Offi-
ziere stb. Karl Freiherrn von Smola stb. 
Wien, 1839); a benne levő jegyzetek mu-
tatják, mily talpraesetten fordították ő 
és társai a legnehezebb német műsza-
vakat  Két évet töltött itt, s 1842-ben, 
október 14-én visszament szülőföldjére, 
miután azon kívánságát, hogy cs  kir  
tüzér hadtesthez (Bombardier-Corps) 
fölvétessék, el nem érhette; most öccse, 
Gábor Imre helyett soroztatta be magát 
s szolgált 1845-ig mint főkáplár.” Majd a 
leírtakhoz Imreh István az alábbi láb-
jegyzetet fűzte: „Jakab 1880. 503–504. 
Nagyjából hasonló adatokat közöl Bakk 
Endre  Szerinte 1839-ig Gábor Áron a 
határőrség keretében teljesített szol-
gálatot, majd „hazamegy”; egy év múl-
va jelentkezett a pesti tüzérezredhez 
és „Egy év múlva, immár harmadszor 

Újabb adatok Gábor Áron 
életrajzához

B

Süli Attila

a bécsi Hadilevéltárból 
(Kriegsarchiv) egy kútfő, 

amely fontos adatokat 
szolgáltat Gábor Áron 

1848 előtti katonai 
szolgálatához.

Magyar tüzérek a 19. században
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emlék-lapok

öccse helyett, újra fölcsapott tüzérnek, 
s egész 1845-ig maradott a tüzérségnél ” 
(KvÁLvt  Ereklye-Múzeum lvt  Emlé-
kiratok 12  sz  Háromszék az 1848–49-
iki szabadságharc alatt. 1894 ) Minde-
nekelőtt az a felfogás okozhat zavart, 
hogy a székely határőrkatonákról is a 
másutt szokásos bevonulást és leszere-
lést tételezik fel  Nehéz elhinni azt is, 
hogy a testvér, Imre helyett a tüzérek-
hez állhasson be Gábor Áron, hiszen az 
öccsnek a berecki gyalogszázadnál volt 
már hosszú évek óta fennálló szolgá-
lati kötelezettsége  1843-ban különben 
éppen mentességért küzd Gábor Imre, 
és sikerrel  Az 1837-es, az 1839-es, va-
lamint az 1845-ös esztendőkből több 
Gábor Áronra, az asztalosra vonatkozó 
feljegyzés, nyugta került elő, amelyek 
azt bizonyítják, hogy állandó távollété-
ről nem lehet szó – de az adatok a tü-
zérségnél való kísérletezést sem zárják 
ki. További kutatást érdemlő kérdések 
ezek 

A fenti, egymásnak ellentmondó 
adatok tisztázására nyújt részben lehe-
tőséget az előkerült forrás, amely nem 
más, mint Gábor Áronnak, az 5  tüzér-
ezred iratanyagában található törzslap-
ja (Grundbuchs)  (Jelzete: GBBL 1918  dob  
Art  Reg  No  5  Abg  Kl  I  1841-54  Heft 32 
Blatt 24 )

Mielőtt azonban a forrás részletes 
ismertetésébe kezdenénk, szükséges-
nek tartjuk néhány sorban ismertetni 
azokat az alakulatokat, amelyekben 
Gábor Áron a katonai szolgálatát töltöt-
te. Ezek pedig a következők voltak: 15. 
(2. székely) határőrezred és az 5. tüzé-
rezred  

A Habsburg-birodalom katonai ha-
tárőrvidékének láncolata Dalmáciá-
tól a galíciai határig húzódott  A terü le tet 
ezredekre osztották, s Bécsből az Udva-
ri Haditanács közvetlenül rendelkezett 
velük a főhadparancsnokságok (Gene-
ralkommandok) útján. A határőrvidék 
végleges szervezete 18 határőr gyalog-
ezredből, a titeli sajkás zászlóaljból, 
egy székely huszárezredből állt. A ha-
tárőrvidék generalátusokra, ezeken 
belül ezred- és századkerületekre, a 
századkerületeken belül több család-
ból álló házközségekre oszlott egy-egy 
önként választott családfő alatt. Min-
den házközség bizonyos mennyiségű 
földet kapott katonai hűbér gyanánt, 

s mindegyiknek bizonyos számú kato-
nát kellett kiállítania  A századok lét-
száma 206 fő volt, ezek közül 20 fő lo-
vas határőr (szerezsán) volt. Minden 
ezrednek volt egy három ágyúból és 
egy tarackból álló tüzérsége, amit az 50 
főnyi, az ezredhez tartozó tüzérségi ki-
képzést kapott katona kezelt  A sajkás 
zászlóalj századainak létszáma 187 fő 
volt, s összesen 139 tüzérrel rendelke-
zett. A határőrök egyenruhájának főbb 
darabjai az alábbiak voltak: kávébar-
na színű frakk, fekete szíjazat és fekete 
csákó. Fegyverzetük megegyezett a sor-
gyalogságéval, vagyis 1842M gyutacsos 
és 1844M kamrás puskával harcoltak  
A szerezsánok sajátos fegyverzetéhez 
tartozott a kovás puska és pisztoly, ca-
lamint a balkáni jatagán 

Az erdélyi határőrvidéket – amely 
katonai igazgatási szempontból a nagy-
szebeni székhelyű erdélyi főhadpa-
rancsnoksághoz tartozott – a 16  (1  ro-
mán), 15  (2  székely), 14  (1  székely), 17  
(2. román) határőr gyalogezred és a 11. 
(székely) határőr huszárezred képezte. 
A 15. határőrezred hadkiegészítési terü-
lete Háromszék és az Udvarhelyszékhez 
tartozó Bardoc fiúszék volt. A határőrök 
szabad székelyek voltak, akik földdel 
is rendelkeztek. Ugyanakkor a határőr 
gyalogezredek férfitagjainak 18 és 50 év 
között katonai szolgálatot kellett telje-
síteniük  A huszár családoknál csak egy 
férfi volt kötelezve a határőri szolgálat-
ra, ennek azonban súlyos ára volt, mi-
vel a ló felszerelésről is gondoskodniuk 
kellett. A határőröknek a rendes szol-
gálat mellett évente 50 napot különféle 
gyakorlatokon kellett tölteniük. Elsőd-
leges feladatuk a határok őrzése volt, 
de háború esetén a hadszíntérre is ve-
zényelhették őket. A családok minden-
napi életüket csak a katonai törvények 
szerint élhették, ugyanez vonatkozott 
a gyermekeik iskoláztatására és neve-
lésére. Emellett a határőröknek kellett 
gondoskodniuk a ruházatukról, felsze-
relésükről, tisztjeik eltartásáról és még 
sok más olyan teherről, amelyeket csak 
nehezen tudtak teljesíteni  A fentiek 
alapján nem véletlen, hogy Háromszék 
határőr lakossága mindenképpen sza-
badulni akart az 1764 óta ráerőszakolt 
kényszertől.

A császári-királyi tüzérséget 1848-ig 
Bécsből a tüzérségi igazgató irányította, 
munkáját egy törzs segítette  Közvetlen 
alárendeltségébe tartozott a főszerhiva-
tal, ami a tüzérség béketevékenységét 
irányította. Az érvényben lévő szerve-
zetnek megfelelően a tüzércsapatokat 
vezető szervekre, tábori tüzérségre, 
helyőrségi tüzérségre és tábori szerhi-
vatalra osztották fel  A tábori tüzérséget 

Magyarországon az 5  tüzérezred kép-
viselte  A legénységi állomány kiegé-
szítési területe 1830-tól Csehország volt, 
Magyarországról és az észak-itáliai 
tartományokból csak szükség esetén 
vonultattak be embereket a tüzérség-
hez. Az ezred nem egy helyőrségben, sőt 
nem is egy országban települt  A törzs, 
illetve a századok többsége Pesten volt  
1848 nyarán öt század Dalmáciában, 
egy-egy század Erdélyben, illetve Szl-
avóniában, három a lombard-velencei 
főhadparancsnokság állományában, 
egy pedig Komáromban állomásozott  A 
helyőrségi tüzérigazgatóságok közül az 
országot a magyarországi, az erdélyi, a 
bánáti, a szlavóniai és a horvátországi 
fogta át  A magyarországi igazgatóság 
állomásai Budán, Komáromban, Lipót-
váron, Pozsonyban és Kassán voltak  
Az erdélyi helyőrségi tüzérigazgatóság 
székhelye Kolozsváron működött.

A tábori tüzérségnél három-, hat-, 
12, 18 fontos gyalog-, hatfontos lovas- és 
röppentyűütegeket rendszeresítettek. 
A legelterjedtebb a hatfontos gyalog-
üteg volt, amely négy hatfontos ágyúból 
és két hétfontos tarackból állt  Az üteg 
személyi állománya egyrészt tüzérek-
ből, másrészt szekerészekből állt. A pa-
rancsnokon kívül egy tűzmester, négy 
tizedes, valamint hatvan bombász és 
tüzér, illetve egy tisztiszolga képviselte 
az ágyúk kezelőszemélyzetét. A szekeré-
szeket egy őrmester vezette. Alárendelt-
ségébe tartozott három tizedes vagy al-
tizedes, 39 közlegény, két kovács és egy 
nyerges katona  A hat lövegen kívül hat 
lőszeres kocsi, egy kovácsműhely kocsi, 
két poggyászkocsi, két takarmányos 

Nehéz elhinni, hogy 
Gábor Áron testvére, 

Imre helyett állhasson be 
a tüzérekhez…

Székely határőr a 19. században
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szekér, illetve egy további fedeles kocsi 
tartozott az üteghez  A lövegeket és a 
lőszerkocsikat négy-négy ló húzta, ezen 
kívül még további harmincegy ló volt az 
ütegnél rendszeresítve. Az üteg lőszer-
készletét a lőszerkocsikon tárolták. A 
tüzérek a lövegeket általában gyalogo-
san kísérték, csak szükség esetén ültek 
fel a kocsikra. Erre az időszakra már 
elavultnak számított a háromfontos 
löveg, így az ilyen űrméretű üteg ösz-
szeállítása korszakunkban elsősorban 
a határőrezredeknél volt jellemző. Az 

ütegek másik jelentős csoportját a lovas 
ütegek képezték  Mivel minden tüzér-
nek saját lova volt, és több lovat fogtak 
a lövegek elé is, a tüzérségnek ez a faj-
tája az adott kor körülményeihez képest 
rendkívül mozgékonnyá vált  Ezek az 
ütegek elsősorban a lovasságot támo-
gatták, de gyorsabban közelebb tudtak 
menni az ellenség harcrendjéhez is, így 
hatásosabban tevékenykedhettek, mint 
a gyalogos ütegek 

A fentiek után hadd térjek rá a forrás 
ismertetésére 

Gábor Áron törzslapja

Füzet: 32. Oldal: 24 

Születési hely: Bereck Születési év: 1815 *

A születési hely státusza: magisztrátus Vallás: római katolikus

Kerület vagy megye: Székely szék Családi állapot: nőtlen

Ország: Erdély Foglalakozás: Nincs

Szolgálat kezdete: 1831  november 15-én a 2  székely ha-
tárőr ezrednél N.15., mint összeírt és 
aktív szolgálatra kötelezett 

További szolgálat: 1837  július 1  Átképezték tüzérré

További szolgálat: 1838. december 1. Előlépett őrvezető-
nek

További szolgálat: 1840  január 1  Áthelyezik az 5  tüzér-
ezredhez alágyúsnak

További szolgálat: 1842  október 31  Visszahelyezik a 2  
székely határőrezredhez. N.15.

*  Az utóbbi adat téves. Gábor Áron 1814. november 27-én született.

A fenti forrásból a személyes ada-
tokon kívül megtudhatjuk Gábor Áron 
katonai szolgálatának pontos adatait  
Nagyon érdekes, hogy foglalkozás nél-
küliként szerepeltetik, holott egy 1837-
ből származó nyugta szerint ekkor már 
asztalosként dolgozott  1837-ben Gyula-
fehérváron átképezték tüzérré, és így 
Gábor Áron átkerült a határőr tüzérség 
állományába. 1840-ben – feltehetőleg 
saját kérésére – áthelyezték az 5  tüzé-
rezredhez, ahol mindvégig alágyúsként 
szolgált  Az alágyúsok – vagy másodosz-
tályú ágyúsok – a tüzérségnél szolgáló, 
káplári rangban lévő önkéntesek voltak. 
A korabeli szaknyelvben töltőkezelőnek 
is hívták őket, ami arra utal, hogy a tü-
zérek mellett a lövegek kiszolgálásában 
vettek részt  Gábor Áron alágyúsként a 
tüzérség állományában a hierarchia 
legvégén szolgált. Azonban figyelembe 
kell vennünk, hogy az 1837-ben Gyulafe-
hérváron kapott négyhetes kiképzés el-
lenére még újoncnak számított  Ugyan-
akkor az 5  tüzérezred állományában 
lehetősége volt elsajátítani az ágyúk ke-
zelésének fortélyait  Ez annyira jól sike-
rült, hogy Turóczi Mózes visszaemléke-
zése szerint Gábor Áron 1848  november 
végén, az első hatfontos ágyúk próbájá-
nál bebizonyította, hogy „merész” tüzér  
Ez pedig a két és fél év aktív tüzéri szol-
gálat nélkül aligha sikerült volna 

A fenti kútfő alapján azt nem tudjuk 
megerősíteni, hogy Gábor Áron Pesten, 
az ezredtörzsnél szolgált volna, hiszen 
a regimentnek több helyen, például 
Gyulafehérváron is állomásoztak szá-
zadai, illetve azt sem, hogy ágyúöntö-
dében dolgozott volna  Ezek a kérdések 
további kutatásokat igényelnek 

Gábor Áron szobra szülőfalujában. 
Vargha Mihály alkotása
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Népművészek szolgálatban
ubileumi rendezvénnyel ünnepelte a 
csíkszeredai székhelyű Romániai Ma-
gyar Népművészek Szövetsége (RMNSZ) 
fennállásának huszadik évfordulóját  
Az ünnepség a VI  Székelyföldi Napok 
keretében október 17-én Csíkszereda 
polgármesteri hivatala dísztermében 
zajlott az RMNSZ, a Hargita Megyei Kul-
turális Központ és Hargita Megye Taná-
csának közös szervezésében 

Szatmári Ferenc RMNSZ-elnök meg-
nyitója után Antal Attila, Csíkszereda 
polgármesteri jogkörökkel megbízott 
alpolgármestere köszöntötte az ünnepi 
ülésen megjelent mintegy 60 résztve-
vőt. Gratulált a szövetségnek az elmúlt 
20 esztendő során elért eredmények-
hez, és annak a véleményének adott 
hangot, hogy a szövetség további sike-
res munkájának záloga a megújulás, 
az állandóan változó körülményekhez 
való alkalmazkodási készség  Ehhez a 
megújulási folyamathoz kívánva sok 
sikert a helyi, illetve a megyei önkor-
mányzat nevében további támogatásá-
ról biztosította az RMNSZ-t 

Az alpolgármester után Széman Pé-
ter, az EMKE elnöke a közművelődési 
egyesület és a maga nevében üdvözölte 
az ünnepi konferencia résztvevőit, ki-
emelve, hogy az egyesület mindenkori 

vezetése az újraindulást követő időkben 
mindig nagy figyelmet szentelt a kü-
lönféle népművészeti civil szervezetek 
tevékenységének, mert az EMKE a nép-
művészek tevékenységét a közművelő-
dés egyik fontos részének tekintette, és 
tekinteni fogja a jövőben is. Mint mond-
ta, „születésnapra illik ajándékot vinni”, 
és ez az ajándék, amit az EMKE részéről 
szimbolikusan átnyújt, tulajdonképpen 
egy ígéret, miszerint a magyarországi 
Nemzeti Művelődési Intézet támogatá-
sával jövőre beindul a kulturális szak-
emberképzés, ahova a népművésze-
ket is szívesen várják  Az így kiképzett 
szakemberek feladata lesz az Erdélyi 
Értéktár felállítását célzó helyi értékek 
felkutatása és összegyűjtése.  Ebben a 
fontos és nem kicsi munkában – amely-
nek végső célja a Kárpát-medencei Ér-
téktár felállítása – számít a népművé-
szek hozzájárulására, akiknek további 
jó munkát és alkotó kedvet kívánt 

Az RMNSZ 20 éve 
a hagyományok védelmében
Az ünnepi köszöntők után Szatmári Fe-
renc, az RMNSZ jelenlegi elnökének ün-
nepi beszámolója következett. Az előadó 
a különböző népművészeti rendezvé-
nyeken (régiók találkozóin, kézműves 
táborokban, szakmai találkozókon stb ) 
készült fényképek segítségével illuszt-
rálta az elmúlt 20 esztendő megvalósí-
tásait, hangsúlyozva, hogy az RMNSZ 
alapvető célja mindvégig a hagyomá-
nyok megőrzése és védelme volt, és en-
nek így kell lennie a jövőben is. Mint 
mondta, a célok elérését három irány-
ban látja megvalósíthatónak: a tagok 
közötti ismeretségek és barátságok el-
mélyítésében, a hagyományok őrzésé-
ben, valamint a szakmai igényességre 
való állandó törekvésben  Ezeknek nagy 
szerepük volt, van és lesz közösségi éle-
tünk erősítésében, ősi hagyományain-
kon alapuló nemzeti kultúránk fejlődé-
sében és gazdasági boldogulásunkban 

Az egyes népművészek, illetve a külön-
böző társszervezek közötti kapcsolatok, Haszmann Pál előadás közben a csernátoni falumúzeumban. Vas Géza felvétele

J

Nagy Béla

…az erdélyi népművészek 
által zsűriztetés céljából 

bemutatott munkák 
elbírálása ne Budapesten, 

hanem itt Erdélyben  
történjen.



24 • www.muvelodes.net

barátságok fontosságát Andrásfalvi Ber-
talantól kölcsönzött idézettel emelte ki: 
„Az embert közösségre, kapcsolatokra, 
szeretetre ítélte a Teremtő. Testvéri, csa-
ládi, baráti falubéli, lakóhelyi és nemzeti 
közösségre  Mert a közösségek, kapcso-
latok hiánya nemcsak a társadalmat, 
hanem az egyes embert is megbetegíti, 
szorongóvá, elhagyatottá, kiszolgáltatot-
tá teszi.” A hagyományőrzés elsődleges 
szerepéről szólva megállapította, hogy 
bár Erdély elismerten nagyhatalom a 
néphagyományok terén, nem mindig 
tudunk élni az adott lehetőségekkel és 
az értékfelmutató létünket hatékonyab-
bá tevő szervezeti élet sem mindig mű-
ködik úgy, ahogy az kívánatos lenne  A 
szakmaiság fontosságának tekintetében 
az iparművész, népművelő Bandi Dezső 
(1919–2005) véleményét tartja ma is ér-
vényesnek, miszerint a népművészek-
nek „alapvető alkotói készségük mellett 
a korszerű folytatáshoz múlhatatlan 
szükségük van olyan népi-díszítő-, ipar- 
és képzőművészeti alapismeretekre, 
amelyek biztosíthatják munkájukban a 
műfaji szakszerűség tudatos érvényesü-
lését is”  Sajnálatosnak tartotta viszont 
a néprajzos szakemberek közönyösségét 
a szövetség tevékenységével kapcsolat-
ban, mert véleménye szerint „a közös-
ségi értékrend kialakítása a közösség és 
néprajzos szakemberek közös munkája 
kellene, hogy legyen”  A szövetségnek a 
néphagyományok megőrzése irányában 
elért megvalósításai mellett a meg nem 
valósított célkitűzésként említette azt, 
hogy idáig nem sikerült bevonni a szö-
vetség körébe a csángó népművészeket. 
A továbbiakban kitért az elmúlt időszak-
ban megjelent, mind a szakma, mind a 
népművészet iránt érdeklődők számára 
igen fontos kiadványok ismertetésére  
Abbéli reményének adott hangot, hogy 
megfelelő anyagi támogatás mellett a 
közeljövőben újraindulhat a korábban 
négy éven keresztül rendszeresen meg-
jelenő Forgórózsa nevű kiadvány. Szat-
mári Ferenc ismertette azon szövetségi 
tagok, népművészek névsorát, akik az 
elmúlt 20 év során különböző elismeré-
sekben, így magyar és román állami dí-
jakban, RMNSZ-kitüntetésekben része-
sültek 

Ezt követően az RMNSZ egyes társ-
szervezeteinek képviselői hozzászólá-
saikban ismertették egyesületeik te-
vékenységét, kibővítve ezzel az elnöki 
beszámolót, és egyben kifejtették jövő-
beli elvárásaikat a szövetséggel szem-
ben. Igen érdekesnek tűnt az egyik 
hozzászóló ama felvetése – amellyel 
a jelenlevők is egyetértettek –, misze-
rint az erdélyi népművészek által zsű-
riztetés céljából bemutatott munkák 

elbírálása ne Budapesten, hanem itt 
Erdélyben, egy külön erre a célra felál-
lított szakmai bizottság által történjen, 
mert az itteni szakemberek sokkal job-
ban ismerik és értik a helyi népművé-
szetet, mint magyarországi társaik 

A hozzászólások után okleveleket ad-
tak át mindazok számára, akik jelen-
létükkel megtisztelték az emlékkon-
ferenciát. Külön elismerő oklevélben 
részesült az a 18 alapító tag, akik a mai 
napig tevékeny tagjai a szövetségnek  E 
tagok közül négyen voltak jelen, köztük 
Kovács Pali Ferenc, a Kalotaszegi Bok-
réta Kulturális Egyesület elnöke  Te-
vékenységük elismeréseként Hunyadi 
Irén, Vinkler Aranka és Suba Gyöngyvér 
vehették át a Népművészetért-díjat.

Az EMKE és az RMNSZ 
kapcsolata
A díjátadásokat követően az EMKE el-
nöke, Széman Péter tartott előadást az 
EMKE és a civil szervezetek, ezen belül 
az RMNSZ közötti kapcsolatok fontos-
ságáról  A 130 éve megalakult erdélyi 
közművelődési egyesület célja már a 
kezdetekben is a magyar nemzeti tu-
dat, valamint a hagyományok őrzése 
volt, és hogy „működési körében a ha-
zafiságot fejlessze a nemzeti művelő-
dés által”. A kezdeti célkitűzések sajnos, 
ma sem veszítették el időszerűségüket, 
ezért hangsúlyozta az előadó, hogy a 
24 éve újjáalakult EMKE továbbra is 
mindent megtesz az önszerveződésen 
alapuló közművelődési, oktatási és ha-
gyományőrző civil szervezetek támo-
gatásáért  Nincs ez másképp az RMNSZ 
esetében sem, amelynek megalaku-
lásánál ott „bábáskodott” a közműve-
lődési egyesület is, és amely az elmúlt 
20 év során „ugyanúgy mint az EMKE 
is, amelynek társszervezete, nemze-
ti jelentőségű intézménnyé válhatott”. 
Az előadó fontosnak tartotta kiemelni 
az RMNSZ szerepét „a népi kultúránk 
ismételt újrateremtésében, megszerve-
zésében”, melynek küldetése „elismerni 
és közkinccsé tenni azokat a népművé-
szeti alkotásokat, amelyek tiszta for-
rásból merítenek, küzdeni a népi giccs, 
a pénzért bármit létrehozó alkotók el-
len, így szolgálva a közművelődést”. 
Előadásának végén az EMKE elnöksé-
gének nevében ismételten gratulált az 
RMNSZ eddigi munkájáért, majd hoz-
zátette: „minden igyekezetünkkel azon 
leszünk, hogy lehetőségeinkhez mér-
ten az elkövetkező esztendőkben is tá-
mogassuk az erdélyi magyar közösség 
számára nagyon fontos munkát végző 
szövetséget” 

A tanácskozás záró mozzanataként 
Kovács Pali Ferenc a kalotaszegi „bok-
rétások” nyolctagú küldöttsége, illetve 
az egyesület vezetősége nevében üdvö-
zölte az egybegyűlteket és átadta az ál-
tala festett, kalotaszegi motívumokkal 
díszített emlékplaketteket Szatmári Fe-
renc elnöknek, illetve Török Csaba fafa-
ragó mesternek, aki a Bokréta egyesü-
let által a Csillagok találkozója név alatt 
megszervezett régióknak mind a 13 ta-
lálkozóján részt vett 

Látogatás a csernátoni 
Haszmann Pál múzeumba
Az ünnepi találkozó délutánján a részt-
vevők mintegy 30 fős csoportja elláto-
gatott a csernátoni Haszmann Pál Mú-
zeumba. A műemléknek nyilvánított 
múzeum kertjében a csíkszeredai fa-
faragók Szabó Zoltán irányítása alatt 
készített és felállított emlék-kopjafá-
nál Szatmári Ferenc a szövetség nevé-
ben elhelyezte az emlékezés koszorúját  
A múzeum megtekintése után a jelen-
levők a Damokos Gyula-féle, szépen fel-
újított kúria ebédlőjében gyülekeztek, 
abban a helységben, ahol 1995  szep-
tember 29-én az RMNSZ tartotta alaku-
ló gyűlését, és ahol ezúttal meghallgat-
ták Haszmann Pál, a múzeumalapító 
fiának rögtönzött előadását, a néhai 
id  Haszmann Pál (1902–1977) és felesé-
ge, Cseh Ida (1909–2003) által alapított 
múzeum múltjáról és jelenéről, illetve 
a népi értékmentés és megőrzés fontos-
ságáról  Hangulatos, ízes székelységgel 
előadott ismertetőjében kitért a múze-
ummal egy időben beindult, és azóta is 
működő Csernátoni Népfőiskola szere-
pére és fontosságára is  Mint mondta, 
az 1973-as megalakulásától kezdődően 
a népfőiskola keretei között számos al-
kotó kedvű fiatal ismerhette meg és sa-
játíthatta el a fafaragás, a bútorfestés 
és sok más, régi és hasznos mesterség 
fortélyait 

Csíkszeredába visszajövet rövid 
időre megálltunk a Nyergestetőn, ott, 
ahol 1849  augusztus elsején a Tuzson 
János által vezetett 200 fős honvéd 
csapat hősies harcot vívott az ellen-
séges osztrák és orosz csapatokkal  
Az itt elesett honvédek tiszteletére fel-
állított, Paulini János által kivitelezett 
emlékműnél Nagy Imecs Zsuzsanna 
felolvasta Kányádi Sándor Nyergestető 
című versét. Az emlékezés koszorújá-
nak elhelyezését követően egyperces 
néma főhajtással emlékeztünk az ele-
sett hősökre, valamint azokra az egy-
kori szövetségi tagokra, akik már nin-
csenek közöttünk 
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A Piros Pántlikás Zenekar  
harminc éve

Bakó Botond

M agyarlapád, a Piros Pántlikások szülő-
faluja Nagyenyedtől 10 kilométerre a 
Maros és a Kisküküllő közötti vidéken 
fekszik  Molnár József hajdani refor-
mátus lelkész 1999-ben megjelent egye-
di, monografikus jellegű munkájában 
olvashatjuk, hogy a falu „várhegy alatt, 
dombok között terül el”  A református 
Erdély egyik fontos része  A honfogla-
lás kori település megnevezése a „lapu-
ból,” mint növényi részből alakult ki. 

A magyar előnév a lakosok nemzetisé-
gére utal. Az ott élőknek a mai napig 
virág- és zöldségtermesztés az alapvető 
hivatásuk, de kis üzemekben sajtkészí-
téssel és asztalossággal is foglalkoznak  
Leginkább népzenéjük és néptáncaik 
révén gazdagok  Ennek a szívesen vál-
lalt szokásuknak mára szimbóluma 
lett az 1995-ben alakult, idén harmin-
céves, és ma is zenekarként működő Pi-
ros Pántlikás Zenekar 

Hagyományőrzés 
Magyarlapádon
A lapádiak a lelkükből fakadóan sze-
retnek zenélni és táncolni  Nem csoda, 
hogy az ezeréves település megőrizte 
legszebb népi hagyományait, és 1990 
után újra felvirágoztatta azokat  És 
mindezt nem ímmel-ámmal, hanem 
az ügyhöz méltó buzgalommal tették  
Magyarlapádon működik egy mai „kul-
túrateremtő laboratórium”, egy örök 
játék, amelynek a falu apraja-nagyja 
cselekvő résztvevője. Kezdeményezője 
Sipos Ferenc mérnök-vállalkozó, a har-
mincéves Piros Pántlikás Zenekar ve-
zetője és prímása. Az 1998. esztendei, 
Czakó Gábor szerkesztésében megje-
lent Duna-évkönyv Magyarlapád című 
írásában így vélekedett (szövege a ze-
nekarról készített dokumentumfilm-
ben elhangzottak nyomtatott változata 
– szerk  megj ): „S nem tudjuk eldönte-
ni, harmincéves fejjel, hogy mi a jobb a 
társadalom számára (itt az erdélyi tár-
sadalmat értem), hagyjuk a kultúrán-
kat, pihentessük és fogjunk neki gaz-
dálkodni, a gazdaság fejlesztéséhez? 
Ha elhagyjuk kultúránkat, félünk, any-
nyira elalszik, hogy többet fel sem tud-
juk ébreszteni ” A lapádiak ezt a dilem-
mát természetes forrásaikra alapozva 
idejében és helyesen oldották meg  
Nem altattak, hanem éppen ellenke-
zőleg élesztettek, zenekart alapítottak, A Piros Pántlikás Zenekar ma. Balról jobbra: Sipos Ferenc, Szilágyi András, Turzai András
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muzsikáltak és táncoltak  Szilágyi And-
rás, a másik alapító, a zenekar brácsá-
sa Fekete Réka és Ferencz Csaba For-
rásvidéken (2013) című munkájában azt 
mondja: „Eljutottunk a táncház ber-
kekbe, és ott megismerkedtünk Kallós 
Zoli bácsival és Könczei Csillával  Szó-
val Kolozsváron jöttünk rá arra, hogy 
nekünk is vannak ilyenfajta énekeink, 
táncaink, mint amit a táncházban éne-
kelnek, táncolnak, elé kéne szedni, és 
csinálhatnánk mi is egy zenekart ”

 A Piros Pántlikás Zenekar arról a sa-
játosan erdélyi-lapádi népzenéről vált 
ismertté, amit tájainkon oly gyakran és 
mindig szívesen játszanak  A közönség 
és a szakma egyaránt értékeli  Amikor 
róluk beszélünk, akkor a hagyományok 
megbecsülése, a népzene és néptánc 
őszinte szeretete, a jó és hasznos közös-
ségi együttlétek jutnak eszünkbe  Na-
gyon sokszor hallgattam, néztem őket. 
Muzsikálás közben valamiféle belső 
ragyogás tükröződik az arcukon, amit 
szavakkal egykönnyen nem lehet kife-
jezni  

Az elindulás és 
érlelődés ösvényein
1989 után, amikor az erdélyi fiatalok 
egy része a jobb megélhetés, a nagyobb 
szabadság és nyugodtabb élet reményé-
ben nekilódult a világnak, Magyarlapá-
don többen másképpen gondolkodtak  
Voltak köztük tanult ifjak is, akik itt-
hon is megtalálták számításaikat  Ebbe 
pedig az is szervesen beletartozott, 
hogy nemzedékről nemzedékre örökí-
tették addig is becsült szokásaikat, ha-
gyományaikat 

Sipos Ferenc családjának történe-
tét unokatestvére, az akkori IV  éves 
diák, Kiss Dávid jegyezte fel 1977-ben  
Őt idézem: „A téli vakációt Magyarla-
pádon töltöttem  Tetszik nekem La-
pád és lakossága, mert tud dolgozni és 
munka után – ha fáradt is – mulatni és 
vidámnak lenni  És ez még nem min-
den  A lapádiak mindentudóak  Van 
közöttük munkás, tanító, mérnök és 
vannak muzsikások is   Az utóbbiakból 
többféle van  Van olyan, aki már öreg 
és muzsikáját letette, van olyan, aki 

most éli muzsikus életének virágko-
rát  A legjobb muzsikus a faluban és ta-
lán a környéken is nagybátyám, Sipos 
Márton  Borozgatás közben mesélte el, 
hogyan tanulta meg, hogyan folytatta 
a muzsikálást ” Kiss Dávid a továbbiak-
ban leírja, hogy nagybátyja miként ta-
nulta meg és gyakorolta a muzsikálást  
Nagybátyja gyermekkorában szeretett 
fütyörészni, és tehetségének köszönhe-
tően szülei hegedűt vásároltak neki. He-
gedülni egy Lica nevű cigány tanította 
meg. Az első népdal után már egyedül 
tanult és sokat gyakorolt  15 éves korá-
ig a kicsiknek hegedült az úgynevezett 
„kistáncban”  Ez kezdetben valamelyik 
csűrben volt, majd átkerült az iskolába, 
míg a „nagytánc” a csűrből egyenesen a 
művelődési házba „emelkedett”. A „fel-
szabadulás” után a megalakuló tánc-
csoport muzsikusa lett, majd később 
fiával együtt zenélt, aki tőle tanult. Őt 
is Sipos Mártonnak keresztelték, és 
nem csak nevét, hanem a muzsikáló 
tudást is örökölte apjától  Azt viszont 
nem is gondolhatta, hogy az ő fia, Si-
pos Ferenc tovább viszi a staféta botot 
és egy együttes közismert vezetője, ve-
zérhegedűse lesz. Ő is ugyanúgy szeret 
muzsikálni, mint dédapja, nagyapja és 
apja  A család együtt bíztatta és segí-
tette a kis Ferit, hogy ő is tanuljon meg 
muzsikálni, mert azt óhajtja tőle a falu 
népe is  Így mondogatták neki az utcán: 
„Te vagy az öreg Siposnak az unokája, s 
hogy nem tudsz muzsikálni?” A kisfiú 
sírva ment haza: „S én miért nem tudok 
muzsikálni?” Az anyja megvigasztalta: 
„Mert nem tanultál meg!” Végül egy 
kis házi vita után az apja és a nagyap-
ja is tanítgatta  A családi hagyomány 
tehát átszármazott, a kisfiú lelkében 
pedig erős elhatározás sarjadt. Az ak-
kori történésekre Feri így emlékszik 
vissza az előbb említett Forrásvidéken 
című kötetben: „dédapámtól kezdődött, 
aki 1929-ben vett egy hegedűt a fiának, 
vagyis nagyapámnak  (…) Dédapám 
bíró volt a faluban, és szerette a művé-
szeteket, mai nyelvvel élve művészet-
pártoló volt  (…) És akkor megvette a 
hegedűt nagyapámnak, de olyan drága 
volt, hogy el kellett adjon egy tinót, egy 
tehenet  S akkor pattant ki az öregnek a 
fejéből, hogy fiam, most a piros pántli-
kát nem a tinó farára kötjük, hanem a 
hegedűre.” Tegyük hozzá, evvel a vásár-
ral a dédapa családi szikrája lett a Ma-
gyarlapádon később kibontakozó nép-
zenei életnek 

Szilágyi Erzsébet és Szilágyi Győri 
Loránd Arnold 2006-ban megjelent 
1905–2005. Köszönöm Neked Iskola című 
közös kötetében Szilágyi András így vé-
lekedik: „A népi bölcsesség megjegyzi, 

hogy a lapádi gyermekek énekelve és 
táncolva születnek, vagyis nagyon te-
hetségesek  Kik a tanítók? Hát apó, 
nanó, apja, anyja, tehát első állomás 
a család, aztán az iskola (…) később 
felnőtt korukban a lakodalmak, bá-
lok, színjátszó csoportok (…) a meglevő 
»bandákban«  még ellopnak egy-két fo-
gást, és aztán kialakítják saját bandá-
jukat ”

A harmincéves zenekar névadója, 
ha úgy tetszik, keresztanyja, akarva- 
akaratlanul Szakács Ida  A most 81 éves 
nyugalmazott tanító egész életét ma-
gyarlapádi tanítóként töltötte, majd 
1989-ben vonult nyugdíjba  Ma Nagye-
nyeden, özvegyen él, de mindenkit is-
mer kedvelt falujában, hiszen több 
nemzedéket tanított, a fiatalokkal kul-
túrműsorokat rendezett, mert szeretett 
köztük lenni és hallgattak rá  Egyko-
ri tanítványa, Sipos Margit tanárnő a 
már idézett Duna évkönyvben a követ-
kezőképpen emlékezett: „a Piros Pánt-
likások nem muzsikálással kezdték, 
hanem színjátszással  Szeretett hajda-
ni tanítónőnk, Szakács Ida vezetésével 
sokáig a színpad bűvöletében és von-
zásában éltünk  (…) Ez a tanító néni a 
színjátszás mellett sok egyébre megta-
nított  (…) Életünk saját értelmet, való-
dit csak akkor nyer, ha egy kisebb vagy 
nagyobb közösségért is tesz valamit, 
vagy felelősséget vállal.”

Ida néni tehát valahogy szükségsze-
rűen ott volt a Piros Pántlikás Együttes 
indulásánál is  Ez nem egyik napról 
a másikra történt, hanem egy baráti 
társaság összetartása nyomán érlelő-
dött. Történt ugyanis, hogy Sipos Fe-
renc kolozsvári egyetemistaként egy 
szobában lakott barátjával, Szilágyi 
Andrással (Bandival)  Mindketten ma-
gukkal hozták családjukból a muzsiká-
lás örömét  Könczei Csilla és Kallós Zoli 
bácsi bátorította őket, hogy járjanak a 
kolozsvári táncházba  Kallós Zoltán ké-
sőbb, 2000-ben szakmai bizonylatot is 
kiállított számukra, amelyben többek 
között pontosította a zenekar megala-
kulásának évét is. Ebből idézünk: „A Pi-
ros Pántlikás zenekar 1985-ben alakult 
Sipos Ferenc kezdeményezésére. Célja 
a magyarlapádi és a környékbeli Kis- 
Küküllő menti falvak autentikus nép-
zenéjének éltetése és az utánuk jövő 
generációknak való továbbadása ” Dr  
Szabó Zoltán tanította meg őket arra, 
hogyan kell zenekarban muzsikálni, 
és nem kottából, hanem felvételről ta-
nulni a népzenét  Kezdett kialakulni 
a csapat a két egyetemista – Sipos Fe-
renc és Szilágyi András –, valamint a 
nagyenyedi kohászati üzemben dolgo-
zó lapádi két társuk, Turzai András és 

A harmincéves zenekar 
névadója, ha úgy tetszik, 

keresztanyja, akarva-
akaratlanul a ma nyugdíjas  

Szakács Ida tanítónő.
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vadrózsák

Molnár Feri Márton (Zödi) vasmunká-
sok részvételével. Utóbbi 1990-től a falu 
első szabadon választott polgármestere 
lett, ekkor félbehagyta zenekari szerep-
lését. 1989 előtt dermesztő hidegben is 
gyakran találkozgattak a művelődési 
ház egyik kistermében  1985-ben az al-
kalmi muzsikusokat meghívták Gilyén 
Márton nagyobbik leányának keresz-
telőjére. Ez volt az első igazi fellépésük, 
és innen számítják zenekari létüket  
1986-ban jelentkeztek, hogy a művelő-
dési házban szívesen muzsikálnának 
a falu népe előtt is. Itt kapcsolódott be 
Ida néni a történetbe, akinek tanácsá-
ra a színjátszó bemutatók után léptek 
fel, hiszen így közönségük is volt  1986 
nyarán egyszer csak megjelentek zene-
szerszámaikkal, amelyeken egy szim-
patizáló leány által felkötött piros pánt-
likák díszelegtek  Akkoriban bármilyen 
kulturális tevékenységet csak a nép-
tanács mellett működő pártbizottság 
jóváhagyásával lehetett bemutatni  A 
fiúk fellépésének engedélyeztetésével 
kapcsolatos kérvényt kellett hirtelen 
beadnia a bizottsághoz Ida tanító né-
ninek, aki viszont nem kérdezte meg, 
hogy mi a zenekar neve  A piros pánt-
likák látványa és a pillanatnyi ihlet 
alapján döntött, és így született meg a 
Piros Pántlikások elnevezés, amit né-
hány év múlva a Piros Pántlikásra mó-
dosítottak  Az akkori zenekar tagjai vol-
tak: Sipos Ferenc (vezérhegedűs), Turzai 
András (prímás), Szilágyi András (brá-
csás), Molnár Feri Márton (bőgős). Első 
színpadi fellépésük Csávossy György 
egyik vígjátékának a bemutatása után 
történt  Azóta harminc év telt el, sike-
rekben gazdag fellépésekkel 

Szilágyi András egy alkalmi vissza-
pillantó műsorfüzetben írta 1994-ben: 
„Bartók Béla és Kodály Zoltán szelle-
me biztat és erősít munkánkban. A mi 
szájunk többé nem iszik pohárból, csak 
tiszta forrásból  1985-ben Kallós Zoltán 
kolozsvári néprajzkutató segítségével 
gyűjteni kezdtünk a faluban, majd a 
környékről. A föltárt anyagot megta-
nultuk, és lassacskán rájöttünk, hogy 
tulajdonképpen ezt nem is kell tanul-
juk, ez bennünk van, vele születtünk, 
nélküle silány, hiányos lenne az éle-
tünk ” Turzai András szerint ennek a 
vidéknek nagyon gazdag a dallamvilá-
ga, az lenne a legjobb, ha az összest tud-
nák, de az lehetetlen  

A néptáncot kedvelő fiatalok 1994-től 
a Rapó tánccsoportban Székely György 
D  irányításával gyakoroltak  Ropják, 
vagyis lapádi tájszólásban „rapják a 
táncot”, ezért lett Rapó a tánccsoport 
neve. Sipos Ferenc zenekara és a Rapó 
elválaszthatatlanok egymástól, gyak-
ran lépnek fel együtt 

A mai Piros Pántlikás zenészek már 
az 50-es éveiket tapossák  Természetes 
tehát az utódlás kérdése  Ezért három 
fiatalember – Kiss Adorján Árpád (he-
gedű), Mán Richárd Csaba (brácsa) és 
Nagy Botond (nagybőgő, aki táncosként 
kezdte) – a 2000-es évek elején mega-
lapították a Kicsi Piros Pántlikás zene-
kart 

Népzene- és néptánctáborok

Érdemes felidézni Nagy Enikő magyar-
lapádi református lelkésznek az Enye-
di Hírlap hasábjain 1996-ban papírra 
vetett gondolatait: „Lapádon 40 év óta 

nem volt szüreti bál, noha hatalmas 
szőlővel rendelkezik. (…) Az idén meg-
tört a jég, október 19-ére a falu apra-
ja-nagyja szüreti bálra hivatalos (…) a 
részvevőkre gazdag műsor vár palatkai, 
kalotaszegi és helyi néptáncegyüttesek 
fellépésével, képzőművészeti kiállítás-
sal és bállal  (…) Magyarlapád olyan 
adottságokkal rendelkezik, amelyek a 
faluturizmus szempontjából ideálisnak 
mondhatók – elkezdve a bortól a ha-
talmas házi kenyérig  Én ebben látom 
Lapád jövőjét.” Valahol itt keresendők 
a magyarlapádi táborok gyökerei  E tá-
borok kezdetei az 1997-es évre nyúlnak 
vissza, idén volt a tizennyolcadik  A ren-
dezvény a Piros Pántlikások évi kiemel-
kedő bemutatkozása, amellyel szerve-
zett keretet adnak népzene- és néptánc 
mozgalmuknak  A szervezés óriási hát-
térmunkát, összefogást és nagy odaa-
dást igényel  Mindezt a falu közössége 
felvállalja, így a közösség szinte önszer-
veződővé válik. Ilyenkor egy hét alatt a 
helybeliek összesen 150–200 vendéget is 
ellátnak, segítenek, kalauzolnak  En-
nek a nehéz munkának a mérlege csak 
akkor pozitív, ha szívesen végzik, már-
pedig Magyarlapád lakosságának alap-
vető rokonszenves vonása, hogy ven-
dégszerető. A táborok alkalmával a falu 
megpezsdül, összefog és az egy hét alatt 
fiatalok százai tanulják a lapádi tánc-
rendet, a dalokat, és cselekvő részesei 
az eredeti, hiteles erdélyi népi kulturá-
lis környezetnek  

Az ilyen rendezvények létrehozását 
segíti, hogy 1998-ban megalakult az Et-
hnika Kulturális Alapítvány. Fő célki-
tűzése a Maros- és Kis-Küküllő-menti 
nemzetközi népzene- és néptánc tábo-
rok megrendezése és támogatása  Az 
intézmény alapítói: Szilágyi András (el-
nök), Sipos Ferenc (alelnök) és Székely 
György  A nulladik tábort 1997-ben, az 
elsőt 1998 nyarán az Archívum Alapít-
vány segítségével szervezték meg, kez-
detben Németh Ildikó tapasztalata volt 
a legértékesebb segítség 

Ilyenkor mindig van táncoktatás ha-
ladóknak, kezdőknek és gyermekek-
nek  A táncoktatók közül nagyon sokat 

1985-ben az alkalmi 
muzsikusokat meghívták 
Gilyén Márton nagyobbik 
leányának keresztelőjére. 

Ez volt az első igazi 
fellépésük, és innen 

számítják zenekari létüket.

Szilágyi Hajnal és Szabó Réka a 2015. július eleji torockói Duna-napokon
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segített a 80-as évek végén Szabó Sándor 
matematika tanár, miután pedig Sepsi-
szentgyörgyre ment tanárnak, tanítvá-
nya, Kiss István vette át a stafétabotot, 
aki táncmesterként a mai napig lelkes 
és hozzáértő oktatója a rendezvények-
nek. Az első táborokat szaktudásával a 
kolozsvári Könczei Árpád támogatta 

A nevezetes napokra a környező 
falvak népzenészei, illetve táncosai 
is eljönnek  Az erdélyi szellemiséget 
képviseli, hogy a község nemzetiségi 
összetételének megfelelően a környező 
falvak román hagyományőrző együtte-
sei is meghívást kapnak, így léptek fel 
Magyarlapádon például a bagóiak vagy 
a fugadiak is 

Szilágyi Hajnal kollégiumi titkárnő 
ilyenkor rendszeresen tanít a fiatalok-
nak helyi népdalokat  Például azt, hogy: 
„A lapádi nagyhegy alatt / Van egy for-
rás titok alatt / Aki abból vizet iszik / 
Babájától elbúcsúzik…”, vagy a hajdani, 
Sipos Mártontól maradt dalszöveg: „Két 
domb közé besütött a holdvilág / Az 
én rózsám, (sejehaj) abban füsüli ma-
gát…” A daloló titkárnő maga is gyak-
ran szerepel énekesként a zenekarban  
A szórakoztató alternatív programok 
során – rendszerint szerdai napon – el-
látogatnak a történelmi helyre, Gizella 
királyné erdejébe ahol a vendégeknek 
bográcsozással és szalonnasütéssel 
egybekötött kellemes időtöltésben van 
részük 

Bánffy Farkas, a tájainkra vissza-
tért lelkes és hatékony támogató fu-
gadi báró 2014-ben megjegyezte, hogy 
ez egy határokon átívelő nemzetközi 
tábor, az ősi régi kultúrát felelevenítő 
és megtartó hagyománya a falunak  
Maradandó élmény részt venni benne 
akár szervezőként, szereplőként, akár 
vendégként 

A táborok műsorában rendszeresen 
szerepel a borkóstolás is  2006-ban Sal-
lai József csombordi borász szakmai is-
mertetőt is tartott. A sajtkóstolás Sipos 
Ferenc kisüzemében történik, hiszen a 
prímás muzsikáló „tudománya” mel-
lett egyben sikeres vállalkozó is 

A tizennyolcadik tábor a harminc-
éves jubileum jegyében zajlott  Az alka-
lomra Szakács Ida nyugalmazott tanító 
verset írt, és a zeneszerszámokon meg-
újították a piros pántlikákat  A zenekar 
tagjait oklevéllel, az idős tanító nénit 
pedig virággal, valamint nagy tapssal 
jutalmazták a résztvevők. Sipos Ferenc 
mondta akkor: „a legnagyobb csoda, 
hogy Magyarlapád népe a Piros Pántli-
kásokat mindig szeretettel, barátsággal 
és egyetértéssel kezelte”, hiszen közel öt 
év türelmi idő és bizalom kellett, amíg 
igazán befogadták a tábort 

Fellépések, elismerések

A Piros Pántlikások rendszeres fellé-
pői a fugadi kastélyban szervezett, de 
részben Lapádon is zajló Tavaszi Népi 
Vigadalomnak. Bánffy Farkas báró 
szerint a helyi táncosok hitelességé-
ért a faluból és a környékről származó, 
a népművészet nagymesteri kitűnte-
téssel rendelkező személyek kezesked-
nek  A pántlikások a Rapó tánccsoport-
tal együtt sok táncháztalálkozón léptek 
fel, például Székelyudvarhelyen, Nagy-
váradon, Sepsiszentgyörgyön, Kolozs-
váron, Kalotaszentkirályon, valamint 
a magyarországi Gyomaendrődön és 
Mezőberényben. Az 1990-es években 
az RMDSZ választási kampányaiban is 
gyakran muzsikáltak  1994-ben a tör-
ténelmi fürdővárosban, Gyulán meg-
tartott Minden Magyarok Nemzetközi 
Néptáncfesztiválján a Piros Pántliká-
sok arany fokozatú minősítést értek el. 
1998-ban a III  Kárpát-medencei Régiók 
Találkozóján mutatkoztak be  2008  no-
vember 27–28-án az Erdélyi Prímások 
találkozóján, Csíkszeredában emlékla-
pot kaptak  Ugyancsak 2008 októberé-
ben a Duna Televízió Kívánságkosár 
című műsorában mutatkoztak be. 2013. 
október 25-én a budai Polgárok Házá-
ban kiállítással egybekötött sikeres 
fellépésük volt  2014  november 13–14-
én az Erdélyi Prímások XVII  találko-
zóján a zenekar tagjai emléklapokat 
kaptak, akárcsak idén április 19–29-én 
a Kolozsvári Bogáncs Néptáncegyüt-
tes fennállásának 30  évfordulója al-
kalmával szervezett ünnepségen  Idén 
május 25-én Magyarlapádon a Nyitott 

iskolakapuk rendezvényen léptek fel, 
amikor az általános iskola kiegészítő 
építkezését és a szórványinternátus be-
fejezését ünnepelték. Az idei gálaműso-
ron az RMDSZ Fehér megyei szervezete 
emléklapokat adott át a zenekar tag-
jainak, akik szívesen és rendszeresen 
látogatnak Torockóra és Torockószent-
györgyre falunapokra, valamint a fel-
újított Anna- napokra 

A zenekarnak 1998-ban két kazettája 
jelent meg Muzsikálni muzsikáltunk, il-
letve Énekelni énekeltünk címmel  2005-
ben e két felvételből készült egy új CD, 
majd idén jelent meg a zenekar újabb CD-
je Temető dombjára szállott a rigó cím-
mel, amit a második világháborúban el-
esett lapádiak emlékének szenteltek 

Mindent egybevetve, a Piros Pánt-
likások eddigi története mind a ha-
gyományok őrzése és éltetése, mind a 
közösség erősítése tekintetében példa-
értékű. Lépésről lépésre önerőből és ön-
szerveződéssel haladtak előre, idejében 
hoztak iránymutató döntést, amikor 
ifjaik felkarolták és művészi színvona-
lon vitték színpadra a muzsikát, a tán-
cot. Nem szakadtak el szülőfalujuktól, 
közösségüktől, hanem kötődő forrá-
sokra leltek, folyamatosan erősítik ön-
maguk és környezetük identitását, és 
helyben maradásra buzdítanak  Mára 
Erdély egyik legsikeresebb népi együt-
tese, Magyarlapád 20  század végi, 21  
század eleji kultúrtörténetének szerves 
részét képezik  Köszönöm Szakács Ida 
nyugalmazott tanítónő, Sipos Margit, 
Sipos Ferenc, Szilágyi Hajnal és Szilágyi 
András jelen összefoglaló megírásához 
nyújtott segítségét 

Székely György táncmester a lapádi táncrendet tanítja 2015 júliusában. Bakó Botond felvétele
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Amatőrcsillagászat Kolozsváron 
a 2010-es években

Váradi Nagy Pál

B evezetésképp az amatőrcsillagász 
szóösszetételt érdemes tisztázni  
Amatőrcsillagász az, aki végzettség nél-
kül, hobbiként foglalkozik az égbolttal  
És talán ez az egyetlen terület, ahol az 
amatőr szóhoz nem kapcsolódik kelle-
metlen mellékzönge  Nincsen színvo-
nalbeli megkötés, nincs vizsga, a dolog 
teljesen önbevallásos. Az amatőrcsil-
lagász mégis fontos része lehet a szak-
mának, ha akar  Terry Lovejoy (https://
en wikipedia org/wiki/Terry_Lovejoy) 
például nagyon is profi munkával egy-
maga fél tucat üstököst fedezett fel, a 
legutóbbit 2014-ben  A magyarázat meg-
lepően egyszerű: a szakképzett csil-
lagászokat gyakran leköti az elmélet 
vagy egy mérésből származó hatalmas 
adathalmaz értelmezése, pályázik a 
távcsőidőért, az amatőr azonban ráér 
szinte kizárólag a gyakorlattal, saját 
felszereléssel, az észleléssel foglalkozni 

Kolozsvár szerencsés helyzetben van, 
ami a csillagászat iránt érdeklődőket il-
leti  Létezik itt fogadóórák keretében lá-
togatható egyetemi csillagvizsgáló, két 
amatőr klub és szaküzlet is működik. A 
legkülönfélébb rendezvények csalogat-
ják a nagyközönséget többnyire vala-
milyen évforduló vagy égi esemény ap-
ropójával, és gyakorinak mondható az 
együttműködés az amatőr szervezetek 
és profi intézmények között. Ami pedig 
az égbolt megfigyelését, az ún. észlelé-
seket illeti, Kolozsváron e téren is szín-
vonalas munka zajlik  Gyakran vannak 
távcsöves, ún  starparty-k és az égbolt-
tal való ismerkedést szolgáló csillag-
túrák is. Az alábbiakban ezekről fogok 
írni, részben beszámolva, részben pe-
dig szereplőként, szervezőként, hiszen 
jómagam is a lehető legaktívabban ve-
szek részt az amatőr csillagász életben.

Kolozsváron két, civil szervezetként 
bejegyzett amatőrcsillagászati klub 
működik, az Andromeda (http://astroc-
luj ro) és a Borealis (http://borealis ast-
roclubul org)  Természetesen többnyire 

műszaki végzettségű, illetve érdeklődé-
sű tagokat találunk a soraikban. Ennek 
persze gyakorlati oka is van, hiszen ki-
fejezetten költséges hobbiról lévén szó, 
előny, ha jól keres az ember. Az elmúlt 
egy-két évben inkább a Borealis klub 
szervezett formálisan is tevékenysé-
geket, az Andromeda a megelőző idő-
szakban volt aktívabb. Földrajzilag tá-
gabban tekintve, magyar nyelven az 
Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesüle-
tet (www emcse ro) érdemes még em-
líteni, amely inkább Csíkszereda körül 
tevékenykedik, illetve a Magyar Csil-
lagászati Egyesületet (http://mcse hu)  
Romániában Valentin Grigore nevét kell 
kiemelni, valamint a Societatea Ast-
ronomică Română de Meteori (SARM) 
(http://www sarm ro/) szervezetet 

Mostanában a Borealis klubhoz kö-
tődik a félévente megszervezett járda-
csillagászat (http://csillagtura ro/jar-
dacsillagaszat-2015-szeptember-19/), 
amikor domb- vagy hegytető (elefánt-
csont-torony?) helyett a város főterén 
állítjuk fel a műszereinket, hogy az 
érdeklődő járókelők belenézhessenek. 
A járdacsillagászat nyugaton a 19  szá-
zadban jelent meg, és mostanra isme-
retterjesztési tevékenységként hagyo-
mánnyá nőtte ki magát több országban, 
köztük Romániában is  A távcsöveket 
szombat délután pakoljuk ki, a napfol-
tokat, napkitöréseket lehet szemügyre 
venni, majd a dagadó Hold kráterei kap-
ják a főszerepet – úgy időzítjük, hogy a 
félhold este legyen látható  A bolygók 
állása szerint a Vénusz fogyó sarlója, a 
Jupiter felhőzete és holdjai vagy a Sza-
turnusz tekintélyes gyűrűrendszere 
szokott a célpontok közé kerülni  

Más nem igazán látszik Kolozsvár 
főteréről. John E. Bortle 2001-ben tet-
te közzé az égbolt fényszennyezettsé-
gét kilenc lépcsőfokra osztó skáláját, 
ez a Bortle-skála (http://www skyand-
telescope com/astronomy-resources/
light-pollution-and-astronomy-the-Napfogyatkozás, napfolt

Gyakran vannak 
távcsöves, ún. 
starparty-k és 

az égbolttal való 
ismerkedést szolgáló 

csillagtúrák is.
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bortle-dark-sky-scale/)  Járdacsillagászatkor felmértem: a 
legrosszabb 8-9-esnek megfelelő az égbolt a főtéren – igen, 
Kolozsvár nagyváros  A város szélén, ahol lakom, 6-os, de in-
kább 7-es az ég, néha szoktam látni a Tejutat, vagy inkább 
odaképzelem… A Bükkben zajló csillagtúrák 5-ös, de inkább 
6-os égbolt alatt zajlanak  De jártam már olyan sötét és tisz-
ta égbolt alatt (1–2), hogy láttam, a Tejút magja árnyékot vet 

Egyfajta járdacsillagászat volt márciusban az is, amikor 
a napfogyatkozás közben a csillagvizsgáló parkolójában állí-
tottuk fel a műszereinket. Rengeteg érdeklődő volt, és ahogy 
a főtéren, itt is több százan néztek a távcsövembe. (https://
www youtube com/watch?v=KprHp9ccCiU)

A starparty kellemes egyéjszakás kiruccanás és távcsöves 
észlelés valamilyen sötét helyről, többnyire újholdkor, hogy 
ne zavarjon a Hold  Könnyebb mélyég-objektumokat, a Mes-
sier-, illetve a Caldwell katalógus égitesteit szoktuk felkeres-
ni, de belenézünk az NGC vagy az IC katalógus érdekességeibe 
is. Fontos megemlíteni, hogy a távcsöves látvány köszönő vi-
szonyban sincs azzal, amit a Hubble címkéjű képek esetében 
megszokhatott az internetező. Egyfelől többnyire grafikusok 
által kidolgozott képek kerülnek a nagyközönség elé – erre 
még visszatérek –, másfelől pedig az emberi szemet nem az 
égbolt halvány csodáihoz találták ki  Míg a járdacsillagászat 
úgymond szabadtevékenység, a starparty-n már komoly 
szabályok vonatkoznak például a lámpahasználatra  Ennek 
biológiai oka van: erős fényforrásba nézés után negyedórá-
nyit kell várni, amíg a szemben a pálcikasejtek ismét kellően 
érzékenyek lesznek  A Borealis legnagyobb távcsöve egy 300 
milliméteres főtükörrel szerelt Newton-távcső – ebben még 
mindig csupán halványan derengő ködpamacsokat vagy el-
mosódó csillaghalmazokat, spirálkarocskákat látni  Sok égi-
test inkább halvány, mint kicsi – az Androméda-galaxis vagy 
a Fátyol-köd két olyan mélyég-objektum, amelyek több tele-
holdnyi területen fekszenek, csak hát halványak  Kolozsvár 
környékén több észlelőhely is van, mi nagyon ritkán a Felek-
ről, de inkább Csürülye és Gyerőfidongó határából szoktuk 
mostanában fürkészni az eget  A legtöbb starparty nyitott, 
bárki eljöhet, sokszor van viszont, hogy ketten-hárman, ba-
rátok települünk ki észlelni, fotózni 

Egy zárójelet megér, mennyire kellemetlen volt a csürü-
lyei hullócsillag-nézés most augusztusban  Szervezték va-
lakik, kaptam én is facebook-meghívót, aztán tömeg volt, a 
jelen lévők tüzeket gyújtottak, csomagtartókból világítottak, 
lámpáztak, vakuztak. Ilyen fényben egyszerűen képtelenség 
csillagászkodni, és nem tudom, láttak-e bár egy hullócsilla-
got az ott maradók  Összepakoltunk és csalódottan eljöttünk 
onnan – mi bő százig számoltuk. 

Magánszemélyként 2013 óta szervezem a csillagtúrákat, 
azaz gyalogtúrával egybekötött szabadszemes égbolt- ismereti  

kirándulásokat (http://csillagtura ro/category/csillagtura/)  
Több felnőtt- és gyermektáborban tartottam már csillagtú-
rát Erdély-szerte, de leginkább Kolozsváron. Forgatókönyv 
szerint a Monostor végéről indul az éjszakai gyaloglás, a 
Bükkben egy tisztására vonulunk, ahol erős lézer segítségé-
vel mutatok az égboltra  A Göncölök és a Sark csillag azono-
sítása az első, utána bemutatom az évszak szerint kedve-
ző helyen fekvő csillagképeket, mitológiai, kultúrtörténeti 
sztorikkal fűszerezve. A múltból a jelen felé közeledve a leg-
frissebb tudományos eredményekre is kitérek  Ha pedig jön-
nek gyermekek, általában van nálam egy közepes méretű 
kék és egy fehér pingpong-labda, ezek négy-öt lépés távol-
ságból egész hűen, méretarányosan leképezik a Föld–Hold 
rendszert  A szabad beszélgetés után többnyire készül egy 
csoportkép, végül visszagyalogolunk a városba, és ki-ki  
hazatér 

A nyilvánosság számára is nyitott csillagászati észlelőtá-
borokat szintén a Borealis klub szervezi mostanában   A tá-
borokat hosszú hétvégékre, esetleg egyhetesekre időzítjük, 
szigorúan újholdas időszakra. Ezek a hosszas kitelepülések 
kifejezetten alkalmasak asztrofotózásra is – már ha az idő-
járás kedvező. Voltam már olyan táborban, ahol köd volt, 
esett az eső vagy nemes egyszerűséggel havazott. Fényszeny-
nyezéstől mentes hely kevés van az országban, mi a Fehér 
megyei Nárciszok völgye panziót szoktuk felkeresni (Negri-
leasa) 

Amatőrcsillagásza válogatja, hogy mivel szeret az égbolt 
alatt foglalkozni  Sokan azzal is megelégszenek, ha egy ki-
sebb távcső birtokosai, és a nagyobb műszerekbe csak be-
le-belenéznek. Említést érdemel Mátis István amatőrtárs, 
aki saját kezűleg csiszolt tükröt, és épített Mintaka névre ke-
resztelt távcsövet, ő ezzel észlel. Mások szétszerelve is egész 
csomagtartót elfoglaló, hatalmas műszerekkel jönnek, ezek 
a műszerek száz éve obszervatóriumok büszkeségei lettek 
volna. Magyarországon divat rajzolni a távcsőben látotta-
kat, és vagyunk néhányan, akik komolyan fényképezünk, 
mi vagyunk az asztrofotósok  Néhány éve csak nagyon ke-
veseknek adatott meg, hogy amatőr műszerekkel (természe-
tesen filmre) fotózzanak akár nappal, akár éjszaka. Nagyon 
drága mulatság volt  Az árak szempontjából a határ most is 
a csillagos ég, az utóbbi évek digitális forradalma azonban 
viszonylag olcsón adott jó képességű kütyüket az amatőr 
társadalom kezébe  A fotósok között aztán több irányzat lé-
tezik: vannak, akik kifejezetten mérnek, változócsillagokat 
követnek, mások esztétikai céllal, de tudományos igénnyel, 

A Hold földközelben és földtávolban.

Észlelőtábor, a Tejút magja
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dokumentum-szerűen fotóznak, mások a csillagászati 
nyersanyaghoz teljes művészi szabadsággal  nyúlnak hozzá, 
és így adják közre a képeiket. Említettem a Hubble űrtávcsö-
vet. A világhálón hozzáférhetők az űrteleszkóp nyers fotói 
(http://hla stsci edu/), amelyek nagyon jól szemléltetik, mi-
lyen út vezet a nyersanyagtól a művészi igényű képig, legyen 
akár amatőr, akár profi a fotós, illetve eszköze. Fekete-fehér, 
a kozmikus sugárzás részecskéitől maszatos, „zajos” képek 
jönnek az űrteleszkópból, adott esetben meglehetősen furcsa 
kivágásban (csatolmány). Ezen grafikusok dolgoznak hosszú 
munkaórákon át, a végeredmény pedig sokszor egyáltalán 
nem is olyan színű, mint amilyennek a valóságban látnánk 
(http://www almadenobservatory net/Color_Imagery html)  
Mi, amatőrök leginkább a szemünkhöz igazodó eszközökkel 
fotózunk – webkamerákkal, tükörreflexes gépekkel –, úgy-
mond RGB-ben, esetleg kiemelve az ionizált hidrogén jel-
legzetes vörösét. De vannak magyarországi amatőrök, akik 
Hubble-palettás fotókat is készítettek már a kert végéből. 
Éder Iván (http://www astroeder com/ic1805nb_eder_hu ht-
ml) és Fényes Lóránd (http://fenyeslorand hu/cederblad214/) 
nevét mindenképp meg kell említeni  Erdélyi asztrofotósok 
közül romániai nagydíjat kapott a Gyergyószárhegy környé-
kén tevékenykedő, egyébként orvos Munzlinger Attila (http://
www munzlinger ro/csillagkodok php) 

Az égbolt fotózásakor röviden az alábbi műszaki kihívá-
sokkal nézünk szembe  Ha bolygót fotózunk, akkor nagy na-
gyítás kell, az égbolt elfut, követni kell, küzdeni kell a kis 
fényerővel, a légköri tulburenciával, esetleg a bolygó elfor-
dulásával - a Jupiter esetében ez jellemzően gondot okoz 2–3 
percnél hosszabb észleléskor  Ha mélyég-objektumot fotó-
zunk, nos azok halványak, ezért hosszan, percekig kell ex-
ponálni, eközben elmozdul az égbolt, hajszálpontosan kell 
követni, majd meg kell küzdeni a fényképben jelentkező za-
jokkal, ehhez még több fényt kell gyűjteni, kalibrálni kell 
minden fotózást  Csak ezután jöhet a nyersanyag otthoni, 
több órán át tartó feldolgozása  A fotók egy része kukába ke-
rül, mert hibás vagy érdektelen  Az emberi kihívások közül 
az időhiány talán a legfontosabb, a felszerelés nagyon drága, 
és mert a távcsövek mellett keveset mozgunk és az észlelé-
sek hosszúak, nem az a kérdés, hogy fázunk-e, hanem hogy 
mennyire 

Asztrofotósként sokan vezetünk észlelési naplót, vala-
mifajta blogot. Jómagam szívesen gondolok vissza az első 
dokumentált Jupiter-észlelésemre, 1998-ból  Azóta, nos fel-
nőttem (kép: http://www csillagtura ro/wp-content/uplo-
ads/2013/04/csillagnaplo_1998_jupiter jpg)  Van, hogy ke-
ressük a kihívásokat, a több órás, napos vagy akár éves 
projekteket  

Egy ilyen kihívásból született a Kolozsvár egén analem-
mát megörökítő fotó, amelyet kerek egy évig készítettem 
(UTC 7:30-kor 2012 augusztus elejétől és 2013 július közepé-
ig). A tulajdonképpeni fényképezés előtt napokig mérics-
kéltem, terveztem a látványt, látómezőt, jártam a terepet. 
És gondolkodtam, miként egyeztetem a munkahelyemmel 
a fotózást  A feladat az volt, hogy szigorúan ugyanarról a 

helyről, másodpercre pontosan ugyanannyi órakor, szigorú-
an ugyanabba az irányba néző fényképezőgéppel és lencse-
beállításokkal örökítsem meg a Nap égi helyét egy éven át, 
ha nem is naponta, de elég nagy sűrűséggel. Nyilván sokkal 
egyszerűbb lett volna otthon mondjuk az erkélyen „betonba 
öntenem” egy fényképezőgépet, és egy éven át kattintgas-
sam. Mégis a lehető legnehezebb megoldást választottam: 
Kolozsvár egyik kilátópontját, jellegzetes turistaszemszö-
get, helyben készülő fotókkal, mozgatott fényképezőgéppel. 
A képkockák egyesítéséhez végül házilag kellett kalibrálnom 
a lencsét és saját feldolgozó szoftvert kellett fejlesztenem  
A végeredményként kirajzolódó égi nyolcas hosszában a Föld 
tengelyének dőlt voltát mutatja, nyáron magasan, télen ala-
csonyan süt a Nap  Ugyanez nyolcas alakot kölcsönöz a gör-
bének  A nyolcas pocakja viszont azért rajzolódik ki, mert a 
Föld pályája nem kör, hanem ellipszis alakú, és a pálya felén 
a Föld gyorsul (júliustól januárig), másik felén pedig lassul 
(januártól júliusig)  Emiatt a napórák hol sietnek, hol késnek 
- az analemma ezt a késést-sietést hivatott kiegyenlíteni  
Tudományos értéke ma már nincs az analemma-fotóknak, 
nehézsége miatt azonban még mindig csak kevesen, világ-
szerte néhány tucatnyian büszkélkedhetnek sikeres anal-
emma-fotóval  

Tőlem függetlenül és valamivel később Mátis István is ké-
szített egy analemma-fotót, ő a lakása ablakából dolgozott. 
Huncutkodva, ezzel a két analemmával Kolozsvár analem-
ma-nagyhatalomnak is kikiálthatná magát  

Gyakori, hogy szakmai fórumokon, illetve folyóiratokban 
publikálunk, néha egy-egy díj is összejön, és ilyenkor Ko-
lozsvár neve eljut a nemzetközi asztrofotós nyilvánosságba 
is. Magyar és román asztrofotósok munkáját kerestem elő 
a NASA működtedte APOD (Astronomy Picture Of the Day) 
naponta jelentkező rovatából (http://csillagtura ro/magya-
rok-az-apodon/ http://csillagtura ro/romanok-az-apodon/), 
jómagam egy EPOD (Earth science Picture Of the Day, az 
USRA üzemeltette rovat, akkoriban szintén NASA-közremű-
ködéssel) elismerés tulajdonosa vagyok (http://epod usra 
edu/blog/2014/03/analemma-of-cluj-napoca-romania html), 
és több kolozsvári fotó lett már a National Geographic ma-
gazinban a hónap fotója  (http://www.ng.hu/Fold/2014/03/
utazas_a_holdba)

Ami a jövőt illeti? Nos, 2016 őszén Kolozsváron esedékes az 
ALAN konferencia (Artificial Light At Night) (http://www ar-
tificiallightatnight.org/), amelyen a fényszennyezés oldalá-
ról bennünket, kolozsvári amatőrcsillagászokat is felkértek, 
hogy járuljunk hozzá a rendezvényhez  

A Szaturnusz-család: Rhea, Tethys, Dione, Titan. A szerző képei

A végeredményként kirajzolódó égi 
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