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Nem kell történésznek lenni, az átlag magyar ember tudja, hogy mit jelent 1956. 
Sőt, nagy valószínűséggel Európában és az Amerikai Egyesült Államokban is sok 
nem magyar ember rávágja ama kérdésre, hogy mi történt 1956-ban Magyar-
országon: forradalom. Aki magyar közegben történelmi műveltségére igényes, 
kívülről ismeri az eseménysort október 23-tól november 4-ig, jobban mondva 

a sajtóban gyakran szereplő, jelentősebb eseményeket. Aki pedig minimális érdeklődést is 
tanúsít az események iránt, tisztában van a Corvin-közi ellenállók szerepével vagy a Szo-
boszlay-per hátterével is. Ugyanakkor, bár az események a dokumentumok elérhetősége 
és jól képzett szakemberek kutatásai révén nagyrészt ismertek, értelmezésük terén komoly 
véleménykülönbségek, egymásnak gyökeresen ellentmondó álláspontok is élnek.

Ezek közül egyik az összmagyar géniusz és psziché szempontjából jelentős, és a poli-
tikai kultúra részévé vált. A fiatalabb nemzedékek számára akár értelmezhetetlennek is 
tűnhet az a dilemma, amely az 1956-ot megélők és túlélők számára identitásbeli kérdés, 
vagy- vagy lehetőséggel. Ma már nincs – legalábbis Oroszországtól nyugatra – olyan tör-
ténész, aki az 1956-os eseményeket ellenforradalomnak minősítené, mely „bélyeg” 1989-ig 
meghatározta a szocialista történetírás politikai kurzusát. Ugyanakkor fennáll a kérdés: 
melyik irányzat határozta meg ’56 szellemét, reformkommunista szervezkedés előre nem 
látott eredménye, a sztálinisták és reformisták között folytatott harc kicsúcsosodása, 
amelynek során utóbbiak mellé spontán módon csatlakoztak a magyar nép antikommu-
nista elemei? Vagy pedig a nép és a nemzet kommunistaellenes haragja robbant ki spon-
tán módon, azé a népé, amely megcsömörlött a totalitárius maszlagtól? Ez a kollektív 
düh és elkeseredés lett volna az erő, amelynek Nagy Imre és társai ugyan élére álltak, de 
igazából nem ők generáltak forradalmi hangulatot? Kézenfekvő a válasz: mindkét elem je-
len volt és szerepet vállalt 1956 őszén Magyarországon. De mégis, melyik volt a domináns? 
Nagy Imre, Maléter Pál, Kopácsi Sándor vagy pedig Pongrátz Gergely, Cigány Bizsu és 
barátnője, Kócos, Falábú Jancsi, Mansfeld Péter forradalma volt igazából ötvenhat? És mit 
kezdhetünk azokkal, akik nem tartoztak igazából egyik „vegytiszta” táborba sem? Hova 
soroljuk Király Bélát, a szociáldemokrata és kisgazda politikusokat?

Charles Gati Vesztett illúziók című könyve előszavában írja: „a magyarok közül vi-
szonylag kevesen harcoltak ténylegesen a szovjet uralom ellen, s végső céljuk nem a rend-
szer elvetése, csupán megreformálása volt”. Igencsak valószínű, hogy Nagy Imre 1953–
1954-es, rendszerenyhítő reformjai, a Petőfi Kör intellektuális tevékenysége és hasonlók 
nélkül nem lobbanhatott volna fel olyan könnyen a forradalom lángja, miként október 23-
án történt. Ne feledjük Nagy Imre megszólalását sem 23-án este a Parlament erkélyéről: 
„Elvtársak!”, amit tiltakozó morajlás, füttyök fogadtak; és amelynek hatására a később 
mártírrá vált miniszterelnök stílust váltott… Kivégzett ÁVÓ-sok, menekülő párttitkárok 
tanúskodhatnának a nép hangulatáról.

A másik kérdés inkább a mi sajátos erdélyi magyar identitásképünk, történelmünk 
része: nálunk mennyire volt ’56 az ’56? Az erdélyi magyarság 1945-öt követő történetét jól 
ismerő történész, Stefano Bottoni egy vele készített interjúban mondta: „nem volt »ro-
mániai ’56«, sem pedig »erdélyi magyar ’56«. Nem beszélhetünk összehangolt, tömegeket 
megmozgató, politikai programokat artikuláló ellenzéki kezdeményezésről.” A provokatív-
nak tűnő értékelésre szinte azonnal reagált Tófalvi Zoltán: „Romániában valóban nem volt 
a magyarországihoz hasonló, tömegeket megmozgató, országos szintű politikai progra-
mokat megfogalmazó belső ellenzéki szembenállás… de voltak olyan szervezkedések, ter-
vezetek, amelyek nemcsak a létező szocializmust akarták megreformálni, hanem annak 
radikális megdöntését tűzték ki célként.” Úgy érzem, kiegyezhetünk annyiban: elégedet-
lenség bőven volt Erdélyben is, s habár ez nem csapódott le igazán látványos és rendszer-
ellenes tömegmegmozdulásokban, e kezdeményezések értékét a mai ember szemében 
jócskán megemelte a megtorlás brutalitása. Meglehet: ma elképzelhetetlennek tűnik, hogy 
egyszerű temetői gyertyagyújtásért, halottak vagy ’48-as hősök emléke előtti tisztelgésért, 
vagy akár egy frappáns mondatért börtönnel „jutalmazhat” a hatalom. Az ötvenes évek 
második felében azonban ez megtörtént…

Göncz Árpád egykori köztársasági elnök szavaival élve: ’56 mindenkié. Magyar közeg-
ben szinte mindenki megtalálhatja benne szellemi elődeit, értékrendjét, büszkeségre való 
okát. Ez teszi ezt a két hétnél is rövidebb, de annál intenzívebb időszakot a mai megosztott 
világban közös kincsünkké. 

Hatvan éve időszerű: 1956 emlékezete



4 • www.muvelodes.net

„Ezüst Akadémia,  
ami aranyat ér”

Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem nevének megfelelően küldeté-
sének tekinti a tudás és bölcsesség áta-
dását. Természetesen ennek elsődleges 
formája a különböző szintű egyetemi 
oktatás biztosítása az eziránt érdek-
lődők számára, ugyanakkor kezdettől 
fogva az intézmény kinyilvánított célja 
a közösségépítő és társadalomfejlesz-
tő szerepvállalás. Ahogy az intézmény 
erősödött és stabilizálódott, úgy egyre 
több olyan rendezvénynek és esemény-
nek lett a színtere, amelynek már 
nem csak a beiskolázott egyetemisták 
vagy az intézmény munkatársai vol-
tak a résztvevői és kedvezményezettei. 
Ez jellemezte az elmúlt időszakban a 
csíkszeredai helyszínt is. Azt követően, 
hogy sikerült a meghirdetett szakokat 

szilárd alapokra helyezni, és a jogsza-
bályoknak megfelelően megszervez-
ni működésüket, egyre határozottabb 
cél lett az, hogy az intézmény a tér-
ség szerves részévé váljék, hogy minél 
szorosabb és élőbb kapcsolatot építsen 
Csíkszereda, illetve Székelyföld lakos-
ságával. Az intézmény adottságaiból 
következik, hogy erre a legjobb mód-
szer a tudás- és ismeretátadás. Ennek 
megfelelően az elmúlt években több 
kezdeményezés is sikeresnek bizo-
nyult, így például az érettségi felkészí-
tők vagy a nyílt előadások szervezése. 
Ezekkel viszont csak korlátozott cso-
portokat lehetett megszólítani, tovább-
ra is problémát jelentett, hogy a több-
ség csak egy Csíkszereda központjában 
álló épülettel azonosítja az intézményt 

A
… az intézmény a térség 

szerves részévé váljék, 
hogy minél szorosabb és 

élőbb kapcsolatot építsen 
Csíkszereda, illetve 

Székelyföld lakosságával.

Tamás Zsuzsánna
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közösség

anélkül, hogy ismernék az ott folyó 
munkát, a lehetőségeket, melyeket az 
egyetem biztosít. 

A 2015 októberében meghirdetett 
Ezüst Akadémia Oktatási Program en-
nek a hiányosságnak a pótlására adott 
lehetőséget. Hasonló kezdeményezés 
korábban már sikeresnek bizonyult 
néhány magyarországi oktatási intéz-
ménynél, például a Kaposvári Egye-
temen vagy a Pécsi Tudományegyete-
men is, így a feladat az volt, hogy a jó 
ötlet megfelelően kerüljön kivitelezés-
re székelyföldi környezetben is. A Sapi-
entia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem Csíkszeredai Kara 2015-re érett 
meg arra, hogy egy ilyen méretű prog-
ramot is felvállaljon, és egy olyan cél-
csoportot szólítson meg – az 50 év fö-
löttieket –, amellyel az intézménynek 
eddig nem igazán volt közvetlen kap-
csolata. 

Az intézménynek kihívást jelen-
tett, hogy egy érdeklődésnek megfele-
lő előadássorozatot állítson össze, így 
az eredményesebb tervezéshez a csík-
szeredai idősek klubjainak képviselői 
adtak segítséget, akik úgy a program 
kialakításában, mint az esemény nép-
szerűsítésében meghatározó szerepet 
vállaltak. Ugyanitt fontos megemlíte-
ni a helyi sajtó példás, pozitív és támo-
gató magatartását, mert lényegében 
egy közösségépítő rendezvényként ke-
zelték az előadássorozatot, és önként 
vállalták tudósításaikkal az esemény 
népszerűsítését. 

A célcsoport érdeklődése meglepe-
tésszerűen hatott, az eredeti tervek 
szerint a kéthetente sorra kerülő 14 
előadásnak a Sapientia EMTE Csík-
szeredai Karának 180 férőhelyes nagy 
aulája adott volna otthont, így ez lett 
volna a maximális résztvevő szám, 
viszont a regisztrációs időszak felé-
nél a helyek beteltek, így a rendez-
vény újragondolására volt szükség. 
Ekkor született meg az a megoldás, 
hogy azok számára, akik ezt vállal-
ják, a szomszédos teremben élő kép- és 
hangközvetítéssel követhetővé válik 

az előadás. Ennek a kivitelezése újsze-
rű feladat volt a Csíkszeredai Kar szá-
mára is, viszont az előadások során 
bebizonyosodott, hogy ez jó szakmai 
gyakorlati lehetőség lehet épp az intéz-
mény elsődleges célcsoportjának, azaz 

az egyetemistáknak. Az egyetemisták 
egyébként egész év alatt mondhatni 
társaiknak tekintették az Ezüst Aka-
démia Oktatási Program résztvevő-
it, meghívták a karácsonyt megelőző 
programjaikra, március 8-án köszön-
tötték a hölgy résztvevőket, illetve szó-
rakoztató műsorral léptek fel a május-
ban szervezett tavaszi bálon is.

2015. október 28-án került sor a meg-
nyitóra 240 résztvevővel. Ezt követően 
14, eltérő tudományterületet képvise-
lő előadást követhettek figyelemmel 
szerdánként az érdeklődők. Az előadók 
között ott voltak a Csíkszeredai Kar ok-
tatói is: dr. Kassay János Barangolás a 
legendák és a csodák földjén címmel tar-
tott előadást, dr. Bodó Juliánna a szé-
kelyföldi fiatalok külföldi munkaválla-
lásáról értekezett, dr. Csapó János pedig 
az élelmiszertudományi szakterületre 
nyújtott betekintést Hitek és tévhitek a 
táplálkozásban című előadásával. Igen 
nagy népszerűség övezte Dr. Rostoványi 
Zsolt professzor úr, a Budapesti Corvi-
nus Egyetem rektorának az előadását 
is, aki az iszlám világ és nyugat kap-
csolatáról beszélt bővebben. Több helyi 
értékmentő és értékteremtő személy 
is az előadók között szerepelt: Tankó-
né Péter Mária a csíkmadarasi népvi-
seletet mutatta be, Kisné Portik Irén a 
hímes tojások motívumait és ezek je-
lentését ismertette a résztvevőkkel, 
Macalik Ernő biológus pedig a sokéves 
gyógynövénytermesztői ismereteit és 
hasznos tanácsait osztotta meg Egész-
ségünk a természet erőforrásaiból című 
előadásával. De volt két olyan előadás 
is, amely a pszichológia világához állt 
közelebb: dr. Varró Éva Elengedés és 
gyász címmel boncolgatott mindnyá-
junkat érintő kérdéseket, dr. Görög Ilo-
na pedig a nagyszülők családban betöl-
tött szerepéről beszélt. Gyakorlatiasabb 
témájú előadásokat is hallhattunk: 
Burista Csilla a tél végi kertészkedés-
sel kapcsolatban nyújtott tanácsokat, 
Székely János a családon belül előfor-
duló leggyakoribb jogi kérdésekre igye-
kezett választ adni, dr. Tar Gyöngyi 
pedig az időskort gerontológiai vonat-
kozásban mutatta be Szépkor=öregkor? 
című előadásában. Dr. Gundel János, 
a magyar gasztro-dinasztia tagja na-
gyon népszerű előadónak bizonyult, így 
ő két előadást is vállalt, Egészséges és/
vagy modern táplálkozás/gasztronómia 
– magyar hagyományok, illetve Bor a 
régi szakácskönyvekben címmel. 

A résztvevők jelenlétéről nyilvántar-
tás készült, így a tanévzáróra kiderült, 
hogy 180 fő az előadások minimum het-
ven százalékán jelen volt, ők elismerő 
oklevélben részesültek a 2016. május 

Volt, aki arról számolt 
be, hogy a téli 

depresszióját sikerült 
elkerülnie az előadások 

látogatásával, illetve 
több esetben a magányos 

létből való kilépésre is 
lehetőséget biztosított az 

előadássorozat.
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25-én tartott tanévzárón. A résztvevők 
közül többen is voltak, akik nagyobb 
áldozatot hozva hosszabb utazást 
is vállaltak, hogy részt vehessenek 
az előadásokon: így voltak Székely-
udvarhelyről, Gyergyószentmiklós ról, 
Tusnádról, és a Gyimesekből is. A kép-
zésről egyértelműen pozitív visszajel-

zések érkeztek – ezt erősítették meg a 
„tanév” során készült kérdőíves felmé-
rések, valamint a résztvevők köszönet-
nyilvánítása is. Dr. Csiga Sándor vezető 
konzul pedig aranyat érő kezdeménye-
zésnek nevezte az akadémiát a tanév-
záró ünnepségen.

Ezen visszajelzések alapján egyér-
telműen bebizonyosodott, hogy erre 
a csoportra is érvényesek azok az ál-
talános feltevések, amelyeket a szak-
irodalom megfogalmaz az időskori 
tanulással kapcsolatosan. Volt, aki 
arról számolt be, hogy a téli depresz-
szióját sikerült elkerülnie az előadá-
sok látogatásával, illetve több esetben 
a magányos létből való kilépésre is 

lehetőséget biztosított az előadásso-
rozat. Ennek megfelelően elmondhat-
juk, hogy ez a rendezvény hozzájárult 
a résztvevők mentális képességeinek 
és lelki egészségének megőrzéséhez is, 
többeknek segített az elmagányosodás 
és a fölöslegesség-érzés elkerüléséhez, 
többen régi osztálytársukkal, korábbi 
munkatársukkal találkoztak újra, és 
élesztették fel kapcsolataikat. 

Már a tanévzárón is a leggyakrabban 
megfogalmazott gondolat és kérdés a 
hogyan továbbra vonatkozott, így szinte 
kötelezően jött a folytatás. Ennek meg-
felelően 2016. szeptember 13-án meg-
hirdettük a második „évfolyamot”, ami 
újabb feladatok és fontos döntéshelyzet 
elé állította a Csíkszeredai Kart, hiszen 
másfél nap után betelt a meghirdetett 
300 hely, és még nagyon sok jelentkező 
akadt, aki nem fért be a keretbe. A Csík-
szeredai Karnak így ebben az évben is 
új megoldást kellett találnia a kialakult 
helyzetre, ez pedig a két csoport létre-
hozása volt, így idéntől már közel 600 
fő követheti a kéthetente sorra kerü-
lő előadásokat. Ennek megfelelően az 
egyik csoport 14, a másik pedig 17 órától 
fogja hallgatni ugyanazt az előadást – 
köszönhetően azoknak a programban 
résztvevő előadóknak, akik vállalták 
ezt a plusz feladatot.

A 2016–2017-es tanév is változatos 
programot ígér, az eddig leegyeztetett 
előadások a következők:

Haszmann Pál, a csernátoni tájmúze-
um vezetője: Székelyföld néprajzi öröksége

Dr. Bakk Miklós, a Sapientia EMTE 
Kolozsvári Karának egyetemi docense: 
Hazudnak-e a politikusok?

Mits Péter, a Kodolányi János Főis-
kola oktatója: Ilyenek voltak a 60–70-es 
évek: a beat zene

Dr. Tapodi Zsuzsanna, a Sapientia 
EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi 
docense: Mi az olvasás jövője a 21. szá-
zadban?

Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapí-
tója: Szeretet nemcsak Karácsony idején

Tánczos Levente-József, a Sapientia 
EMTE Csíkszeredai Karának egyetemi 
tanársegédje: Hogyan kezeljük jól pénz-
ügyeinket?

Dr. Mara Gyöngyvér, a Sapientia EMTE 
Csíkszeredai Karának egyetemi docen-
se: A mikroorganizmusok, amelyek ben-
nünk élnek

Dr. Murádin János Kristóf, a Sapien-
tia EMTE Kolozsvári Karának egyetemi 
adjunktusa: Az Erdélyi Párt Csík várme-
gyei és csíkszeredai városi szervezetének 
története 1940 és 1944 között

Dr. Kádár Annamária, a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem egyetemi ad-
junktusa: Én, mint a saját mesém hőse

Dr. Makó Zoltán, a Sapientia EMTE 
Csíkszeredai Karának egyetemi pro-
fesszora: Azok a csodálatos fekete lyukak

Dr. Szakács Sándor, a Sapientia EMTE 
Kolozsvári Karának egyetemi docense: 
„Jobb félni, mint megijedni!”… a földren-
gésektől és a tűzhányóktól

Dr. Bálint Emese, a Sapientia EMTE 
Csíkszeredai Karának egyetemi ad-
junktusa: Modern biotechnológia min-
dennapjaink szolgálatában

Más városokból is megfogalma-
zódott az igény, hogy szívesen részt 
vennének hasonló rendezvényen, vi-
szont a Csíkszeredai Kar lehetőségei 
és erőforrásai végesek, így egyelőre 
megvalósíthatatlan, hogy egy hason-
ló méretű előadássorozat házigazdája-
ként több városban szolgálja az 50 év 
fölöttiek korosztályát. Átmeneti meg-
oldásként született a Kávéházi előadá-
sok című rendezvény, ennek keretében 
a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, 
Gyergyószentmiklóson és Sepsiszent-
györgyön szervez előadásokat és szak-
mai vitákat a partner kávéházakban, 
ahol az előadók a kar oktatói. Ez a 
rendezvénysorozat természetesen mé-
reteiben és a résztvevők számában 
is elmaradt az Ezüst Akadémia Okta-
tási Programtól, ellenben hasznos és 
kellemes kikapcsolódást, gondolatfe-
szegető délutánokat biztosít a résztve-
vőknek.

Sipos Szabolcs felvételei

… többen régi 
osztálytársukkal, 

korábbi munkatársukkal 
találkoztak újra, 

és élesztették fel 
kapcsolataikat.
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Volt egyszer egy Stúdió 
Színpad Kolozsvárott
2. rész

„Harmadik színház”

következő nagy korszak kezdete 1969 
őszére tehető. Ekkor vette át a Stúdió 
Színpad vezetését egy másik nagyra be-
csült, ismert kolozsvári művésznő, Be-
reczky Júlia.

„1969. szeptember 1-én vettem át a 
Stúdiószínpad irányítását. Immár a 
hatodik esztendő színi évadját nyitjuk. 
Permanens ars poeticám: hűség a te-
hetséghez, bátorság a hűséghez. A száz 
előadást megért Aranyember a Volpone 
(Ben Jonson), Páskándi: Vendégsége, Ke-
néz Ferenc: Homok a bőröndben, Lász-
lóffy Csaba: Egy szál gyufa, irodalmi 
estek, Kincses Elemér: Katonák ősbe-
mutatója közös bátorságunk állomásai” 

– nyilatkozta a művésznő még 1975 ok-
tóberében (Nánó Csaba, Igazság, 1999 
márciusa). „Tehetséges munkatársak 
kísértek a deszkák szálkás útján. Thá-
lia hűséges szolgái, a Stúdiószínpad 
örökké cserélődő tagjai. Arany betűkkel 
kellene beírjam az alapító tagok névso-
rát, akikkel 1969-ben találkoztam”– így 
vallott Bereczky Júlia.

A művésznő irányítása alatt 1969 
és 1976 között kronologikus sorrend-
ben nagysikerű bemutatók következ-
tek: 1970. február 28-án Jókai Mór: Az 
aranyember (országos bemutató), ren-
dezte: Bereczky Júlia, a díszletet készí-
tette: Oriold György – a darabot többször 
felújították szereplőcserék miatt, dupla 
és tripla szereposztásban. A fellépők 

A

„Permanens ars 
poeticám: hűség 

a tehetséghez, bátorság 
a hűséghez.”

Ben Jonson: Volpone, avagy a pénz komédiája. A képen Rusz Antal, Jankó Mária, Délczeg Edmond, 
Prokop Gyula, Leitner Emil, Szabó A. István, Vajda Zsuzsa, Diósadi B. Árpád, Zsombori Erzsébet, 
Barta László, Rezi László

Barta László
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nagy számát azért is érdemes felso-
rolni, mivel műkedvelő színpadokon 
igencsak ritka a „százas széria”. A da-
rab szereplői: Ács Sándor, Minier Csaba, 
Nemes Péter, Kovács Pali Ferenc, Vajda 
Zsuzsa, Szilágyi Enikő. Georgescu Má-
ria, Szakács Annamária, Asztalos Zsu-
zsa, Gáll Enikő, Kovács Katalin, Jan-
kó J. Mária, Jagamos Éva, Kövér Adél, 
Simon András, Diósadi B. Árpád, Rezi 
László, Szabó A. István, Jakab Mária, 
Délczeg Edmond, Rosemberg Iván, Fló-
ra Ágnes, Prokop Gyula, Bárány Tibor, 
Barta László, Téglás Sándor, Rusz Antal 
és Vajas István. 

Az Aranyember igazi sikerszériát ért 
meg. Még a nagyszínházaknak is be-
csületére vált volna ez a több mint száz 
előadás. Kolozsváron többször is szín-
re került, de a megye környező falva-
iba és városaiba is eljutott, többek kö-
zött Mákófalvára, Tordaszentlászlóra, 
Magyarfenesre, Désre, Szamosújvárra 
és Kapusra. De bemutatták Marosvá-
sárhelyen, Szovátán, Sepsiszentgyör-
gyön és Székelyudvarhelyen is. A lista 
nem teljes. 

A beindult siker lépcsőfokainak még 
nem volt vége, ez csak a kezdet volt. 
Krizsán Zoltán, a kolozsvári Igazság új-
ságírója még 1971 elején, az akkori Cara-
giale fesztivált elemző cikkében a Stúdió 
Színpadról a következőket írta: „bámu-
latos, hogy a csoport tagjai, akik az elő-
ző, kivételes képességű csoport helyébe 
léptek, Bisztrai Mária és Horváth Béla, 
majd Bereczky Júlia vezetésével meny-
nyire elsajátították a színészi mester-
ség titkait úgy, hogy ma már felvehe-
tik a versenyt elődeikkel (…) Reméljük, 
hogy rövidesen ez a csoport is meglep 
valami meglepőbbel.” (Barta László, 
Igazság, 1971. március 20.)

Nos, a meglepetés nem maradt el. 
A következő bemutató 1971. március 21-
én volt: Ben Jonson: Volpone, avagy a 
pénz komédiája (zenés változat) – ren-
dezte: Bereczky Júlia, zenét szerezte: 
Manyák Erik. Igencsak nagy feltűnést 
keltett, és nagy bátorságra vallott Be-
reczky Júlia részéről, hogy ezt a kitűnő 
vígjátékot zenés-énekes változatban 
képzelte színpadra, mégpedig műked-
velő színészekkel. De ebben nagy segít-
ségre Manyák Erik eredeti zenéjében 
is – amit Heltai Sándor szövegeire írt 
–, mert a dalok melodikusak és fülbe-
mászóak voltak. A Pompiliu Haţeganu 
vezette stúdiós kiszenekar élő játékkal 
emelte a fergeteges komédia színvona-
lát. A szereplők várakozáson felül tel-
jesítettek, és a siker, az elismerés nem 
maradt el. Ezzel a darabbal is nagyon 
sok előadást értek meg, a nagy érdek-
lődésre való tekintettel pedig már a 
második előadás a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház nagyszínpadára ke-
rült. De ezt a sikerdarabot is elvitték 
Nagyváradra, Gyergyószentmiklósra, 
Ditróba, Székelyudvarhelyre, a buka-
resti Petőfi Házba, és még sok Kolozs 
megyei településre is, és mindenhol 
szinte telt ház tapsolt az előadások 
után. A főbb szerepeket Szabó A. Ist-
ván, Köntés Béla, Leitner Emil, Délczeg 
Edmond (Dusa Ödön), Prokop Gyula, 
Kovács Pali Ferenc, Zsombori Erzsébet, 
Zsombori Mária, Jakab Mária, Vajda 
Zsuzsa alakította, kisebb szerepekben 
Diósadi B. Árpád, Jankó Mária, Gáll 
Enikő, Dankó János, Téglás Sándor és 
Barta László lépett fel.

Ugyancsak 1971-ben, május 15-én 
mutatták be Páskándi Géza: Önkéntes 
tűzoltók című egyfelvonásos abszur-
doidját Délczeg Edmond, Köntés Béla és 
Szabó A. István előadásában – ez is ős-
bemutató volt. Bemutatták Dosztojevsz-
kij: Egérlyuk című monodrámáját is egy 
felvonásban, dramatizálta és játszot-
ta Délczeg Edmond (igazi nevén: Dusa 
Ödön), rendezte: Barta László. Páskándi 
Géza abszurdba hajló szövegei és a sze-
replők jól megformált figurái jól meg-
fértek egyazon előadáson belül Dosz-
tojevszkij lélekben „turkáló” különös 
szereplőjével, amelyet Délczeg nagy be-
leéléssel, szuggesztíven adott elő. A mo-
nodrámában nyújtott alakítása adta 
meg az alaphangot későbbi többirányú, 
sokoldalú színpadi fellépéseihez, jelez-
te, hogy többre is képes, mert sokoldalú, 
színes egyéniség.

1972. április 16-án volt a Kánikula – 
vidám jelenetek című darab bemutatója 
– I. L. Caragiale karcolataiból és Karin-
thy Frigyes humoreszkjeiből, Bereczky 
Júlia rendezésével. 

Ezúttal is fergeteges, harsány, sike-
res előadás született, a társulat majd 
mindegyik tagjának részvételével. 
Szinte sziporkázott a humoros karak-
terek megformálásában Köntés Béla, 
Délczeg Edmond, Szabó A. István, Jakab 
Mária és Flóra Ágnes, de a többi sze-
replő is kitett magáért. Ez az előadás 
is mondhatni hiánypótló volt a kolozs-
vári színházi életben. A Stúdió Színpad 
ezekkel a szellemes, kacagtató, de el-
gondolkodtató jelenetfüzérekkel is bi-
zonyította a műkedvelők előtt, hogy 
anekdotázásnak helye van, és erre igen 
kapható a közönség, amely alapos „íze-
lítőt” kapott Caragiale és Karinthy hu-
morából.

1973. január 20-án Kincses Elemér: 
Katonák című darabja – játék egy fel-
vonásban – került színre, amely egy 
újabb ősbemutató volt. A második rész-
ben a korábban bemutatott Caragiale 
és Karinthy Vidám jeleneteit láthatta 
a nagyérdemű, melyet ismét Bereczky 
Júlia rendezett. A Katonák című alko-
tással valójában drámaírót is avatott 
az együttes, mivel Kincses Elemérnek 
ez volt az első színre vitt darabja. „A Ka-
tonák című egyfelvonásosa (1972-ben 
íródott) az abszurd drámaírás eszköze-
ivel fejezi ki az ember önpusztító ösztö-
neinek értelmetlenségét” – olvashatjuk 
a Wikipédián. A bemutató szereplői: 
Délczeg Edmond, Bárány Tibor, Köntés 
Béla, Szabó A. István, Zsombori Erzsé-
bet, Zsombori Mária, Diósadi B. Árpád 
és Kovács Pali Ferenc.

Még ebben az évben, február 24-én 
egy újabb formabontó bemutató követ-
kezett, mégpedig Petőfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa című alkotása – a költő 

Az aranyemberben egy csempész: Barta László 
Az aranyember. A képen Dusa Ödön és Zsom-
bori Erzsébet
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150. születési évfordulójának a tisztele-
tére. (Hősköltemény négy énekben, stú-
diós feldolgozásban, megtoldva 33 Pe-
tőfi-verssel). Dramatizálta és rendezte: 
Barta László. A főbb szerepeket Nemes 
Péter, Leitner Emil, Délczeg Edmond, 
Asztalos Zsuzsa, Bagi Pál Balázs, Flóra 
Ágnes, Kovács Pali Ferenc, Diósadi B. 
Árpád és Bárány Tibor alakította. A „kó-
rus” tagjai: Jankó Jozefina, Kilin Gyön-
gyi, Prokop Gyula, Zsigmond György, 
Rezi László, Rusz Antal és Vajas István.

„Emlékezetes Petőfi-ünnepség ta-
núi voltunk február 24-én a Kolozsvári 
Művelődési Palotában a Stúdió Szín-
pad előadásán. Híven műkedvelő vol-
tához, eltért a szokványos versössze-
állításon alapuló Petőfi-műsoroktól. 
Volt bátorságuk ahhoz, hogy ne teljes 
Petőfi képet nyújtsanak, hanem egy 
eddig kevésbé ismertet, a humoros Pe-
tőfit. Műsoruk gerince a »Helység ka-
lapácsa« dramatizációja volt, amelybe 
– kitűnő rendezői ötlettel – korai sze-
relmes verseket és humoros életképe-
ket ágyaztak: ezek nagyrészt ugyanazt 
a hangulatot sugallták, mint az eposz-
paródia. A rendező, Barta László alap-
koncepciója mindenképpen érdekes, 
megvalósítására azonban érdemes bő-
vebben kitérni, éppen a rendezői kiin-
dulópont helyessége miatt, és mert az 
előadás rengeteg izgalmas lehetősé-
get hordozott magában. (…) A kolozs-
vári Stúdió Színpad eredeti koncepci-
ójú előadással adózott költőóriásunk 
emlékének, és valóban magas szintű, 

lendületes műkedvelés irányába tett 
igen figyelemre méltó lépéseket.” (H. 
Szabó Gyula, Művelődés, 1973 májusa) 

1973. március 24-én, Délczeg Ed-
mondnak, a Stúdió Színpad egyik leg-
sokoldalúbb tagjának az Írott muzsi-
ka című bemutatóját tartották meg. 
Előadói estjének versválogatása erdé-
lyi magyar költőktől indult – Palocsai 
Zsigmond egyik versét választotta mű-
sorának címéül –, majd „elkalandozott” 
Szilágy Domokoson, Kenéz Ferencen át 
a román és a magyar klasszikus költő-
kig, Mihai Eminescuig, Arany Jánosig 
és Petőfi Sándorig, sőt, a világirodalom-
ba is betekintést nyújtott Francois Vil-
lon versein keresztül. Az előadás egyik 
érdekessége, sőt nyeresége volt három 
akkori zenekonzervatóriumi diák köz-
reműködése: Tokos Zoltán gitáron, Szé-
kely István klarinéton, Köntés Béla pe-
dig nagybőgőn játszott.

Az 1973-ás évadnak még nem volt 
vége. Újabb két sikeres, remek bemu-
tató következett. Június 16-án, Berecz-
ky Júlia rendezésében, Páskándi Géza: 
Vendégség című történelmi drámáját 
adták elő – tudomásunk szerint ez or-
szágos bemutató volt. A dráma Korunk-
beli megjelenése után többen is vitat-
ták a mű történelmi hűségét, rejtély és 
találgatás övezte a darab bemutatásá-
nak engedélyezését… Az akkor létező 
cenzúra mellett talán még az unitá-
rius egyház is vétózta a nagyszínpadi 
bemutatót. Mégis, talán épp Bereczky 
Júlia diplomáciai ügyessége révén egy 

műkedvelő együttes, a kolozsvári Mu-
nicípiumi Művelődési Ház Stúdió Szín-
pada engedélyt kapott a vitatott mű 
bemutatására – ekkorra már a Stúdió 
Színpadnak rangja, hírneve volt a ko-
lozsvári kulturális életben. Komoly, 
kockázatos vállalkozás volt, de Berecz-
ky Júlia az általa hangoztatott: „hűség 
a tehetséghez, bátorság a hűséghez” 
gondolat jegyében bízott a kiválasztott 
szereplőiben, az ő tehetségükben, hitt 
abban, hogy képesek művészi szinten 
színpadra vinni és előadni ezt a nem 
könnyű, hosszú monológokkal és pár-
beszédekkel tarkított drámát.

A darab két főszereplője, Köntés Béla 
(Dávid Ferenc) és Délczeg Edmond (So-
cino) talán addigi műkedvelői színészi 
pályájuk legjobb alakítását nyújtot-
ta, igazi hiteles átéléssel, meggyőzően. 
A bemutató további szereplői: Leitner 
Emil, Szabó A. István, Vajda Zsuzsa, 
Bagi Pál Balázs és Bárány Tibor, nekik 
szintén kijárt az elismerés.

Köntés Béla 2016 márciusában erről 
a bemutatóról a következőképpen nyi-
latkozott egy közösségi oldalon: „Én úgy 
emlékszem, hogy felfogtuk a pillanat 
jelentőségét. (…) Páskándit szerettük, 
menő is volt. Engem teljesen lehenge-
relt azzal, hogy elveiért börtönt is ült. 
(…) A darabban egytől-egyig tisztessé-
ges munkát végeztünk. Julika (Berecz-
ky) biztos érezte, hogy ezzel a szereposz-
tással meg tudja csinálni, megvoltak 
hozzá az emberei, ez is emelhette a vég-
eredmény színvonalát, illettünk sze-
repeinkhez (…) Mélyszántású műnek 
éreztük, a fele mondanivalójával a so-
rok között. Ezt is imádtuk, a közönség 
reakciójából kiolvashattuk, ki mennyit 
fogott fel az elhangzottakból. A szöveg-
mondásban úgy kellett lavírozni, hogy 
látszólag ártalmatlannak tűnjön (ne 
jöjjön értünk a »dubica«), de lehetőleg 
minden rejtett képzelettársításra ráve-
zessük a vájt füleket. (…) Egy kiemelke-
dő ősbemutatót produkáltunk.” 

Hogy mennyire igaza volt az előa-
dás értékelésében, és hogy mennyire 
ráéreztek a szereplők, arra bizonyíték, 
hogy két jelentős és közismert színikri-
tikus is elemezte a bemutatót: Szőcs 
István kritikája az Előrében, 1973 július 

„A kolozsvári Stúdió 
Színpad eredeti 

koncepciójú előadással 
adózott költőóriásunk 

emlékének…”

Jókai Mór: Az aranyember. A képen Vajda Júlia, Boda Árpád, Gáll Enikő, Jankó Mária, Kovács Pali 
Ferenc és Leitner Emil



10 • www.muvelodes.net

12-én, Kincses Eleméré pedig A Hétben, 
1973. július 13-án jelent meg. Érdemes 
idézni Kincses Elemér írását a bemu-
tatóról: „A kolozsvári műkedvelők 
nemrég bemutatták a darabot, ami 
mindenképpen úttörő vállalkozásnak 
számít. Bereczky Júlia, a kolozsvári 
Állami Magyar Színház művésznője a 
városi Művelődési Ház Stúdió Színpa-
dának vezetője nagy szakmai bátor-
ságról tett tanúbizonyságot, amikor 
a Vendégséget az együttes műsorára 
tűzte. Páskándi drámája nem tartozik 
a könnyű sikerrel kecseg tető darabok 
közé. Tömör nyelve, gondolatgazdagsá-
ga – hiszen a darab két gondolkodásfor-
ma gigászi küzdelme – nehéz feladat 
elé állíthatná a hivatásos együtteseket 
is. Elmondhatjuk: a kolozsvári előa-
dás rendezője sikerrel birkózott meg a 
rendkívüli feladattal. Az előadás legro-
konszenvesebb vonása talán éppen az, 
hogy nem érződött rajta a műkedvelő 
előadások átka, a »majd mi megmutat-
juk« szándék. Bereczky Júlia világosan 
értelmezte és rendezte a darabot, nem 
akart sem távolítani, sem közelíteni, 
teljes szépségében engedte felragyogni 
a szövegben rejlő igazi drámát. Ebben 
természetesen a színészi alakítások-
nak is nagy érdemük van. Dávid Ferenc 
szerepét Köntés Béla, a Zeneművészeti 
Főiskola végzős növendéke játssza. Ne-
héz feladatát egyértelműen sikerrel 
oldja meg. Kellemes hangja, tiszta szö-
vegmondása, szép mozdulatai és nem 

utolsósorban műkedvelő színjátszók-
nál szokatlan, megkapó egyszerűsége 
a jövőre nézve is biztató.

Socino szerepében Délczeg Edmond 
alig mérhető műkedvelő mértékkel. 
Legnagyobb erénye: van egyénisége. 
Az első jelenetekben halk óvatos, té-
pelődő… Ahogy halad előre viadala Dá-
vid Ferenccel – a vereség felé –, úgy lesz 
lüktetőbb, zaklatottabb. (…) Összegezve 
az elmondottakat: a Vendégség méltó 
betetőzése a műkedvelő együttes ed-
digi tevékenységének. Most már ezen 
a szinten kell folytatni a megkezdett 
munkát – az elért színvonalat műked-
velő együttes szinte már nem is halad-
hatja meg.”

Mondhatjuk, ezzel a bemutatóval 
Bereczky Júlia áldozatos, kitartó mun-
kája nyomán, a Stúdió Színpad együt-
tese felért a csúcsára – a darabválasz-
tás, a rendezés, a bemutató is magas 
színvonalú volt, ahogyan a műkedve-
lő-színészi alakítás is. És nem utolsó-
sorban a darab elismertségre is szert 
tett, amit kevés műkedvelő együttes 
mondhatott el magáról akkoriban. 
Megjegyzendő, hogy Páskándi Géza: 
Vendégség című darabjának ősbe-
mutatója Békéscsabán volt 1971-ben, 
ugyanazon évben mutatták be a buda-
pesti Pesti Színházban is.

A visszhangos, sikeres Páskándi-be-
mutató után a Stúdió Színpad követ-
kező bemutatójának „főszereplője” a 
vers lett. 1973. december 19-én Homok 

a bőröndben címmel tartottak előadói 
estet Kenéz Ferenc költeményeiből – ez 
egy rendhagyó bemutató volt Bereczky 
Júlia rendezésében. A különlegessége 
abban állt, hogy a stúdiósokon kívül 
nemcsak a rendező és a szerző mondott 
verset, hanem meghívott néhány ko-
lozsvári színészkollégát is, akik szíve-
sen vállalták a fellépést, így hallhattuk 
Katona Éva, Héjja Sándor, Geréb Attila 
és Kozma Lajos versmondását is. A mű-
sor második részében Kántor Lajos kri-
tikus, a Korunk szerkesztője a szerzőt, 
Kenéz Ferencet kérdezte, és vele beszél-
getett az elhangzott versekről.

Példaértékű volt, ahogy a neves kri-
tikus mellett a profi színészek is köz-
reműködtek a Stúdió Színpad ezen 
bemutatóján. A költői előadóest ötlete 
a csoport egyik tagjáé, Kovács Pali Fe-
rencé volt, aki a későbbi szerkesztési 
feladatokat is elvállalta. A bemutató 
létrejöttéről, a versek színpadra állí-
tásáról, valamint a szerző meglátása-
iról még 1974 tavaszán kérdeztük őt. 
„A Stúdió Színpad tagjai körében sok-
szor felvetődött, hogy időnként irodal-
mi összeállításokkal is kellene jelent-
kezniük. Így született meg a kolozsvári 
kortárs költök szerzői estjeinek gondo-
lata” – válaszolta Kovács Pali Ferenc. 
(Barta László, Ifjúmunkás, 1974. márci-
us 28.) Bereczky Júlia művésznő a vers-
műsorokkal kapcsolatban elmondta, 
hogy nem nyilatkozatokra van szük-
ség, mert a rendezőnek a színpadon 
kell kifejeznie mondanivalóját, ott kell 
mindent elmondania a szerzőről, mű-
véről, sajátos rendezői elképzeléseiről 
és gondolatairól.

A versek színpadi „hogylétéről” Kán-
tor Lajost is megkérdeztük: vajon csak 
otthoni négy fal között, hangtalan ma-
gányban lehet érteni és élvezni a ver-
set? „Másképp találkozik az ember a 
verssel, ha egyedül van, bizonyos dol-
gokra koncentrálhat, elidőzhet rész-
leteken, és másképpen fogadja, ha 
előadják, vagy ha a költő felolvasásá-
ban hallgatja. Az előadásnál bizonyos 
dolgok elveszhetnek, de olyasmire is 
felhívhatja a hallgató figyelmét, amire 
olvasáskor nem figyelt.” – felelte Kántor 
Lajos. Majd arra a kérdésre, hogy mi le-
het az oka annak, hogy csak bizonyos 

„A visszhangos, sikeres 
Páskándi-bemutató 

után a Stúdió Színpad 
következő bemutatójának 

főszereplője a vers lett.”

Homok a bőröndben. Előadói est Kenéz Ferenc költeményeiből
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ünnepi évfordulók alkalmával lehet 
látni költői esteket, vagy ritkán egy-
két színész „magánvállalkozásaként”, 
a következő válasz érkezett: „Többször 
elmondtam, leírtam: a kényelmesség, 
a hivatástudat hiánya gátolja a rend-
szeres előadóestek létrejöttét. Erősebb 
szóval: felelőtlenség a saját művészi 
erőkkel, a színészekkel szemben.” (Bar-
ta László, Ifjúmunkás, 1974. március 28.) 

A bemutató kapcsán azt is megkér-
deztük, miképpen éli meg azt a köl-
tő – Kenéz Ferenc –, amikor a szemébe 
mondják, hogy sikere van. „Hogy költői 
estem a népszerűségem bizonyítéka – 
ebben én egyáltalán nem vagyok biz-

tos. Számomra ez az est sokkal inkább 
a népszerűsítésem vállalását – mintsem 
a népszerűségem igazolását jelenti. Ép-
pen ezért érzem úgy, hogy e műsor szín-
padra állításáért nagyon sok köszönettel 
tartozom a Stúdió Színpad tagjainak, és 
a felkérésnek eleget tevő színészeknek” 
– válaszolta. (Barta László, Ifjúmunkás, 
1974. március 28.)

A Stúdió Színpad javára írandó, 
hogy később sem feledkeztek meg a 
versek előadásáról, jó ötletnek bizo-
nyult a kortárs kolozsvári költők be-
mutatása, verseik színpadra állítása. 
Az 1974-es évadban még két bemuta-
tó volt: Dan Tarchila: Egy kisállomá-
son (egyfelvonásos), Bereczky Júlia 
rendezésében. Ezt a bemutatót III. díj-
jal jutalmazták a műkedvelők orszá-
gos versenyén. Majd ezután Méhes 
György: Fele se tréfa című színjátéka 
következett – ezzel pedig rendezőava-
tás is történt Leitner Emil személyé-
ben, aki a Stúdió veterán tagja volt.

Az 1975-ös évadban is két érdekes 
színdarab került színre. Október 11-én 
az alig ismert Wolfgang Weyrauch: Ja-
pán halászok című színműve (rendező: 
Leitner Emil), a következő hónap, no-
vember 20-án pedig Salló István: Pos-
tán nyert vőlegény – zenés vígjáték egy 
felvonásban, amelyet Bereczky Júlia 
rendezett. Ez a bemutató is sikeres volt, 

az országos műkedvelő fesztiválon II. 
díjat kapott. A darab szerzője sem volt 
ismert valaki, mégis el merték vállal-
ni a vígjáték bemutatását. Salló István 
(1932–2003) népművelő, színpadi író 
volt, többek között szobrász, közéle-
ti személyiség, az 1960–70-es években 
Csíkszereda kulturális életének egyik 
meghatározó egyénisége. Irodalmi 
munkásságában kisregények, elbeszé-
lések, gyermekversek, mesék és népi 
színművek szerepelnek. 

Salló István november 20-ai, egyfel-
vonásos bemutatójának a második ré-
szében a stúdiósok Van egy ilyen cím-
mel, vidám jelenetekkel és szatírákkal 
rukkoltak elő Petre Ispirescu, Marin 
Sorescu, Sinkó Zoltán és Rónai István 
írásaiból. (Összeállította Kovács Pali Fe-
renc, rendezte: Leitner Emil.) 

Feltétlenül ki kell emelnünk, hogy e 
két fenti bemutató között a stúdiósok-
nak még egy jelentős színrelépésük, 
bemutatójuk volt. Mégpedig továbbvit-
ték a korábbi években elkezdett vers-
műsoraikat. Október 18-án, Lászlóffy 
Csaba kolozsvári költő szerzői estjére 
került sor, amely során egy összeál-
lítást hallhattunk a költő szerzemé-
nyeiből, megtoldva a művész színhá-
zi próbálkozásának rövidke, Alkonyat 
című háromszemélyes jelenetével – a 
rendező Bereczky Júlia volt. Lászlóffy 
Csaba a szerzői est kapcsán baráti üze-
netet írt a Stúdiószínpad Emlékkönyvé-
be 1976. március 15-én: „A tartást, a ki-
tartást, a színpad, a vers, az anyanyelv 
szeretetét és önkéntes szolgálatát, a 

megsejtett vagy már régóta ragyogó te-
hetséget nem őrizheti sem díszesen ci-
comázott album, sem kritikus hegyes 
tollvonása – csupán saját fiatalságotok 
őrizheti, s az utánatok érkezőké, csu-
pán ragaszkodásotok a fiatal lélek meg 
nem alkuvásához. »…akkor gyűljünk 
össze / midőn minden elejtett szavunk 
jelentése / maga a tény lesz a megszó-
lalás / gyönge vagyok a hallgatásra!« 
Nem búcsúvers ez, hanem baráti üze-
net.” (Nánó Csaba, Szabadság, 1999. 
március 1.)

(Folytatjuk)

Salló István (1932–2003) 
népművelő, színpadi 

író volt, többek között 
szobrász, közéleti 

személyiség, az 1960–70-
es években Csíkszereda 

kulturális életének egyik 
meghatározó egyénisége.

Caragiale: Kánikula. A képen Leitner Emil, Bárány Tibor, Vajda Zsuzsa

Jókai Mór: Az aranyember. Gáll Enikő és 
Leitner Emil.
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gazán izgalmas tud lenni az, amikor ar-
ról írunk, amiről nem lehet, amikor azt 
próbáljuk megközelíteni, megragadni, 
ami a szavakon túl van: ilyen élmény 
a transzcendens megtapasztalása, de 
akár a szeretkezés vagy a színházi ka-
tarzis. A bibliodrámát is sokféleképpen 
lehet megközelíteni, le lehet írni alaku-
lásának történetét, önismereti jellegét, 
eszközeit, céljait – dióhéjban ezeket mi 
is közöljük –, de lényegét, ami a jelenlét 
megismételhetetlen élményével társul, 
igen nehéz feladat mindenki számára 
ízesen és tartalmasan megosztani. 

Bibliodráma?! – hallom is a képzele-
temben megszólaló olvasót, és látom, 
amint kicsit összeráncolja, avagy fel-
vonja a szemöldökét, miközben feje is 
enyhén oldalra biccen. Mint tudja, a 

biblio- előtag jelentése: könyv, könyvek 
– és a dráma szó értelme ugyancsak ért-
hető, összetéve a kettő viszont a kifejezés 
valami egészen egyedi jelentéssel bír.

A bibliodráma konkrét értelemben 
egy olyan csoportos önismereti mód-
szer, amely a Biblia szövegeit különbö-
ző játékos és dramatikus módszerek ál-
tal életre keltve fejti ki hatását. A Biblia 
történetein, szereplőin, sokféle szöveg-
típusán keresztül játékosan aktiválód-
nak az évszázados archetípusok, szim-
bólumok, örök emberi élethelyzetek, 
történetek, törekvések és érzések, de a 
tevékenységen csak az kel életre, ami 
ebből minket, 21. századi embereket 
külön-külön foglalkoztat. Tehát min-
den, ami egy ilyen foglalkozáson törté-
nik, lényegében a résztvevő emberekről 
szól, a Biblia úgymond a legtökéletesebb 
ürügy arra, hogy igazán tartalmasan 
meg lehessen nyílni és nyilvánulni.

Teljes mértékben ökumenikus, nem 
képviseli egyetlen egyház hittétele-
it sem, bár keresztyén fogantatását és 
jellegét a Biblia miatt magán hordozza, 
viszont mindössze a résztvevők egyéni 
és egyedi hitére1, tapasztalataira épít, 
valamint aktuális élethelyzetükre, 
kérdéseikre ad rálátást. Ez egy olyan 
tevékenység, amelyen a résztvevők 
biztonságos keretek között – miközben 
közösen játszanak – saját magukkal és 
életükkel, akár hitük mélységével is 
foglalkozhatnak, anélkül, hogy közben 
bárkinek és bárminek meg kellene fe-
lelniük. Emellett ez az önismereti for-
ma a Biblia élményszerű megismerését 
is kínálja, hiszen ki lehet próbálni azt, 
hogy milyen érzés volt például Mózes-
ként vizet fakasztani a sziklából, avagy 
tanítványként találkozni Jézussal – lé-
nyegében végtelen játék- és találkozás-
lehetőséget kínál a Könyvek könyve.

Általában két bibliodráma-vezető 
választja ki az adott témát, és hangol-
ja rá a szövegre a résztvevőket, akik 
saját maguknak választanak szere-
pet – így mindenki a hozzá leginkább 

Fénynek lenni, sónak lenni
Ízelítő a bibliodráma világából

Kocsis Tünde

I

Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános a fény és a só teológiájáról tart előadást
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találó, élethelyzetével és szándékaival 
korre láló szerepet választhatja. Minden 
spontánul alakul, sőt minden úgy a leg-
jobb, ahogy a spontaneitás hitelességé-
ben történik. Az is előfordulhat, hogy a 
játék nagyon elkanyarodik a közismert 
bibliai verziótól, ebben az esetben a já-
tékot követő beszélgetés annál tartal-
masabb lesz, mert ki fog derülni, hogy 
miért lett más a történet, mint a leírt. 
Ugyanakkor nincs törekvés semmilyen 
történelmi hűségre, hiszen lehetetlen 
rekonstruálni az „akkorvoltat”, és nem 
is ez a cél − a bibliai szövegen keresz-
tül működő archetípusok, szimbólu-
mok, élethelyzetek tökéletesen egyesí-
tik a bibliai idők és a mai kor emberét. 
A szerepválasztás nem csak emberi sze-
repeket jelent, Isten is megjeleníthető, 
vagy a természeti jelenségek, állatok, 
tárgyak, érzelmek, bárki és bármi, aki 
az adott szövegben szerepel, vagy akár 
szerepelhetett volna. 

A 2016 augusztusában Kolozsváron 
megszervezett XII. Nemzetközi Bib-
liodráma Konferencián2 három kü-
lönböző műhelymunka foglalkozott a 
fesztivál mottójául választott „A föld 
sója, a világ világossága”3 (Mt. 5., 13–
16.) szövegrészekkel. Az én csoportve-
zetőim a cseh Zuzana Pelechova és a 
svájci Bruno Fluder4, akik életükben 
most vezettek először közösen, és ma-
ximálisan kitágították a konnotációs 
mezőt azzal, hogy a Teremtés könyvé-
nek és a Jelenések könyvének (Ter. 1., 
1–5. és Jel. 22., 1–5.) fénnyel kapcsola-
tos szövegeit is játékra ajánlották. Ez-
zel párhuzamosan pedig olyan kreatív 

gyakorlatoknak lehettünk részei, ame-
lyek az intuíció segítségével „az éle-
tünkben először megpillantott fény” 
képzetét idézték fel, majd különböző 
játékok során a jelenben is megkeres-
tük a fényt, a ragyogást mégpedig az 
egymás közötti tér(lét)ben vagy lét(tér)
ben, és egymás tekintetében. 

A só szimbolikájával is foglalkoz-
tunk, mégpedig a Biblia, az univerzum, 
az emberi szervezet és saját életünk 
kontextusaiban. Ehhez járult szervesen 
hozzá a tordai sóbányában tett látoga-
tás, valamint Ilyés Zsolt, csíkszentléle-
ki plébános előadása, amelyben a só és 
a világosság teológiáját fejtette ki. Előa-
dásából emlékezetes volt számomra az, 
amikor arról beszélt, hogy amikor eltölt 
valakit Isten lelkisége, „fénye”, akkor 
teljes mértékben megbizonyosodik va-
lamiben, ami korábban számára tele 
volt kétségekkel, és racionális érvek, 
megoldások keresésének görcsével.5 
Szó volt a fény csodájáról is, arról, hogy 
amikor a fény megtörik, létrejön a cso-
dálatos és végtelen színvilág. A végtelen 
sokszínűség egyesülve mégis egységes, 
fehér színt eredményez, miközben az 
emberek, ha összekeverik az összes ál-
taluk ismert színt, akkor sem az isteni, 
makulátlan fehéret, hanem a szürkét 
kapják, azt a színt, amely éppen a sok-
színűség ellenlábasa, és amely az uni-
formizálást és a monotóniát jelképezi. 

A bibliodráma módszere az 1960-as 
években németországi protestáns kö-
rökből indult, azóta számos változata 
alakult ki, és Európa-szerte elterjedt, 
illetve terjedőben van. A változatok a 
megközelítési módban térnek el: egye-
sek nagyon bibliaszöveg-centrikusak, 

mások a testre való figyelést és a moz-
gást helyezik előtérbe, a Magyarorszá-
gon a 90-es években meghonosodott, 
elterjedtebb változat a pszichodráma6 
módszerén alapul7 

Erdélyben is ez a módszer vert gyö-
keret a 21. század elején a magyaror-
szági Sarkady Kamilla és Nyáry Pé-
ter kiképzők több éves munkájának 
köszönhetően. Jelenleg Erdélyben és 
egész Romániában 23 képzett biblio-
dráma-vezető van, az ő tevékenysége-
iknek a 2013-ban megalakult Romániai  
Bibliodráma Egyesület ad keretet.8 Bár 
1568-ban, a tordai országgyűlés hatá-
rozata nyomán csak jelképesen való-
sult meg Erdély földjén a vallásszabad-
ság eszméje, Erdély mégis nyitott volt 
a reformációra, az új tanok gyökeret 
vertek az erdélyi magyarság között, sőt 
új vallásfelekezet is született Dávid Fe-
renc eszméi és munkássága nyomán – 
nem véletlen hát, hogy a bibliodráma a 
közelmúltban a szükséges nyitottságra 

Dramatikus munkára szánt képek a só világából

A só szimbolikájával 
is foglalkoztunk, 

mégpedig a Biblia, az 
univerzum, az emberi 

szervezet és saját életünk 
kontextusaiban. Ehhez 

járult szervesen hozzá a 
tordai sóbányában tett 

látogatás.
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és termékeny táptalajra talált ezen a 
földön. A hitben való megerősödés és 
az ehhez szükséges önismeret minden 
kor emberének aktuális szükséglete, 
és ez az, amiben a bibliodráma mód-
szere gazdagítani tudja az erdélyi tár-
sadalom életét. 

A Romániai Bibliodráma Egyesület 
vezetője, Kulcsár Apollónia Noémi SJC, 
valamint az egyesület tagjai szervezték 
tehát meg a XII. nemzetközi konferenci-
át, amelyen az erdélyi bibliodramatis-
táknak először nyílt igazán lehetősége 
találkozni a nemzetközi bibliodramati-
kus áramlattal, az „elődökkel” és test-
vérekkel, akikkel lényegében sok nyel-
ven, de mégis ugyanarról beszélnek. 
Kolozsváron a jezsuita alapítottságú 
Manréza házban talált otthonra a kon-
ferencia. A ház gazdája Claudiu Miklós 
SJ, aki még a konferencia kezdetékor 
elmondta, hogy jelenleg egy nagyon 
nyitott, soknemzetiségű szerzeteskö-
zössége van a lelkigyakorlatos háznak, 
és mennyire örülnek, amikor egy ilyen, 
ugyancsak színes, egyben dinamikus, 
és a hitet, vallásosságot alapjában érin-
tő gyakorlatnak, workshopsorozatnak 
adhatnak otthont.

A konferenciára 11 országból érkeztek 
résztvevők, összesen 49-en, amelynek 
több mint 90-95 százaléka bibliodrá-
ma-vezető volt. Elbeszélgetve a külön-
böző országok bibliodráma-vezetőivel 
azt állapíthattam meg, hogy minden 
országban más-más fázisban van a 
bibliodráma ismertsége és aktív jelen-
léte. Németország a központ, ott a leg-
ismertebb és elterjedtebb a módszer, ott 
van a Nemzetközi Bibliodráma Hálozat 
központja, és ott van a legtöbb biblio-
dráma-vezetői képzés. Ez azért fontos, 
mert azt látom, hogy azokban az orszá-
gokban terjedhetett és virágozhatott ki 
igazán ez a módszer, ahol nemcsak bib-
liodráma-csoportok indultak, hanem 
ahol vezetők képzése is zajlik. Ilyen 
ország Németország mellett Ausztria, 
Svédország, Finnország, Belgium és 
Magyarország. Az erdélyi bibliodrámá-
nak is hosszú távon csak akkor lesz jö-
vője és virágzása, ha beindul Erdélyben 
is az Európai Hálózat előírásainak meg-
felelő vezetőképzés.9 

A bibliodráma is – akár csak a drá-
mai művészetek (film, színház, tánc) 
és az önismereti csoportmódszerek 
– gyakran él a sűrítés lehetőségével. 
A pszichodrámában egy óra alatt leját-
szódhat az ember gyermekkora, a tánc-
terápiában egy gesztusba sűrítődhet 
egy egész meghatározó életesemény, és 
befejezésként, összegzésként most én 
is élek a sűrítés lehetőségével: megpró-
bálom egy mondatban kifejezni, hogy 

mit jelent nekem, egy erdélyi bibliodrá-
ma-vezetőnek a bibliodráma. 

Út a Biblián keresztül önmagamhoz, 
hiányosságaimhoz, problémáimhoz is, 
találkozva a mássággal és másokkal − 
eljutva a közösig és a közösségig, onnan 
pedig vissza, megerősödve önmagam-
ban, és megoldást, avagy bizonyosságot 
találva a saját életemhez, hivatásom-
hoz, ahhoz, hogy fény és só lehessek 
másoknak, Isten dicsőségére. 

Jegyzetek
1 Ilyetén az ateisták, és bármilyen nem 
kereszt(y)ény vallású személy is nyugod-
tan „kipróbálhatja”, a bibliodráma szelle-
misége távol áll mindenféle térítési szán-
déktól.
2 A rendezvény teljes neve, ideje, helyszí-
ne: XII. Nemzetközi Bibliodráma Konferen-
cia és Európai Bibliodráma Hálózati Talál-
kozó, 2016. augusztus 24–28. Kolozsvár.
3 „13. Ti vagytok a földnek savai; ha pe-
dig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? 
Nem jó azután semmire, hanem hogy 
kidobják és eltapossák az emberek. 14. Ti 
vagytok a világ világossága. Nem rejtet-
hetik el a hegyen épített város. 15. Gyer-
tyát sem azért gyújtanak, hogy a véka 
alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék 
és fényljék mindazoknak, akik a házban 
vannak. 16. Úgy fényljék a ti világosság-
tok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó 
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti meny-
nyei Atyátokat.” (Károli Gáspár fordítása)
4 A konferencián rajtuk kívül még két 
workshop volt, az egyikben „a hagyomá-
nyos bibliodramatikus felfogástól elté-
rően, ahol a szövegrész alapján találja 
meg mindenki a szerepét, Goda Gyula 
és Majsai-Hideg Tünde workshopjá-
ban a résztvevők fordított utat jártak be: 
az életélményeikből indultak ki, és ezek 

dramatikusan átdolgozott felismeréseit 
hozták aztán összefüggésbe az adott igé-
vel.  Ekként nagyon személyre szabott és 
mély egyéni munkát végezhettek, és a tu-
datosan implikált és követett csoportdi-
namikának hála, komoly közös csoportél-
ményben is része lehetett a résztvevőknek 
az integrálást (szabad csoportjáték) köve-
tően. Aino-Kaarina Mäkisalo – Péter Pius 
Varga csoportjában a munkát alapvetően 
a testészlelés, illetve a pszichodramati-
kus bibliodráma jellemezte. A személyes 
élettapasztalatokból kiindulva arra ke-
restük a választ, miként tudunk sóként 
és fényként mások számára jelen lenni. 
Ezek után változott a perspektíva, és ki-
ki azokat a személyeket kereste meg, akik 
számára sóként energiát közvetítenek. Ez-
zel a személlyel imaginációban folytatott 
párbeszéd zárta le a közös munkát.” (He-
gyes Katalin összefoglalója)
5 Saját fogalmazás, az előadó másként fe-
jezte ki magát.
6 A pszichodráma eredetileg Jacob L. Mo-
reno által a 20. század első felében ki-
dolgozott akcióelvű, cselekvésközpontú, 
tüneti és feltáró jellegű csoport-pszicho-
terápiás módszer, melyet Mérei Fe-
renc honosított meg Magyarországon az 
1970-es évek elején. 
7 Amennyi hasonlóság, annyi lényegi el-
térés is van a pszichodrámával, részlete-
sebben erről: http://bibliodrama.co.hu/
tanulmany4.html
8 Nekem ennyiről van tudomásom. 
Az egyesület honlapja: http://bibliodra-
ma.ro/
9 Jelenleg nagyon kevés az aktívan mű-
ködő bibliodráma-vezető, a módszer ter-
jedését nehezíti a fogalom és ismeret-
lensége, valamint a csupán a nevéből 
eredeztethető előítéletek. Mert hát mire is 
gondolnak, amikor ezt hallják: bibliodrá-
ma? Sok mindenre, csak éppen arra nem, 
amit valójában jelent, a vallással kapcso-
latos kezdeményezésekkel pedig leggyak-
rabban fenntartásaink vannak – jogosan.

A 2016-os bibliodráma konferencia részvevői (a kolozsvári Manréza kápolnájában, a konferencia 
zárónapján). A szerző felvételei
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21. század európai emberének termé-
szetes, hogy a lányok az elemi osztá-
lyoktól kezdve az egyetem elvégzésé-
ig azonos oktatásban részesüljenek, s 
azonos teljesítményt nyújtsanak, mint 
a fiúk. Száz évvel korábban ez még csak 
kevesek álma volt, s küzdeni kellett a 
leányoktatás kiépítéséért, kiteljesíté-
séért. Erdély központi városában, Ko-
lozsvárt három több száz éves múltra 
visszatekintő felekezeti tanintézet is 
működött a 19. század végén, s nagyne-
vű tanárok egész sorát tartották szá-
mon Apáczai Csere Jánostól Brassai Sá-
muelig. De hivatásos leánynevelő vagy 
éppen tanítónő egy sem akadt köztük. 
Az első kolozsvári intézetteremtő pe-
dagógusnőnek a múlt századfordulón 
tevékenykedő De Gerando Antoninát 
tekinthetjük. 

De Gerando Antonina anyai ágon a 
széki gróf Teleki család sarja, apja pe-
dig egy módos lyoni eredetű francia 
nemes családból született. Ez további 
pályáját több szempontból is megha-
tározta. Az anyai felmenők között ott 
volt nagyanyja, gróf Brunswick Karo-
lina (1782–1843), Brunswick Teréznek, 
az 1828-ban megnyitott első magyar-
országi óvoda alapítójának a húga. 
Brunswick Karolina 1805-ben gróf Tele-
ki Imréhez (1771–1848) ment nőül, aki-
vel aztán Kővárhosszúfalu (Satulung) 
kastélyában éltek. A különc férj nagy 
könyvtárat gyűjtött, s jól hegedült. 
A házasságból három gyermek szüle-
tett: két leány és egy fiú. 

Az idősebb leány, Teleki Blanka 
(1806–1862) mint a magyar leányneve-
lés úttörője szerzett nevet magának, de 
festőművészként is tehetségnek számí-
tott. Ő nyitotta meg 1846 őszén az első 
magyar felsőbb leányiskolát. A kis in-
tézet csak két esztendeig működhetett, 
mert 1848-ban kitört a forradalom. Te-
leki Blankát bátran hirdetett hazafias 
nézeteiért 1851 májusában letartóztat-
ták, s tízévi várfogságra ítélték. Hat év 

letöltése után szabadult. Ezután külföl-
dön élt, Párizsban érte a halál. 

Mielőtt a fiatalabb Teleki-lányról 
szólnánk, a fiút, Teleki Miksát (1813–
1872) is említsük meg, aki a kendilónai 
(Luna de Jos) kastélyban élt. Második 
házasságát egy helybéli lánnyal kötöt-
te, s az ebből született öt gyermek (Irén, 
Izabella, Blanka, László-Gyula, Emma) 
vitte tovább a családnak ezt az ágát. 

A kisebbik leány, Teleki Emma 
(1809–1893) nővérével már fiatalon 
utazhat, megismerik a német és olasz 
nagyvárosok kincseit. Emma követi 
öccse iskolai tanulmányait, elsajátít-
ja még a latin nyelv alapismereteit is, 
tehetségesen fest és zongorázik. Mik-
sával együtt utaznak Párizsba, hogy 
felkeressék ott tartózkodó nagynén-
jüket, Brunswick Terézt, s megismer-
jék az ottani művelődési életet. Több 
francia tudóst és írót is felkeresnek, 
köztük Joseph-Marie de Gerando bá-
rót, a neves politikust. Ennek házánál 
ismeri meg Emma a báró unokaöccsét, 
a nála tíz évvel fiatalabb, lyoni születé-
sű Auguste de Gerandót (1819–1849). Au-
guste nyolc éves kora óta a nagybácsi 
irányítása alatt Párizsban nevelkedik, 
ennek kívánsága szerint jogot tanul, 
ám inkább a történelem érdekli. Bár 
mindkét család ellenzi az egybekelést, 
a fiatalok 1840. május 14-én Párizsban 
kötnek házasságot. Még abban az év-
ben Erdélybe utaznak. Auguste rövi-
desen megtanul magyarul, sőt romá-
nul is, bejárja és megszereti Erdélyt. 
Első művét a magyarok eredetéről, a 
másodikat, a két kötetest Erdélyről és 
lakóiról írja franciául. Ezek közzété-
telére 1844-ben Párizsba utaznak, s itt 
születik meg első gyermekük, Anto-
nina 1845. február 13-án. 1845 nyarán 
újra Magyarországon vannak, Au guste 
inkább Pesten tartózkodik. Megis-
merkedik az ottani tudósokkal és po-
litikusokkal, és tudósításokat küld 
párizsi lapoknak. 1846-ban a Magyar De Gerando Antonina

A leánynevelés erdélyi úttörője: 
De Gerando Antonina

Gaal György

A



16 • www.muvelodes.net

Tudományos Akadémia külső tagjául 
választja. 1846. december 10-én Pesten 
születik meg második gyermekük, At-
tila (1846–1897).

Auguste 1848 februárjában, a fran-
cia forradalom hírére Párizsba utazik, 
azután a magyar forradalom Pestre 
vonzza. Diplomáciai megbízatással 
közvetít a francia és a magyar forra-
dalmi kormányok között. A világo-
si fegyverletétel után betegen német 
földön bujdosik. Drezdában talál rá 
felesége, s ápolja december 9-én be-
következett haláláig. Emma tartva a 
megtorlástól 1850 elején hamis útlevél-
lel kisgyermekei társaságában Párizs-
ba utazik. Itt számíthatott férje rokon-
ságának, baráti körének valamelyes 
támogatására. 

A két de Gerando-gyermek Párizs-
ban kiskorától fogva francia környe-
zetben, puritán viszonyok közt ne-
velkedik. A háztartást édesanyjuk a 
felcseperedő Antonina segítségével 
vezeti. Gyakran megfordul náluk né-
hány vezető értelmiségi, egyetemi ta-
nár. 1860-ban Attilát beíratják a Szt. 
Lajos Líceumba. Antonina vele együtt 
tanulja a latint és a főbb tárgyakat. 
Az édesanya felfogadja a menekült-
ként Párizsban élő Irányi Dánielt, 
hogy naponta két magyar órát ad-
jon a fiataloknak. Maga az édesanya 
is sokat tesz a magyar szellemű ne-
velésért. Az édesanya eljár egyetemi 
előadásokra, s gyakran magával vi-
szi Antoninát is. Így ő már 1861-ban a 

párizsi városházán leteheti az I. fokú 
tanítónői vizsgát, 1863-ban a II. fokút, 
1864-ben pedig kiállja a tanárnői vizs-
gát. Az 1860-as évek közepén Emma és 
gyermekei beutazzák Dél-Franciaor-
szágot, majd Itáliát és Görögországot. 
Mindenütt szakemberek kalauzolják 
őket. Két alkalommal Magyarországot 
is felkeresik. 

A kiegyezést követően az 1870-es 
évekre válik annyira megbízhatóvá a 
magyarországi világ, hogy Emma asz-
szony a gyermekeivel haza merjen köl-
tözni. Ekkorira már a családon belüli va-
gyoni dolgok is rendeződnek, úgyhogy ő 
a Szatmár megyei pálfalvi (Szatmárpá-
lfalva – Păuleşti) birtokon telepedhetik 
le, s ott él haláláig. Attila is többnyire Pá-
lfalván él, másodszor nősülve 1887-ben 
feleségül veszi unokahúgát, édesanyja 
Kendilónán élő Miksa öccsének a legidő-
sebb lányát, a nála tíz évvel fiatalabb Te-
leki Irént (1857–1937), házasságukból egy 
Félix (1888–1945) nevű fiú születik. 

Az eddigi életrajzok szerint 1872-ben 
vagy 1873-ban történt a hazatelepedés. 
Antonina Pesten marad, s itt a leány-
nevelésben vállal szerepet. Először a 
Veress Pálné féle Nőképző Egyesület 
1869-ben alapított leányiskolájában ta-
nít, emellett a Nőiparegyesület tanító-
nőképzőjében is órákat vállal. 1876-ban 
pesti tágas lakásában megnyitja „ma-
gántanfolyamát”. Ez a fővárosi művelt 
családok serdült leánygyermekei szá-
mára francia minta szerinti képzést 
ígért. A francia nyelvet, számtant, föld-
rajzot, éneket maga Antonina tanítot-
ta, a többi tárgyakra jónevű tanárokat 
szerződtetett. 

A leánynevelés első országos szintű 
rendezését az 1868-as népoktatási tör-
vénytől számíthatjuk. Ez létrehozta a 
hatosztályos népiskolát, s a fiúk és lá-
nyok 12 éves korig tartó tankötelezett-
ségét is előírta. Betartatását azonban 
– főleg a lányok esetében – sokáig nem 
tudták keresztülvinni. Városon azért 

már a század vége felé a műveltebb 
családok lányai kijárták az osztályo-
kat. Sőt, igény támadt a továbbtanu-
lásra is. Kolozsvárt a kiegyezés után a 
felekezeti iskolák mellé városi-állami 
népiskolák is létesültek, de az egyetlen 
magasabb fokú iskola lányok részére 
az 1870-ben megnyitott Állami Tanító-
nőképző lett. 

A magasabb fokú leánynevelés meg-
szervezésére először a fővárosban, Bu-
dapesten támadt igény. Ekkor már 
számos országban leánygimnázium 
működött, mely a fiúkéhoz hasonló 
képzést nyújtott. Ezek tantervének fi-
gyelembevételével Molnár Aladár dol-
gozta ki 1875-ben a budapesti Állami 
Felsőbb Leányiskola részletes tantervét, 
rendtartási és fegyelmi szabályzatát. 
Az év őszén be is indult az intézet Mol-
nár igazgatása alatt. A felsőbb nőok-
tatáshoz szükséges tanítónőket, utóbb 
tanárnőket az 1873-ban Zirzen Janka 
vezetésével a fővárosban felállított ta-
nítónőképző, utóbb az elhunyt király-
nőről elnevezett Erzsébet Nőiskola biz-
tosította. A főtárgyakat a nőiskolákban 
is többnyire egyetemi diplomát szerzett 
férfiak oktatták. 

A lányok érettségi vizsgára bocsáj-
tása csak 1895 után merült fel, ugyan-
is ekkor királyi rendelet lehetővé tette, 
hogy a lányok is az egyetem egyes ka-
raira beiratkozzanak. A beiratkozáshoz 
kellett az érettségi. Eleinte a lányok 
magántanulóként fiúgimnáziumokban 
végezték el az utolsó gimnáziumi osztá-
lyokat, s ugyanott szerezték meg a dip-
lomát. Az első leánygimnáziumi osztály 

A leánynevelés első 
országos szintű 

rendezését az 1868-as 
népoktatási törvénytől 

számíthatjuk. Ez 
létrehozta a hatosztályos 

népiskolát, s a fiúk és 
lányok 12 éves korig 

tartó tankötelezettségét 
is előírta.

Az egykori De Gerando Leányintézet. Ma a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Kémia és  
Vegyészmérnöki Karának épülete
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beindítására 1905-ben a budapesti Fel-
sőbb Leányiskola kapott engedélyt.

A második magyar egyetem 1872-es 
megnyitása után Kolozsvár az ország 
második művelődési-oktatási köz-
pontjává vált. Ennek ellenére a leány-
oktatás – a tanítónőképzést kivéve 
– népiskolai szinten maradt. A művel-
tebb polgárcsaládok gyakran a taní-
tónőképzőbe íratták be gyermekeiket 
általános ismereteik gyarapítására. 
1873 tavaszán a királyi tanfelügyelő-
ség felszólítja Kolozsvár városát, hogy 
létesítsen egy felsőbb leányiskolát. 
Hosszas huzavona és aktatologatás 
után 1880-ban nyílik meg az állami-
lag segélyezett kolozsvári Felsőbb Le-
ányiskola. 

A városi iskolaszék Sámi Lászlónak, 
a Református Kollégium nagyművelt-
ségű történelemtanárának a javasla-
tára De Gerando Antoninát hívja meg 
az új iskola igazgatónőjéül. A megvá-
lasztott igazgatónő rövidesen Kolozs-
várra érkezett, úgyhogy 1880. október 
3-án megtartották az ünnepélyes tan-
évnyitót, melyen Páll Sándor iskolaszé-
ki elnök, Várady Károly tanfelügyelő és 
Széchy Károly tanár mondott beszédet. 
Már másnap megkezdték a diákok be-
íratását. Egyszerre két osztályt indítot-
tak. Az I. osztályba 25, a másodikba 23 
leány iratkozott be.

De Gerando Antonina, akit ezután 
Őnagyságának illett szólítani – a di-
áklányok Csurillának becézték –, ka-
pott a Bel-Magyar utca északi során 
egy emeletes ház (utóbb Kossuth Lajos, 
ma Bd. 21 Decembrie 17. sz. ház telkén 
állott) felső szintjén négy tantermet 
s néhány kisebb helyiséget, két ren-
des tanerőt s némi felszerelést, hogy 
ezekkel iskolát teremtsen. Az épület 
már ekkor alig felelt meg iskola cél-
jaira, de a város más lehetőséget nem 
tudott felajánlani. Az iskola tantervét 
az igazgatónő a tanárok és a felügyelő-
bizottság közreműködésével dolgozta 
ki. A 12. életévüket betöltött, de 14 év-
nél nem idősebb lányok jelentkezhet-
tek a kezdő osztályba. Az első iskolai 

értesítőben megfogalmazott célkitűzé-
sük volt, hogy „…a lányok oly mérvű 
általános műveltséget szerezhessenek, 
mely egyfelől élethivatásukra szük-
séges, és másfelől megfelel azon álta-
lános műveltségnek, melyet a férfiak 
saját életcéljaik érdekéből gimnáziu-
mi és reáliskolai középtanodáinkban 
nyerhetnek.” Az élethivatásra, vagyis 
a háztartás vezetésére, a gyermekne-
velésre való felkészítést a kézimunka, 
háztartástan, neveléstan, ének, rajz 
valamennyi tanévben szerepeltetése 
teszi hangsúlyozottá. 

Az iskola 1882/83-ra épült ki négyosz-
tályosra, ekkor 96 diákja volt, de a kö-
vetkező tanévben már 108-ra növeke-
dett a népesség. Az osztályok száma az 
évtized végéig nem változott, bár a lét-
szám egyre nőtt, az évtized végére már 
173-ra emelkedett, közben pedig állan-
dóvá váltak a teremgondok. 

Az iskola anyagi és épületgondjai-
nak a megoldását csak az államosítás-
tól remélhették. Hosszas kérvényezés 
és ismételt közbenjárás után 1892 őszé-
től mint Állami Felsőbb Leányiskola 
működik az intézet. Az ekkor kezdődő 
tanévben 242 diákjuk van, és I–V., a kö-
vetkezőben pedigt I–VI. osztállyal mű-
ködnek, de mivel az első három osztály 
párhuzamos, összesen kilenc osztályuk 
és 282 diákjuk van. 

Az új épület iránti remény Wla ssich 
Gyula oktatásügyi miniszternek az 
1895. november 4-i iskolában tett lá-
togatása után erősödik meg. Több fel-
ajánlott telek közül a minisztérium 
1896. december 2-án megvásárolja a 
Sétatér melletti Bánffy-kertet, majd 
Alpár Ignác fővárosi építész tervei sze-
rint 1899 tavaszától 1900 szeptemberé-
ig ide húzzák fel az új kétemeletes is-
kolaépületet. Ez év őszén költözik át az 
iskola a minden szempontból megfele-
lő, Sétatérre néző, 23 ablakos frontú, 8 
tantermes, bentlakással és külön kar-
zatos tornateremmel rendelkező in-
gatlanba. A földszinten igazgatói lakás 
és iroda, tanári szoba, tanári könyv-
tár, egy tanítónői és egy gazdasszonyi 
lakás, a második emeleten két felügye-
lőnői lakás is volt. 

A századfordulót követően általá-
ban 250 fő körül mozog a diáklétszám. 
Egyik-másik túlzsúfolt osztályt néha 
párhuzamosítják. Az 1890-es évek vé-
gén, hogy a lányok érettségire jelent-
kezhessenek, De Gerando Antonina az 
arra jelentkezőknek latinkurzust tart. 
1903-ban érettségizik az első három 
leány – természetesen magántanuló-
ként – a Római Katolikus Főgimnázi-
umban. Miután 1905 őszén a fővárosi 
Felsőbb Leányiskolában megnyílik az 

első gimnáziumi osztály, a kolozs-
váriak is harcba indulnak egy ilyen 
osztályért. Az igazgatónő többször is 
kifejti, hogy az ország második egye-
temi városában is kell működnie egy 
leánygimnáziumnak. Még intenzí-
vebbé válik a küzdelem, miután a vá-
rosban 1911-ben megnyíló Marianum 
Római Katolikus Leánynevelő Intézet 
is indíthat gimnáziumi osztályt. Az 
első, vagyis V. gimnáziumi osztály 
a Kolozsvári Magyar Királyi Felsőbb 
Leányiskolában már csak De Geran-
do Antonina nyugdíjazása után, 1913 
őszén indulhat be. 

Az iskola – mint azt az igazgatónő 
többször hangsúlyozta – a diákért van. 
Kolozsvárt nagyszámú olyan művelt 
család élt, amelynek fiai egyetemre 
jártak, e családok leányai nem elé-
gedhettek meg csak az elemi szintű 
képzéssel. Az egyetem tanárai, a kö-
zépiskolai tanárok, a hivatalnokok, 
orvosok, lelkészek íratták be első sor-
ban gyermekeiket a felsőbb leányisko-
lába. De egyre nőtt a vidéki birtokos 
családból származó lányok száma is. 
Ezeket eleinte az igazgatónő magánin-
ternátusában és megbízható csalá-
doknál helyezték el. Utóbb, az új épü-
letben már tágas, 50 fős bentlakás állt 
rendelkezésükre. 

Az egész diákélet tulajdonképpen 
az igazgatónő köré szerveződött. „Mi-
nél többet volt közöttünk, annál bol-
dogabbak voltunk. Azért irigykedtünk 

A városi iskolaszék 
Sámi Lászlónak, a 

Református Kollégium 
nagyműveltségű 

történelemtanárának a 
javaslatára De Gerando 
Antoninát hívja meg az 

új iskola igazgatónőjéül.

De Gerando Antonina síremléke a Házsongárdi 
temetőben
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a bentlakókra, mert gyakrabban ré-
szesültek gondos szeretetében és köz-
vetlenebbül érezték lelke magával ra-
gadó szárnyalását. Pedig velünk is 
többet volt, mint más iskola igazgató-
ja: ő vezette az önképzőkört, ő kezelte 
az ifjúsági könyvtárt is, velünk volt a 

táncórákon, a Bükkerdőbe rendezett 
emlékezetes kirándulásokon, még kü-
lön főződélutánokat, sőt illemtani órá-
kat is tartott. Megmagyarázta, hogyan 
kell viselkednünk – az akkori idők il-
lemtanának megfelelően –, ha édes-
anyánk kíséretében nagyobb társaság-
ban megjelenünk, hogyan bókoljunk 
jobbra-balra, hogyan üljünk le úgy, 
hogy bőráncú ruhánk redői még a láb-
fejet is eltakarják. Még a csinos evés-
re is megtanított! Valóban, mint egy 
édesanya, úgy nevelt bennünket min-
denre, még a legapróbb dolgokra is ki-
terjedt a figyelme” – írja egyik tanítvá-
nya, Glatzné Fogarascher Anna (Keleti 
Újság, 1941. szept. 28.). 

A tanári kar vezetője nyilván az 
igazgatónő volt, aki polihisztorként 
egész sor tantárgyat tanított. Alaptár-
gya, a francia nyelv mellett számtant, 
éneket, neveléstant, gazdaságtant, la-
tint oktatott, s alkalmilag bármelyik 
tanárt helyettesítette. Rendszerint két 
egyetemi diplomás alaptanárt alkal-
mazott az iskola, egyet a magyar–tör-
ténelem, egyet pedig a matematika–
fizika–kémia oktatására. A többiek 
valószínűleg Budapesten az Erzsébet 
Nőiskolában szereztek polgári isko-
lai tanítónői diplomát, s szükség sze-
rint több tárgyat is tanítottak. Néhány 

tárgy oktatására helyetteseket, óraa-
dókat hívtak meg. 

Antonina tanárnő élete a kolozsvári 
intézet megnyitása után teljesen ösz-
szeforr az iskolával. Mondhatni reggel-
től estig minden tevékenységen jelen 
van, mindenről tud. 1900-tól az igaz-
gatónő lakása az épületben volt, ahol 
a bentlakóknak az édesanyját igye-
kezett helyettesíteni. „Leggyöngédebb 
a kicsi első osztályos bentlakók iránt 
volt, akik kezdetben bizony sokat sír-
tak az elhagyott otthon, főleg édesany-
juk után. De a »jó Őnagysága« mellett 
csakhamar megvigasztalódtak: regge-
lenként kezének gyöngéd érintésével 
maga keltette fel őket, és ha nagyon 
búsultak, megsimogatta, megcsókolta 
őket – sőt játékot is vett nekik. […] Volt 
eset, hogy egyik-másik csitri zavarta 
a nagyobbak tanulását. Nem büntette 
a szigorú szavak zuhatagával, hanem 
2–3 hétre maga mellé vette, mint saját 
gyermeke, vele együtt lakott, folytono-
san az ő jóságos, finomlelkű környe-
zetében volt, és a nyugtalan kislány 
megjavult” – olvashatjuk Glatzné em-
lékezésében. Az igazgatónő szinte min-
den reggel a II. emeleti hálószobákban 
kezdte a munkanapot, s este is ott bú-
csúzott el a lányoktól. Az étkezéseken 
is többnyire jelen volt. (Folytatjuk.)

Antonina tanárnő élete 
a kolozsvári intézet 

megnyitása után 
teljesen összeforr az 
iskolával. Mondhatni 

reggeltől estig minden 
tevékenységen jelen 

van, mindenről 
tud. 1900-tól az 

igazgatónő lakása az 
épületben volt, ahol 

a bentlakóknak az 
édesanyját igyekezett 

helyettesíteni.
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enciklopédia

Magyar Sí Szövetség 1941. október 23-
án jelölte meg a Radnai-havasok lábá-
nál elterülő Borsafüredet az építendő 
magyar olimpiai síközpont helyszíne-
ként. A bécsi döntéseket követően Ma-
gyarország visszakapta számos magas 
hegyét, így már 1940 őszétől megkezdő-
dött az erdélyi és kárpátaljai hegyvidék 
síterepeinek feltárása, valamint – ahol 
lehetséges volt – kisebb sípályák meg-
nyitása. Ám a síszövetség ennél na-
gyobb célt is kitűzött: „a magyar Gar-
misch-Partenkirchen” kialakítását.

Garmisch-Partenkirchen adott ott-
hont az 1936-os téli olimpiai játékok-
nak, a magyar sportvezetők pedig úgy 
érezték, hogy a politikai változások el-
hozták a pillanatot, amikor Magyaror-
szág is merészet álmodhat, és elkezd-
heti egy nemzeti síközpont kiépítését, 
ahol akár már a negyvenes évek végén 
téli olimpiát lehetne rendezni.

Első lépésként a síszövetség felkérte 
Belloni Gyulát, hogy járja be Erdélyt, és 
vegye fel a kapcsolatot a helyi sporte-
gyesületekkel, síszakosztályokkal ver-
senyek szervezésének érdekében. 

Ugyanakkor felkérték Déván Istvánt, 
hogy járja végig Kárpátalját és Erdélyt, 
majd tegyen javaslatot, hol lehetne ki-
alakítani a téli sportok központját. 
Déván, több havi tanulmányút után, 
a Radnai-havasokat jelölte meg hely-
színül, Borsa község közelében. Mind 
Belloni, mind Déván nagy tapasztalat-
tal rendelkeztek a téli sportok terén. 
Belloni Gyula (Sashalom, 1904. február 
6.–Budapest, 1977. június 28.) all round 
sportoló volt, aki számos magyar baj-
noki címet szerzett atlétikában (mezei 
futás, csapatváltó), sízésben (15 kilomé-
teres sífutás, csapatváltó) és gyeplab-
dában egyaránt. Részt vett az 1928-as 
amszterdami olimpián 1500 méteres 
síkfutásban. Déván István (Pozsony, 
1890. november 4.–Kempten, 1977. má-
jus 21.) szintén all round sportoló volt. 
Részt vett az 1912-es nyári olimpián, 
ahol 200 és 400 méteres síkfutásban 
versenyzett, majd a 1924-es téli olim-
pián, ahol a 18 kilométeres klasszikus 
stílusú sífutásban (31. helyen végzett), 
illetve az északi összetettben verseny-
zett. Újságíró, lapszerkesztő volt, több 
sportkönyvet szerkesztett. 1944-től ha-
láláig Németországban élt.

A síszövetség szakbizottsága 1941. 
október 23-án a helyszínre utazott, és 
minden szempontból alkalmasnak ta-
lálta Borsafüredet, amely 830 méter 
magasan, hóban bővelkedő és szél-
csendes helyen fekszik a Radnai-hava-
sok északi részén. Borsafüred minden 
szempontból megfelelt a kor elvárása-
inak: 650 méter magasságig vonaton, 
850 méterig pedig országúton is elérhe-
tő volt, a hegyoldalakon kezdők és hala-
dók egyaránt találhattak lesiklási lehe-
tőséget. Általában novembertől április 
végéig lehetett sízni. Ugyanakkor a téli 
turizmusra vágyókat óvatosságra in-
tették a szakértők, hiszen a jelölés nél-
küli részek igen veszélyesek. Az Erdély 
1944. februári számában Kővágó Ferenc 
kiemelte: „Középhegységhez szokott 

A magyar téli olimpiai síközpont 
születése Borsafüreden

Killyéni András

A

A sípálya, háttérben a Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) menedékháza
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síelőink és téli turistáink azonban ko-
rántsem mozoghatnak oly felelősség 
nélkül a magyar síparadicsomban, 
mint azelőtt megszokott hegyeink közt 
tették. Egyszerűen azért, mert a körül-
belül 2000 m gerincmagasságú hegység 
télen valódi magashegységgé lép elő, 
a Kárpátok zordabb klímája és hegy-
ségünk kevéssé feltárt állapota miatt. 
Ez a körülmény a turistáktól mindazon 
jártasságokat megkívánja, melyekkel 
az Alpok 3000-esei közt kell rendelkez-
ni annak, aki örömet is szeretne találni 
egy-egy sítúrája során.” 

Első lépésként a „Magyar Nemzeti 
Téli Sportközpont” lesiklópályáját ala-
kították ki, így itt gyakorolt már 1941 
karácsonyakor a magyar lesikló válo-
gatott, ugyanakkor itt tartották meg az 
első símester képző tanfolyamokat is. 
Az „Olimpia lesiklópálya” felavatásá-
ra a budapesti Nyugati pályaudvaráról 
indult egy csapat síző, közöttük a ma-
gyar lesikló válogatott edzője és tagjai, 
illetve a Magyar Sí Szövetség képviselői. 
A csapat meglepődött, amikor a borsai 
vasúti megállóban még alig hat centi-
méteres hóréteget találtak, ám az 1660 
méteres magasságról induló pályán 
már 40 centiméteres friss hó volt a régi 
hókérgen. A rajtot a Magaskőn, a célt 
a Melegpatak medrénél 830 méteres 
magasságban helyezték el, így a pálya 
szintkülönbsége 830 méter, hossza 2840 
méter volt. Herbert Heiss kiváló osztrák 
síző a következőket nyilatkozta a Nem-
zeti Sport számára: „A pálya a legszeb-
bek egyike, mondjuk talán a legszebb, 
amit eddig láttam.” (Nemzeti Sport, 
1942. január 4.)

A sípályák kialakítását az ugrósánc 
építése követte. A sánc tervét Benedek 
Frigyes készítette a nemzetközi szövet-
ség előírásainak figyelembevételével. 
A kivitelezés során 10 000 köbméter föl-
det mozdítottak el, a sziklás terep miatt 
ennek egy részét robbantással oldották 
meg. A hatalmas kő- és földtömeget ne-
héz körülmények között, 38 fokos lej-
tőn távolították el. A szakszerű munkát 
Széchy Endre építkezési vállalata kivi-
telezte Bonta József mérnök irányításá-
val, és az év folyamán állandóan több 
száz munkás dolgozott. Benedek Fri-
gyes (Budapest, 1905. december 10. – ?) a 
fővárosi műegyetemen szerzett építész-
mérnöki oklevelet. Tanársegéd, majd 
adjunktus volt a Magasépítési Tanszé-
ken. A Magyar–Osztrák Alpesi Egyesü-
let társelnöki tisztségét is betöltötte.

A tervezésben oroszlánrészt vállalt 
Przestalsky Stanislaw (eredeti család-
neve Marusarz) lengyel síugró, aki a ma-
gyar síugró válogatott edzőjeként nyúj-
tott szakmai segítséget. Személyével 

kapcsolatos érdekesség, hogy 1939-ben, 
mikor Hitler lerohanta Lengyelországot, 
Stanislaw azonnal a földalatti lengyel 
hadsereg tagjaként harcolt a németek 
ellen. 1940-ben elfogták, börtönbe zár-
ták, majd halálra ítélték. A börtönből 
azonban sikerült megszöknie, és bonyo-
lult körülmények között Magyarország-
ra menekült. Belloni Gyula ismerte fel 
egy lengyel katonai menekültcsoport-
ban Budapesten, és elbújtatta csúcshe-
gyi telkük faházában. Magyarországon 
élt a háború végéig, és Przestalsky Sta-
nislaw néven ő foglalkozott a magyar 
síugrókkal, illetve segítette a Magyar Sí 
Szövetség szakmai munkáját.

Stanislaw Marusarz (Przestalsky) 
(Zakopane, 1913. június 18.–Zakopane, 
1993. október 29.) lengyel síugró 1932-
ben 19 évesen vett részt először téli 
olimpián, ahol síugrásban a 17., az 1933-
as innsbrucki világbajnokságon északi 
összetett versenyben a 6., az 1936-os téli 
olimpián, északi összetettben a 7., sí-
ugrásban az 5., 1938-ban Lahtiban a vi-
lágbajnokságon síugrásban ezüstérmes 
lett. Sportpályafutása során öt olimpi-
án vett részt. 1956-ban, Cortina d’Am-
pezzoban, 43 évesen előugrónak kérték 
fel, majd 1966-ban a négysánc verseny 
showműsorában, 53 évesen mutatott be 
egy 66 méteres ugrást.

1944 februárjára a teljes kivitelezési 
munkálatot befejezték Borsafüreden. 
A lesikló pályához hasonlóan a sánc 
is az Olympia nevet kapta. Méreteit 
tekintve a kor negyedik, Európának 
pedig a legnagyobb ugrósánca volt. 
A sánc avatóversenye 1944. február 20-
án volt, a magyar síbajnokság kereté-
ben. A háromnapos verseny fénypont-
ját az „olimpiai sáncavató nemzetközi 
ugróverseny” jelentette, amelyen – a 
háborús körülmények ellenére – két 
német és egy norvég neves versenyző 
is indult. A versenyt a német Sepp We-
iler nyerte 69, illetve 76 méteres ugrá-
sokkal, 221,7 pontot érve el. Versenyen 
kívül ugrott Przestalsky Stanislaw is, 
akinek első ugrása 73, második pedig 
88 méter volt. „Ilyen szép sáncról még 
nem is ugrottam – örvendezett a ver-
seny után Weiler, a győztes. – Olyan, 
mint egy álom!” (Nemzeti Sport, 1944. 
február 22.)

1943 áprilisában helyezték el a kor-
szerű sportszálló alapkövét, ez a lé-
tesítmény lett volna az olimpiai falu 
központja. A Hóvirág szálloda terveit 
szintén Benedek Frigyes készítette, a 
kivitelezés is az ő irányításával történt. 
A vendégek kényelme érdekében a köz-
ponti fűtést koksz-égetéssel oldották 
meg, emellett számos szobában és he-
lyiségben kisebb kályhát helyeztek el 

arra az esetre, ha a központi fűtés nem 
működik.

A tervezett téli sportközpont számos 
létesítménye elkészült 1944 nyarára: 
sípályák, ugrósánc, szálláshelyek. Ki-
vitelezés előtt állott a sportszálló és a 
drótkötélpálya. Bár a központ vasúton, 
illetve országúton is elérhető volt, az 
infrastruktúra szempontjából is szá-
mos beruházást terveztek. Következett 
volna a sportpályák, a lelátók, az úszó-
medencék kiépítése, illetve újabb szál-
lók, villák, éttermek és egy kaszinó ki-
vitelezése.

A háború alakulása azonban bele-
szólt és meggátolta a sítelep további 
fejlesztését. 1944. augusztus 23-án Ro-
mánia átállt a szövetségesek oldalára, 
a front elérte Erdélyt, majd hamaro-
san a szovjet és a román csapatok elő-
retörésével a harcok Máramarossziget 
környékén zajlottak már. A világhábo-
rút Magyarország elvesztette, a párizsi 
béke érvénytelenítette a bécsi döntése-
ket, szentesítette az 1938. január 1-én lé-
tező határokat. 

Románia kommunista vezetése, az 
adott politikai és gazdasági helyzetben 
nem tekintette prioritásnak a síközpon-
tot, így az építési munkálatokat soha-
sem folytatták. Ennek ellenére a pályák 
megmaradtak, a következő évtizedek-
ben pedig számos nemzeti és nemzet-
közi síversenyt rendeztek Borsafüreden. 
Az ugrósáncot is használták, egyszer 
modernizálták is, majd a nyolcvanas 
években egy kisebb sánc is épült mellé. 
A menedékházakat fokozatosan átala-
kították vagy lebontották, újabb turisz-
tikai egységek épültek helyükön, ennek 
ellenére Borsafüred sohasem lett nem-
zetközi télisport-központ, amint azt 
szépsége és adottságai lehetővé tennék.

Az Olympia síugrósánc. A kor negyedik, Euró-
pának a legnagyobb ugrósánca volt
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magyar kultúrkörben ki ne ismerné a 
„kis Túrt”, melyet Petőfi A Tisza című 
versében énekelt meg, amint e folyócs-
ka „anyja kebelére”, a Tiszába siet. 
Az alábbiakban az ő vízgyűjtőjének ren-
dezéséről szólunk, vagyis azokról az 
árvízvédelmi munkálatokról, amelyek 
részben épp a Nagy Háború éveiben 
zajlottak. Ennek az az apropója, hogy 
nemrég öt korabeli fénykép került elő a 
folyó ezen munkálatairól.

A Túr mint a Felső-Tisza baloldali 
mellékvize a Visóval, Izával és a Szap-
loncával együtt a romániai vízháló-
zat északi csoportját alkotja1. Szatmár 
megye legjellegzetesebb folyója, hiszen 
egész romániai vízgyűjtője erre a me-
gyére esik. Árvízvédelmi szempont-
ból – mint általában a kis vízgyűjtőjű 
folyóknál – a Túron is a vízhozamok 
torrenciális jellegét, a gyors, sokszor 
váratlan vízszintingadozást kell ki-
emelnünk, melyek évszázadokon át 
rettegésben tartották a Túr-vidék em-
berét. A népesség 18. század eleji szapo-
rulata, a gazdasági élet fejlődése elő-
térbe hozta az árvizek elleni küzdelem 

kérdését. 1750-ben Szatmár megye kép-
viselői az országgyűlés elé vitték a víz-
szabályozás ügyét, melyet Bereg, Ung, 
Szabolcs és Ugocsa vármegye egya-
ránt támogatott. 1785-ben készült el a 
Szamos–Tisza közének első vízrende-
zési terve, pénzhiány miatt azonban 
a megvalósítás elódázódott. Csak az 
1870-es szamosi árvíz után, 1871-ben 
alakult meg a Szatmár megyei Folyó-
mérnöki Hivatal2, majd 1879. március 
7-én a Szatmár megyei Vizeket Sza-
bályozó Társulat, mely első és legfon-
tosabb lépésének az Ér, az Ecsedi-láp, 
majd a Szamos szabályozását tartotta. 
A Túr vízrendezését késleltette, hogy az 
árvizek visszamaradás és nagyobb mé-
retű elmocsarasodás nélkül vonultak 
le, valamint hogy az alföldi ártereket 
mindenütt tölgyesek, erdős rétek bo-
rították, melyekben a nagyvizek nem 
okoztak jelentősebb károkat3. Az 1881-
es, az 1884-es, de főleg az 1888-as nagy 
árvizek a Túr alsó szakaszának falva-
it is összefogásra késztették4, melyek 
következtében lecsapoló társaságokat 
alakítottak: Akli és Dabolc települései 

A Túr vízrendezése  
a Nagy Háború árnyékában

Fazekas Lóránd

A

Bodnár Károly főmérnök a készülő Túr-csatorna oldalában
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az Éger és Sár lecsapoló Társulatot, a 
Halmi és Dabolc falvak pedig a Fekete 
Éger és a Nagy Éger Lecsapoló Társu-
latot5. Egyes falvak önerejükből tölté-
seket emeltek, erre utal egy 1903-ból 
származó kökényesdi feljegyzés6, mely 
szerint „a faluból kubikosok dolgoznak 
a gátak építésén.”

1886-ban vetődött fel elsőként egy 
Túron építendő árvízi szükségtározó 
építésének a gondolata. Egy korabeli 
jegyzőkönyvben az áll, hogy: „A külvi-
zek okozta károknak völgyzáró útján 
való megszüntetése a fennforgó helyi 
viszonyok mellett csak a Túr-völgyre 
nézve jöhet szóba, mert a többi vízfo-
lyások mentén tározásra felhasznál-
ható völgyek a helyzetrajzból első te-
kintetre megítélhetőleg nincsenek. 
A Túr mentén a megfelelő völgyeket 
csak a Sárköz – Adorján-vonal felett, 
azaz községektől, tanyáktól, s más 
hasonnemű akadályoktól mentes, de 
nem rohamos esésű szakasz mentén 
lehet keresni.”7 A Túr mederszabályo-
zása is elő volt irányozva, a tervezetek 
Túr-völgyre eső része egyelőre továbbra 
is papíron maradt – ehelyett a Szamos- 
és egyes Tisza-szakaszok kerültek elő-
térbe. 1907-ben, 20 évvel a víztározó 
gondolatának felvetődése után egyre 
inkább sürgetett a Túr vízrendezésé-
nek az ügye, így a tározó építése újra 
mérnöki asztalra került. Kijelölték a 
pontos helyeket, elkészítették a szá-
mításokat, s a társulat számára a ta-
pasztaltakat egy jelentésben foglalták 
össze, mely a következő mondattal zá-
rult: „Az építkezés megközelítő adatai-
ból nyilván való, hogy az érdekeltség a 

szabályozás ily módozatába akkor sem 
mehet bele, ha a tározott víznek haj-
tóerőre való átalakításához és értéke-
sítéséhez kilátás volna. Szatmárnéme-
ti 1907 évi május hónapban.”8

Tehát a jelentés a tározó építését 
elvetette, tervek születtek, az évek 
teltek, s mondhatjuk azt, hogy víz-
rendezés szempontjából az első világ-
háborúig a Túron semmi lényeges nem 
történt. 1914-ben megalakult a Tisza – 
Szamosközi Ármentesítő és Belvízsza-
bályozó Társulat fehérgyarmati köz-
ponttal, mely azonnal átvette a falvak 
által alakított kis lecsapoló társaságok 
feladatát. Ez a társulat az árvízi szük-
ségtározó helyett végül a védtöltések, a 
csatornák építése, valamint a meder-
kiegyenesítések mellett döntött. A fo-
lyó mindkét oldalán kapott volna egy 
töltést 2 méteres koronaszélességgel, 
ennek szakszerű kiépítésére viszont 
csak a Felső-Tisza, Batár, Túr medrei-
nek együttes rendezése után volt cél-
szerűbb hozzáfogni. Ezért inkább az 
átvágásokra összpontosítottak, a ter-
veket 1914-ben hagyták jóvá. 1915 tava-
szán-nyarán megkezdték a területek 
kisajátítását, ugyanakkor megtörtént 
az átvágások kijelölése is, majd no-
vemberben hadifoglyokkal megindul-
tak a munkálatok.

A mederrendezéssel párhuzamosan 
a Túr síkvidéki vízgyűjtőjének felső, 
hegylábi részén két vízgyűjtőcsator-
na építését tervezték: az egyik a tiszai 
Túr-csatorna, mely a Túrt a Tiszával 
kötötte volna össze, a másik pedig a 
szamosi Túr-csatorna, mely a Túr vízét 
a Szamosba vitte volna. Mindkettő 

osztóművét a Sárköz feletti erdő, a 
Makkparaszi erdészház fölé és alá ter-
vezték. A csatornák tervei még a világ-
háború előtt, 1910-ben elkészültek, s így 
nem lehetett tudni, hogy milyen nehéz-
ségekbe fognak ütközni a munkálatok, 
gondolva itt az anyagi fedezetre és a 
munkaerőre.

1916-ban a Tiszától indulva az Ugo-
csa megyei Tiszacsoma és Tiszapé-
terfalva között megkezdődtek a tiszai 
Túr-csatorna munkálatai, munkaerő-
hiány miatt pedig orosz hadifoglyokat 
vezényeltek az építkezéshez. A mun-
katerületen négy telepet rendeztek 
be, szállás, étkezés és a munkálatok 
irányítása, szervezése céljából, me-
lyeket négy fuvaros látott el élelem-
mel. E grandiózus munka főmérnöke 
Bodnár Károly mérnök és helyettese, 
Jeruss Pál volt. Az előbbi hagyatéká-
ból maradtak meg azok a felvételek, 
melyek arra utalnak, hogy nem le-
hettek könnyű munkálatok, hiszen 
egy átlag 13 méter fenékszélességű, 
28 méter felső szélességű és 5,5 méter 
mélységű mesterséges medret kellett 
létrehozni kézi erővel. Annak ellenére, 
hogy a foglyok munkájukért fizetséget 
kaptak, gondolhatjuk, hogy nemigen 
vigyáztak szerszámaikra, melyet a 
képeken látható szanaszét heverő, ke-
rék nélküli, hasznavehetetlen kubikos 
targoncák igencsak szépen érzékel-
tetnek számunkra. Pedig lehet jobban 
jártak, hogy itt tengették az életüket, 
mint a véres csatamezőn, ahol egykori 
bajtársaik már talán rég halottak vol-
tak. Ezeket a táborokat messze nem 
lehetett összehasonlítani a második 
világháború utáni szovjet gulágok-
kal. Naponta meghatározott mennyi-

ségű földet kellett kitermelni: a felső 
egy méter vastag rétegből 2,6, a máso-
dikból 2, a harmadikból 1,75, a negye-
dikből 1,5, míg az ötödik rétegből már 
csak 1 köbmétert, majd deszkapallón 
kellett feltolni talicskában a 40 méter-
re lévő töltésre9 

1916 végéig 248 ezer köbméter földet 
emeltek ki. A munkálatok a fogoly-
munka alacsony hatékonysága miatt 
vontatottan haladtak. Erre következ-
tethetünk a hadügyminisztérium egy 

Nem volt könnyű munka a kubikolás a nyári hőségben

1886-ban vetődött 
fel elsőként egy 

Túron építendő árvízi 
szükségtározó építésének 

a gondolata.
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1917-ben kiadott rendeletéből, mely 
szerint a hadifoglyok munkabérpót-
lékát napi 15 fillérről 50 fillérre kell 
emelni, valamint anyagi pótösztön-
zést kell bevezetni, ezzel serkentve a 
teljesítményeket. Így az első és má-
sodik rétegből kiemelt földért köb-
méterenként 50 fillért, a harmadik 
és negyedik rétegből kiemeltért 1 ko-
ronát, míg az ötödik réteg után már 
1,5 koronát fognak fizetni. A munkák 
felgyorsítására a foglyok számát 500 
főre emelték. De hátráltatta az épít-
kezést az is, hogy a foglyokat a mun-
kaerőhiány miatt aratás idején mezei 
munkára vitték, s így ideiglenesen a 
kubikolás leállt.10

1917 első tíz hónapjában 83 000 köb-
méter földet termeltek ki, 1916-ban 
viszont a kitermelt föld mennyisé-
ge még 331 000 köbméter volt, össze-
sen 1 065 953 fogolynapszámmal. Így 
a megnevezett időszakban mért napi 
átlagteljesítmény 0,369 köbméter/fő 
volt, ami igen alacsony teljesítmény-
nek számít.

A munkabérek drágulása és a von-
tatott munkamenet miatt már 1916 
végén felvetődött a kotrógép alkalma-
zásának a gondolata. 1917 elején már 
pályázatot hirdettek a munkálatok 
kotrógépes elvégzésére egy 33 kilomé-
teres szakaszon. Májusban négy aján-
lat érkezett be, a társulat pedig kiele-
mezte – voltak ellenvetések is, többen 
beadványokkal tiltakoztak. Felvetődött 
egy kotrógép megvásárlásának a lehe-
tősége is. Az 1917. december 4-én szat-
mári társulati ülésen a jegyzőkönyv 
bizonylata szerint a tagok többsége a 
kotrógép beszerzését sürgeti, mond-
ván, hogy „a munkálatok elvégzésének 
sürgőssége még a nagyobb anyagi ál-
dozatokat is megköveteli, a kotrógép 
beszerzési ára azonban elég elfogad-
ható.”11 Ez azért is lett volna célszerű, 
mivel a kotrógépet az átvágásoknál is 
használni lehetett volna.

A háborús nehézségek – hiszen ek-
kor már 3 éve tartott a világháború – 
és a zavaros politikai helyzet miatt 
a kotrógép beállítására végül is nem 
került sor. Az 1917-es októberi orosz 

forradalom híre a fogolytáborba is el-
jutott, mely gyengítette az amúgy sem 
magas munkamorált. A munkálatok 
1918 áprilisában abbamaradtak, a fog-
lyokat elvezényelték.

Így a tiszai Túr-csatornából csupán 
egy 4 km-es szakasz készült el a Tiszá-
tól Tiszacsomafalva vonaláig, s ezzel 
mintegy megmenekült az élő Túr, mi-
vel a csatorna, ha osztóművel is műkö-
dött volna, sok vizet vitt volna el, mely 
kisvízállás idején igencsak üressé tette 
volna a régi medret.

A trianoni döntés új helyzetet terem-
tett ezen a tájon. A folyó síkvidéki víz-
gyűjtője három állam, Románia, Ma-
gyarország és Csehszlovákia területére 
került, így a munkák egységes folytatá-
sára egyelőre nem volt lehetőség. 1920-
ban a Tisza – Szamosközi Ármentesítő 
és Belvízszabályozó Társulat néven újjá 
szerveződött Sindicatul Hidraulic Tisa – 
Someș néven.12

Mivel a munkálatok folytatását 
csak egységes koncepcióban lehetett 
elképzelni, ezért 1926-ban az érintett 
három ország szakemberei Szatmáron 
találkoztak. Először is átvizsgálták és 
elvetették a két Túr-csatorna építésé-
re vonatkozó tervet, mondván, hogy 
megvalósíthatatlanok, s úgy sem tölte-
nék be teljességükben szerepüket. Úgy 
vélték, hogy inkább a mederrendezésre 
és vele párhuzamosan a védvonalrend-
szer teljes kiépítésére kell fordítani a 
figyelmet, kiemelve a Magyarországra 
esett torkolati szakasz rendezésének 
elsődlegességét.

De vajon mi történt az eltelt 100 év 
alatt a Felső-Tisza-vidék e hatalmas 
„sebével”? Ezután próbáltam érdeklődni 

a két érintett falu református tisztelete-
seinél, hátha hallottak valamit a temp-
lomba járó idősebbektől ezekről a mun-
kálatokról. A tiszacsomai Dávid Árpád 
tiszteletes nem tudott a szóban forgó 
eseményekről információkkal szolgálni, 
Tiszapéterfalván viszont Hunyadi Attila 
esperes úr emlékezett arra, hogy a nagy-
szüleitől hallott a „Vájásról” – így nevez-
te a falu népe ezt a mélyedést –, melyen 
orosz hadifoglyok dolgoztak. Még ma is 
megvan, és növényzet nőtte be.
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1. Huszonöt év…

uszonöt éve annak, hogy a Kőrösi Cso-
ma Sándor halálának 150. évfordulóján 
az akkor már harmadik ízben megtar-
tott Kőrösi Csoma Sándor Napok ren-
dezvénysorozatán belül nyitotta meg 
kapuit az elő Csoma-kiállítás, amely-
nek – annak rendje és módja szerint – 
az első témája is a nagy székely tudós és 
őshazakutató emlékének megörökítése 
volt. S amiként a Csoma Napok, azokon 
belül a képzőművészeti kiállítás is Ko-
vászna évi rendszerességgel megtartott 
rendezvényévé vált. Így jutottunk el az 
úgymond 25., negyed százados „kiadás-
hoz”. A kiállítás nemzetközi. Vagy pon-
tosabban: határokon átnyúló, átívelő. 
Az egész Kárpát-medencéből, annak 
mind a nyolc országából, sőt: bárhon-
nan a nagyvilágból lehet anyagot kül-
deni, küldhetnek azok a művészek, akik 
megtisztelik Kőrösi Csoma Sándor em-
lékét azzal, hogy a róla elnevezett kiál-
lításon részt vesznek. Elég sokan élnek 
is a lehetőséggel, mintegy 75–80 mű-
vész vesz részt esetenként, ezek 70–75 
százaléka erdélyi, a fennmaradó 25–30 
százalék anyaországi, de voltak eddig 
kiállítók Dél-vidékről, Felvidékről, sőt, 

még Németországból is. A nagyobb köz-
pontok, ahonnan mindig jelentkeznek 
résztvevők: Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Csíkszereda, Brassó, Sepsiszentgyörgy, 
Kolozsvár, Arad és Székelyudvarhely, 
de érkeznek munkák Nagybányáról, 
Nagyváradról, Szovátáról, Nagyszeben-
ből, Déváról és Vajdahunyadról is, s a 
határon túlról a legtöbb alkotó általá-
ban Debrecenből, Budapestről, Boldog-
ról, Szentendréről és Dunakesziről küld 
munkát. Főleg onnan, ahol valaki ezt 
népszerűsíti, szorgalmazza.

Mint rendszeres kiállítási lehetőség 
be is ívódott a tudatba: minden április 
elején megnyílik, és augusztus végén 
zárul a tárlat, s így a fürdőváros kul-
turális életének ez a megszokott, egész 
idényen át tartó egyik főrendezvénye.

A tárlatok tematikusak. Csak né-
hány téma az utóbbi két és fél évtized-
ből a már említett Kőrösi Csoma Sándor 
emlékének ápolása, megörökítése mel-
lett: A fa, A kő, Végtelen, Fények, Arcok, 
Szakrális tér, Megtartó oszlopok, Nyo-
mok… És most: Szárnyalás.

Az is hagyománnyá vált, hogy min-
den rendezvénynek van egy „tisztelet-
beli meghívottja”, nevesebb művész, 
aki széles nyílású U alakú falfelületet 
kap egy „mini-bemutatkozásra”. Maga 
döntheti el, hogy mivel jön, nem kötele-
ző az illető művésznek a tárlat temati-
kájához alkalmazkodnia, ő mint egyén 
kapcsolódik a kiállításhoz. Hadd sorol-
junk fel néhány neves meghívottunkat: 
Jakobovits Miklós és Jakobovits Már-
ta, Kazinczy Gábor, Gazdáné Olosz Ella, 
Kákonyi Csilla, Vetró Artur, Vinczeffy 
László, Muzsnay Ákos, Aknay János, 
Kosztándy Jenő, Köllő Margit, Ábrahám 
Jakab, s hogy a legutóbbi meghívottunk 
is itt legyen a sorban: Bartos Jenő. Van-
nak a kiírásnak kényszerűen korláto-
zó pontjai is: a kiállítók egy-egy, nem 
nagyobb, mint egy méteres szélességű 
munkával vehetnek részt, tekintettel 
a helyi képtár szabta kiállítástér-lehe-
tőségeire. Kezdetben megtörtént, hogy 
egy részleget át kellett vinni a nem 

Szárnyalás
A kovásznai Csoma-kiállításról

H

Gazda József

Halmágyi Katalin (középen) kihirdeti a közönségdíj nyertesét, bal oldalon a szerző
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messzi Művelődési ház kiállítás-he-
lyiségébe is, figyelembe véve az ak-
kor különlegesen nagyszámú, százat 
is meghaladó résztvevőt. A kiállítások 
zsűrizettek, a cél egy bizonyos színvo-
nal megtartása, biztosítása.

2. A szárnyalás 

Idézzük a kiállítás meghívó-levelét, il-
letve annak a főbb pontjait:

Egyesületünk Kovászna Város Ön-
kormányzata, a Megyei Tanács, vala-
mint a budapesti Nemzeti Művelődési 
Intézet támogatásával

SZÁRNY… SZÁRNYALÁS…
témával rendezi meg soron levő CSO-
MA-KIÁLLÍTÁSÁT, melyet a Kőrösi Csoma 
Sándor Napok keretén belül nyitunk 
meg, s melyre tisztelettel meghívjuk 
Önt is.

Színhelye: Kovászna, Kádár László 
Képtár

Megnyitó: 2015. április 7-én, csütör-
tökön du. 6 óra. Nyitva tartás: augusz-
tusig.

Tiszteletbeli meghívottunk: Bartos 
Jenő (Jászvásár)

Szárny... Szárnyalás…
A művészet örök témája. Repülni az 

ismeretlen felé. Az elérhetetlen felé. Fel, 
az egekbe, a Teremtő Arca elé. Hitünk 
szárnyán.  Vágyaink  szárnyán.  Griff 
madarak  szárnyán. Az  idő  szárnyán. 
Fennebb  és  fennebb.  Kifejezve  múltat 
és jelent. A csodát! A lét csodáját. Meg-
kísérelve még a lehetetlent is.

Szárny… Szárnyalás…
Ne feledjük azt sem: Kőrösi Csoma 

Sándor örök téma!
A művek leadása, stb…
A hívásra épp 75 művész küldte el 

munkáit. Helységek szerint: Brassóból 
8, Marosvásárhelyről 5, Kézdivásár-
helyről 4, Sepsiszentgyörgyről: 9, Ko-
lozsvárról: 14, Aradról: 3, Csíkszeredá-
ról: 3, Tordáról 2, Aranyosgyéresről: 1, 
Székelyudvarhelyről 1, Nagyváradról: 
1, Zaboláról: 1, Vajdahunyad: 1, Déváról: 
1, Marossárpatakról: 1, Négyfaluból: 1, 
Kovásznáról: 2, Nagyváradról: 1, Jász-
vásárról: 1, Debrecenből: 4, Budapest-
ről: 1, Solymárról: 1, Dunakesziből: 2, 

Sárándról: 1, Boldogról: 2, Szentendré-
ről: 1, Bajról: 1, Szabadkáról: 1, Düssel-
dorfból: 1.

3. A gondolat szárnyán

A kiállítástér négy termén keresztül 
hullámzanak a képek. A rendezés – 
Miklóssy Mária és Sárosi Csaba műve – 
jó! Ritmusa van a kiállításnak! Ritmusa 
színben és formában egyaránt. Ha ko-
runk művészetét akarjuk megítélni e 
tárlat kapcsán, annak sokszínűségét, 
árnyalatgazdagságát tükrözi a látvány. 
A figuralitás dominál, amely enyhén 
elvonatkoztatott, posztmodern (Ábra-
hám Jakab: Röptetés, Gonda Zoltán: És 
megint egy álom, Gally A. Katalin: Ég és 
föld között II., Deák M. Ria: A fény felé, 
Both Teodóra: Vágyódás) vagy hagyo-
mányost meg is tartó, de a leíró jelleg 
fölébe emelkedő (Miklóssy Mária: An-
gyal, Muzsnay Ákos: Fohász, Vetró And-
rás: Önarckép Pegazussal, Hervay Ka-
talin: Feloldozás, Isten irgalma), vagy 
annak líraiba oldott formája (Vincze 
László: Pali bácsi, aki angyal volt, Simó 
Enikő: Ikárusz) ölt testet a munkák 
többségén. 

Inkább összeállnak, semmint szét-
esnének a formák. A formabontó 
absztrakción, vagy annak önmutoga-
tó jelentkezésén – az itt látható mun-
kákból (is) következtetve – túl van ko-
runk művészete. A háttérben újra ott 
motoszkál a gondolat, ott motoszkál 
a kor érzése, problematikája, megol-
dásra váró sok-sok kérdése. Az, hogy 
nem megnyugtató ez a jelen, ez a vi-
lág nem a mi világunk (Sárosi Csaba: 
Ujjaim száz rettenet, M. Lovász Noé-
mi: Szárnyalnék, Dóczi K. Éva: Győz-e 
a rossz?). A sötétséget el kell oszlatni, 
jajkiáltás (Jakabos Imola: A fény felé). 
Vagy általános, világot átszövő érzés a 
harmónia vágya (Sütő Éva: Főnix), az 
elvágyódás (Deák Barna: Szárnya-ló, 
Ódry Mária: Szárnyalás Balatonfeny-
ves felett, Molnár Dániel: Mély gon-
dolatok szárnyán). Hogy a vágy szinte 
kényszer, kötelékeinkből való szaba-
dulni akarás (Sárosi Mátyás Zsolt: Ad 
astra), erők húznak vissza, húzzák le 
a tenni, szárnyalni akaró embert (Ko-
vács Géza: A szárnyalás és akadályo-
zói). Az ilyenféle elvonatkoztatás is 
„tartalmas”, azaz: gondolat-, vagy in-
kább érzés-, lelkiállapot-kifejező, bár-
milyen szinten jelentkezik, vonal- vagy 
foltritmus jelleggel (Bartha Árpád: Vo-
nalak szárnyán, Mátyás András: Ta-
vasz, Albert Zoltán: Lebegés, Dobribán 
Emil: Repülés, Csíki Szabó Ágnes: Any-
nyi szándék, Molnár Imre: Kilökődés, 

Koronkai Róza: A Nap felé, Sajgó Ilona: 
A lélek arca), rejtelmesen (Váncsa Mó-
nika: Csapongás) érzékenyen geometri-
zálva (Vándor Gábor: Sziget, Vetró B. S. 
András: Titkos doboz), op-artosítva (Fa-
zakas Tibor: Transzcendes harmónia) 
vagy hagyományos(abb) motívumok-
ból építkezőn (Orbán István: Szárnyak, 
Vetró B. Zsuzsa: Védő szárnyak, Pus-
kai Sarolta: Mesék IV.), a formák hul-
lámoztatásával (Gedeon Zoltán: A fény 
vonzása, Nagy Dalma: Fejlődés-szár-
nyalás és/vagy egyensúlyvesztés), fel-
törésével (Bíró Gábor: Cancelled, lend-
vai korpusz, Siska Szabó Hajnalka: 
Kitörés, Gedeon Zoltán: A fény vonzása, 
Turcza László: Madarak jönnek, mada-
rak mennek, Botár László: Viharban, 
Kocsis Ildikó Emese: Ég és föld között) 
el egészen a jelzésességig (Starmül-
ler Katalin: Felhők szárnyán), a rend 
vágyának megjelenítéséig (Forró Ág-
nes: Macskák repülő háza) vagy a „fel-
fele tekintő ” geometrikus absztraktig 
(Aknay János: Emlék, Balázs István: 
Repülés, Albert Levente: Cím nélkül). 
Az összefogó elem: a kifejezés. A kitör-
ni akarás, a lehetetlen megkísérlése, 
vagy azzal: a vágy, az elvágyódás kife-
jezése, fel-fel a magasba, valahová az 
égbe! Ez sokszor a mitológia- (Csutak 
Levente: Ikarusz), vagy a keresztény hit 
nyelvén ölt testet (Muzsnay Ákos: Fo-
hász, Hervai Katalin: Feloldozás, Isten 
irgalma), bibliai példázattal (Rosinecz 
László: Jób könyve). Kifejezés nélküli, 
vagy másképp megfogalmazva: üze-
net nélküli, üres absztrakció, a korra, 
vagy az emberi lélekre közönyös mun-
ka alig van. S ez a kiállítás legnagyobb 
értéke. A művészet „ősi funkcióját” 

Fazakas Tibor: Transzcendens harmónia

A háttérben újra ott 
motoszkál a gondolat, 

ott motoszkál a kor 
érzése, problematikája, 

megoldásra váró sok-sok 
kérdése.
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gyakorolja, Istennel beszélget, a lélek 
szavát, a Szépség és Igazság üzenetét 
küldi az emberekhez, az embereknek.

3. Műfajok, szín és 
forma-értékek 
Milyen is ez a kiállítás? – teszi fel ma-
gának a rátekintő, a kiállítás értékét 
megítélni akaró ember. A négy termen 
végighullámzó munkák értéke vegyes. 
De a kifejezni akarás szándéka ott van 
mindenikben. Alig van ebben kivétel. 
Alkotóik megszívlelték a felhívást, iga-
zodtak hozzá, és ki-ki a maga nyelvén, 
stílusában szól. Szól a műfajok nyelvén, 
mert festészet, grafika, szobrászat, tex-
til, fény-művészeti és üveg-munkák 
sorjáznak egymás mellett. Ezek is tech-
nikai változatossággal. Valójában meg-
szűnt a hagyományos dekorativitás, az 
üveg ugyanúgy kifejez, beszél a korról 
és a lélekről (Nagy Annamária: Szár-
nyak), akárcsak a népi motívumokat 
is felvonultató fafaragás (Miholcsa Jó-
zsef: A szárnyalás korlátai) vagy a textil 
(Simó Enikő: Ikárosz), a kollázs (Jako-
bovits Márta: Meglepetés történés, Gora 
Kovács Gabriella: Őskori vizek repülésé-
nek zengése, Hegyeli Kátai Klára: Niké). 

Mint mindig vagy majdnem min-
dig, most is a festészet és a grafika vi-
szi a vezér-szerepet. A változatos, hol 
visszafogottan rejtőzködő, hol izzón 
szárnyaló színek felfokozzák a kiállí-
tás hangulatát. Ezt látjuk Salgó Ilona a 
„lélek arcát” megjelenítő komoly szín-
hatású képén vagy Tomos Tündének 

a kiállítás talán leglíraibb kifejezésű 
munkáján, amelyen vezérlő szerepet 
kapnak az oldottan szárnyaló színek: a 
zöld különböző változatai, az okkerek, 
sárgák, kékek és az ezekbe ágyazott, 
bekaréjló fehérek vagy szürkésfehérek. 
Miklóssy Mária Angyalának is főérté-
ke a míves festőiség... 

A tiszteletbeli meghívott, Bartos Jenő 
a jászvárási Képzőművészeti Főiskola 
festészet-tanára négy mítoszi környe-
zetbe ágyazott munkáján a szín, a for-
ma és a gondolat egységét teremti meg. 
Mindig méltóságteljes, rejtelmesen 
visszafogott színvilágú, leredukált for-
mamozgású művein kilép a korból, vagy 
a kor fölé emelkedik, az univerzális di-
menziót kísérli meg. Kinyilatkoztatja a 
szellem erejét és fényét (Kinyilatkozta-
tás), királyi fenségét (Kék Madonna), a 
történelmet, amelyet isteni erők irányí-
tanak (A Meru hegy) és önnön, maga elé 
tűzött művészi feladatát: rejtőzködőn 
figyelni, látni, mérlegelni a látottakat 
valahogy úgy, mint ahogy azt József At-
tila tette: „Én túllépek a mai kocsmán, 
az értelemig és tovább” (Önarckép). S 
mindezt szürkébe ágyazott arannyal, 
rejtett víz- vagy égszín-kékkel, lefoko-
zott rózsaszínekkel elsuttogva. Mond-
hatni: ezek a kiállítás legvisszafogot-
tabb és legrejtjelesebb munkái.

Van olyan festmény is, mely a mí-
vességen túl nem lép ki önmagából 
(Starmüller Géza: Felhők szárnyán). 
Beilleszkedik az összhangba a hagyo-
mányos, már-már klasszikus sokszo-
rosítható grafika – rézkarc, aquaforte, 
aquatinta – (Székely Géza: Bűbáj, Ma-
dách ürügyén) és modern technika a 
digitális nyomat révén ugyanúgy (Tóth 
Ildikó Ilona: Csiraügy vagy Anaztázia 
álma). És itt van a hagyományos szob-
rászatnak a formák révén való üzenete 
(Suba László: Párban, Petrovics István: 
Álmodozás). Csáji Attila fényművészeti 
alkotása – „lézer szuperpozíciós fény-
ben” – az egyetlen munka, amelynek 
címében is szerepel Kőrösi Csoma Sán-
dor neve. A budapesti művész az ő em-
lékének szenteli művét, amelynek tar-
talma: szárnyalás ott fent valahol, a 
világ tetején. Az eszme fényének szár-
nyalása. Más oldalról megközelítve, de 

ugyancsak Csomáról, a megpróbálta-
tásokat, a gúzsba kötöttséget is vállaló 
szellemóriásunkról vall. 

Kiemelkedő jelentőségű, egyszer-
re költői és fájdalmasan megrendítő 
Szipsják Pál Vir bonus című munkája, 
amelyen a fa a „megtöretett formájá-
val” fejez ki, mond el, s a barnába ágya-
zott rejtett kékek és lilák „aláfestik” en-
nek a krisztusi szobornak a mélységeit. 

A textiles Nagy Zsuzsanna a szürkék, 
a forma méltóságát, és az azt áterező 
vérér-szerűen belelüktető vonalak köl-
tészetét teremti meg nagy-nagy egyen-
súllyal megalkotott, de egészében halk-
ra hangolt munkáján (Lepke), amellyel 
megnyugtat ebben a nagy-nagy nyug-
talanságban.

És végül: Ábrahám Imola grafikája. 
A szitanyomat technikával elkészített 
mű (Repülő) az anyaság örömét és szép-
ségét, annak küldetésességét fejezi ki 
vonal-költészetével, a foltok szűkszavú 
felfele-szárnyalásával.

A három utóbbi művész kapta a ki-
állítás három díját. A Szentimrei Judit 
textilművész emléke ápolására létre-
jött Szentimrei Alapítvány felajánlotta 
Szentimrei-díjat – amely a művészi ér-
téket hivatott jutalmazni – Nagy Zsu-
zsanna textilművész munkája kapta. 
A Valdek Kft. felajánlotta díjat, amellyel 
a mondanivalót, a kifejezett gondolat 
fontosságát jutalmazzák a díjalapítók, 
Ábrahám Imola műve (Repülő) érde-
melte ki. A Halmágyi Katalin kovásznai 
közjegyző alapította Közönség Díjat (a 
kiállítás egész nyitvatartási időszaká-
ban leadhatták-bedobhatták szavaza-
taikat a látogatók egy erre szánt urná-
ba) Bartos Jenő nyerte el.

Gora Kovács Gabriella:  
Őskori vizek repülésének zengése

Sütő Éva: Főnix

A négy termen 
végighullámzó munkák 

értéke vegyes. De a 
kifejezni akarás szándéka 

ott van mindenikben.
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aponta bombáznak hírekkel a különbö-
ző médiacsatornák a globális felmele-
gedésről, a szén-dioxid környezetszeny-
nyező szerepéről, hetente riogatnak 
különböző katasztrófa-forgatókönyvek-
kel, melyek az emberiség sorsát rövi-
debb-hosszabb időtávra előrevetítik. De 
mi a valóság mindezekben, mennyire 
fenyegeti az emberiséget a környezet 
változása, milyen mértékben járul(t) 
hozzá a környezetszennyezés a változá-
sokhoz, illetve mi a teendő világszinten 
e változások hatásának mérséklésére 
és kivédésére?

A Föld felszínét több környezeti elem 
alkotja: a hidroszféra, a litoszféra, a 
krioszféra (az állandóan fagyott, jég-
gel borított területek), az atmoszféra 
(a légkör) és a bioszféra. Ezen elemek 
között – mivel nyílt termodinamikai 
rendszerek – állandó anyag- és energi-
acsere megy végbe, sokszintű kölcsön-
hatásokban vesznek részt. Amikor a 
klímaváltozásról, illetve a globális fel-
melegedésről beszélnek, egyszerűen 
csak a légkört és a benne végbemenő 
folyamatokat veszik figyelembe, elha-
nyagolva a többi elemet, illetve a kö-
zöttük lezajló kölcsönhatásokat. A me-
teorológiai jelenségek a légkör legalsó, 
csupán 12–15 km-es rétegében, a tro-
poszférában mennek végbe. Az éghajlat 
vagy klíma szavak szinonimák, az idő-
járással kapcsolatos fogalmak – a klí-
ma szó egyébként ógörög eredetű, eredi 
írásmódban κλίμα. Az időjárás a légkör 
pillanatnyi, változó állapotát, vagy an-
nak rövidebb időtartamra vonatkozó 
sorozatát jelenti, míg a klíma egy hely 
vagy földrajzi táj hosszútávra jellemző 
időjárási viszonyainak összessége, az 
adott terület „átlagos időjárása”. A meg-
határozott meteorológiai elemek, mint 
a hőmérséklet, a légnyomás, a csapa-
dék, a szél, a felhőzet vagy a látótávol-
ság adott időtartamra vonatkozó – a 
Meteorológiai Világszervezet (WMO) ál-
tal meghatározott 1961–1990-es időszak 

– statisztikai paramétereivel jellemez-
zük: középérték, szórás, szélsőértékek 
stb. Az éghajlat fluktuációjának egyes 
hónapok, évszakok, évek statisztikai 
paramétereinek, a várható értékektől 
mutatott eltéréseit tekintjük, míg az 
éghajlat ingadozása alatt az egymást 
követő hónapok, évszakok és évek so-
rozatos, véletlenszerű anomáliáit. Az 
éghajlat változása viszont a hosszú 
idősorokban fellelhető egyirányú tren-
deket, statisztikai értelemben pedig a 
szignifikáns változást jelenti több év-
tized, vagy ennél is hosszabb időszak 
alatt. A szélsőséges értékek megjelené-
se (kiugró maximum- vagy minimu-
mértékek) szintén az éghajlatváltozás 
ismérvei. A felszíni hőmérséklete alap-
ján a főbb éghajlati övezetek: a hideg-, 
a mérsékelt- és a forró éghajlati öv, az 
előbbi kettő a Föld gömb alakjának kö-
vetkeztében úgy az északi, mint a déli 
féltekén megtalálható.

Az égitestek is nyílt termodinamikai 
rendszerek, melyekre a fizika általános 
törvényei érvényesek, beleértve a su-
gárzási törvényeket is. A Föld mint égi-
test, a ráeső elektromágneses sugárzást 
elnyeli, de ugyanolyan mértékben ki is 
tudja azt sugározni (Kirchhoff-törvény). 
Felszínének hőmérsékletét az elnyelt, 
illetve kisugárzott energia mennyi-
sége, pontosabban annak különbsége 
határozza meg. A Földre jutó és elnyelt 
sugárzó energia a Napból származik, 
melyet egy magas felszíni hőmérsékle-
tű (kb. 5800 K) feketetestnek tekinthe-
tünk. Wien törvényéből adódóan a su-
gárzó energia 10%-a az ultraibolya (UV), 
47%-a a látható (VIS), míg 43%-a az inf-
ravörös (IR, hősugarak) hullámhossz 
tartományba esik. (1. Ábra).

A Nap sugárzó teljesítménye 3,86 × 1026 
watt, a maximálisan elnyelt sugárzó 
energia a Földön 1365 W/m2 (napállan-
dó), az átlagos elnyelt sugárzó energia 
értéke pedig 340,4 W/m2. Összehasonlí-
tásul: a világ teljes energiafelhasználása 
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2010-ben kb. 600 exajoule (6 × 1020 J) volt, 
a földfelszín, az atmoszféra és az óce-
ánok által elnyelt napenergia pedig 
3 850 000 exajoule (3,85 × 1024 J) évente. 
Más szóval, 44 perc alatt a Föld any-
nyi napenergiát nyel el a Napból, mint 
amennyi a világ egész évi energiater-
melése volt 2010-ben. Az elnyelt sugár-
zó energia hővé alakul, melyet a Föld 
az IR-tartományban a világűrbe sugá-
roz. Feltételezve, hogy a Föld is ideális 
feketetestként sugároz, a Stefan–Boltz-
mann-féle sugárzási törvény alapján a 
Föld egyensúlyi hőmérséklete Te = 255 K 
(-18°C) lesz. Az elnyelt sugárzó energia 
olyan fizikai paramétertől is függ, mint 
a Föld–Nap-távolság, a Nap sugárzó 
energiája, a beesési szög értéke vagy a 
Föld fényelnyelő képessége. Mivel ezek a 
paraméterek időben változnak, emiatt 
a felszíni hőmérséklet és vele együtt az 
adott terület éghajlata is megváltozik. 
Pl. egyetlen fok eltérés a sarkkörök és az 
éghajlati övek mintegy 110 kilométerrel 
való eltolódását jelenti. A Nap sugárzá-
sának és a Föld pályaelemeinek ciklikus 
változásai a következők:

1. Napfolttevékenység: 11 éves ciklus. 
A napfoltok növelik a földi évi átlag-
hőmérsékletet. 1645 és 1715 között tel-
jes napfolthiány volt (Maunder-mini-
mum), emiatt az évi átlaghőmérséklet 
1 °C volt alacsonyabb – ezt az időszakot 
kis jégkorszaknak is nevezték.

2. Pályamódosulás, mely során az el-
lipszis lapultsága (excentricitása) válto-
zik egy ≈ 96 000 és egy ≈ 413 000 éves pe-
riódussal. Napjainkban az excentricitás 
értéke 0,017, és ez fokozatosan csökken.

3. Tengelyelhajlás változása a 23,1°±1,5° 
szögtartományban ≈ 41 000 éves perió-
dussal. A jelenlegi érték: 23,4°.

4. Tengelyirány változása (precesz-
szió) ≈ 23 000 éves periódussal, a jelen-
séget a Hold idézi elő.

5. Perihélium (napközeli pont) eltoló-
dása egy ≈ 22 000 éves periódussal.

6. Évszakok változása, periódusa 1 év.
Ezen paraméterek időbeni változását 

ábrázolva a görbék eredője az úgyneve-
zett Milankovics–Bacsák ciklikus gör-
be. A paraméterek szuperponált hatása 
befolyásolja a Földre jutó napenergia 
térbeli és időbeli elosztását, és idézi elő 
a jégkorszakok és felmelegedési korsza-
kok ciklikus változását. Bacsák György 
egy millió évre visszamenőleges szá-
mításainak helyességét a földtani ku-
tatások is igazolják. Szerinte az utolsó 
jégkorszak 10 ezer évvel ezelőtt ért vé-
get, jelenleg pedig két jégkorszak közöt-
ti felmelegedő periódusban vagyunk, 
amelynek kb. 70 ezer év múlva lesz 
vége. Ezzel a megállapítással a szak-
emberek zömmel egyetértenek, misze-
rint napjainkban egy éghajlatváltozás 
szemtanúi vagyunk. E változás hatásai 
a következők:

– az éghajlati övek módosulása: a 
légkörzési övek cellaméretének válto-
zása

– a csapadékeloszlás változása, pl. ti-
pikus ciklonpályák módosulása, csapa-
dékövek vándorlása

– a szélsőségek növekedése, pl. hosz-
szú aszályok váltakoznak nagy viha-
rokkal érkező rövid, de hatalmas eső-
zésekkel.

A légkör egy aeroszol, mely a gázhal-
mazállapotú részecskéken kívül szilárd 
vagy folyadék halmazállapotú részecs-
kéket tartalmaz a 0,01–200 μm méret-
tartományban. Az aeroszolok jelenléte 
nagymértékben módosítja a felszínre 
jutó sugárzó energia mértékét a fényel-
nyelés, illetve -szóródás révén. Globá-
lisan a hűtőhatás dominál. Például a 
felhőképződés, vagy a vulkáni kitöré-
sek (Laki, Tambora, El Chicon, Pina-
tubo stb.) során több tízmillió köbkilo-
méter hamu jut fel a sztratoszféráig, és 
4–5 évig kb. 0,2–0,5 °C-kal csökkenti az 
adott félteke évi középhőmérsékletét. 

A légkör egyes gázhalmazállapo-
tú alkotói, mint például az oxigén, a 
vízgőz, a szén-dioxid vagy a dinitro-
gén-oxid a beeső napsugárzás egy ré-
szét, valamint a felmelegedett földfel-
szín által kisugárzott IR-sugarak nagy 
hányadát is elnyelik – mivel felmeleg-
szenek, és feketetestként sugároznak. 
A sugárzás fele a felszín irányában a 
földet melegíti, a másik fele a világűr-
be távozik. Ez a folyamat többször is 
megismétlődik, így a földfelszín tovább 
melegszik, és eléri a tényleges Tf = 288 K 
(+15°C) átlaghőmérsékletet. A folyama-
tot üvegházhatásnak nevezzük (ana-
lógia alapján), a gázokat pedig, melyek 
ehhez hozzájárulnak, üvegházhatású 
gázoknak. Az üvegházhatás erőssége: 
ΔT = Tf - Te = 33 K. A Tf = 288 K hőmérsék-
letnek λ = 10 μm hullámhosszú spontán 
IR-sugárzás felel meg ott, ahol a „légköri 
ablak” is található (λ = 8-13 µm hullám-
hossztartomány). Ezen a hullámhosz-
szon tehát az IR-sugárzás közvetlenül 
a világűrbe jut, itt nem érvényesül az 
üvegházhatás. A földfelszín-légkör 
ener gia mérlege a 2. ábrán látható.

A környezetszennyezés az emberi te-
vékenység következményeként a kör-
nyezetben beállt fizikai, kémiai vagy 

A környezetszennyezés 
az emberi tevékenység 

következményeként 
a környezetben beállt 

fizikai, kémiai vagy 
biológiai természetű 

változás. A természeti 
katasztrófák 

nem tekinthetők 
környezetszennyező 

jelenségeknek.

1. Ábra. A Nap sugárzási spektruma és a feketetest-sugárzás (Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Nap)
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biológiai természetű változás. A ter-
mészeti katasztrófák – a földrengések, 
földcsuszamlások, a vulkáni aktivitás, 
cunamik, árvizek, tornádók vagy hur-
rikánok – nem tekinthetők környezet-
szennyező jelenségeknek. A 18. száza-
di ipari forradalomtól kezdődően az 
emberiség egyre nagyobb mértékben 
szennyezi környezetét, ami globálisan 
egyre nagyobb gondot jelent. Nemzet-
közi tekintélyű közgazdászok, gyáripa-
rosok, tudósok és a közélet más szemé-
lyiségei létrehozták 1968-ban a Római 
Klubot (Club of Rome), amelynek tagjai 
megállapították, hogy a Föld erőforrá-
sai kimerülőben vannak, ezért a ma-
gas életszínvonal hosszabb távon nem 
tartható fenn. Amennyiben pedig nem 
teszünk semmit sem a kialakult hely-
zet megállításáért, a modern civilizáció 
gazdasági-társadalmi rendje összeo-
molhat. 1988-ban az ENSZ Környezet-
védelmi Programjának (UNEP) és a Me-
teorológiai Világszervezetnek (WMO) a 
kezdeményezésére megalakult az Ég-
hajlat-változási Kormányközi Testület 
(angolul: Intergovernmental Panel on 
Climate Change, a továbbiakban IPCC), 
melynek célja az emberi tevékenység 
által kiváltott klímaváltozással kapcso-
latos kutatási eredmények értékelése és 
összefoglalása. A testület saját kutatást 
nem végez, csak referált tudományos 
publikációkat dolgoz fel, és tematikus 
jelentést állít össze évente. A jelentés 
összeállításáért a kiválasztott szakem-
berek felelnek, a döntéshozók azt átné-
zik, elbírálják, kiegészítik, majd a végső 
szöveget konszenzussal elfogadják. Ez a 
dokumentum a mindenki számára ér-
vényes hivatalos álláspont. Az utolsó, 
2014-es IPCC-5 Helyzetértékelő Jelen-
tés a következő megállapításokat tette: 
2013–2014-ben a felszín közeli légréteg 
tovább melegedett; a globális melege-
dés mértéke 0,9 °C (1901–2012), a mele-
gedés mértéke pedig a Kárpát-meden-
cében 1,0-1,25 °C. A globális melegedésre 
utaló megfigyelések: a kontinentális 
jégtakaró felülete 10%-kal csökkent; a 
tavaszi hóolvadás korábban következik 
be; a folyók, tavak jege hamarabb kezd 
olvadni; az Északi-sark körzetében a jég 
elvékonyodott, kiterjedése nyáron 10–
15%-kal csökkent; a magashegységek 
gleccserei visszahúzódnak; az óceánok 
áramlási rendszerei módosultak (főleg 
a trópusokon, a nyugatias szelek övé-
ben). Európában 1990-ben megalakul 
a koppenhágai központú Európai Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség (European 
Environment Agency, EEA), mely 1994-
ben lép működésbe. Feladata megosz-
tani a lakossággal a környezetről és a 
klímaváltozásról szóló információkat. 

Jelenleg 32 tagja van. A munka koor-
dinálására, a kapcsolat fenntartására 
a nemzeti környezetvédelmi szerveze-
tekkel 1991-ben megalakul az Európai 
Környezeti Információs és Megfigyelő 
Hálózat, 2000-től pedig működik az Eu-
rópai Éghajlatváltozási Program (ECCP). 
Fő feladata a megfelelő stratégia meg-
alkotása a kiotói egyezmény célkitűzé-
seinek az eléréséhez, valamint 2005-től 
az új költséghatékonysági intézkedések 
kidolgozása.

A szakemberek egyetértenek az ég-
hajlatváltozás tényével, de a környezet-
szennyezés hatását és mértékét, vala-
mint annak következményeit illetően 
a vélemények nagymértékben meg-
oszlanak. Az IPCC-jelentést összeállítók 
csoportja a globális felmelegedést pro-
pagálja, egyedüli „fekete bárányként” 
a szén-dioxidot okolja. A szakemberek 
másik csoportja semleges állásponton 
van, a harmadik csoportot az úgyne-
vezett „szkeptikusok” alkotják, akik 
kétségbe vonják vagy éppen cáfolják 
az IPCC állításait a rendelkezésre álló 

mérési adatok alapján. A vita már kez-
dettől fogva nem a szaklapok oldalain 
vagy a konferenciatermekben zajlik, 
hanem a médiában, ahol egyes szak-
embereken kívül nagyszámú „amatőr” 
– üzletemberek, politikusok, riporterek, 
újságírók, közéleti személyiségek stb. – 
vesz részt, gyakran a tudományos etika 
teljes mellőzésével. Álljon itt példaként 
néhány tévedés, mítosz:

1. Üvegházhatású gáz a szén-dioxid 
(CO2), a metán (CH4), a vízgőz (H2O), a 
dinitrogén-oxid (N2O), az ózon (O3) va-
lamint a halogénezett szénhidrogének 
(CFC, HCFC, PCF) (forrás: IPCC). Tények: 
az ózon, a dinitrogén-oxid és a metán 
nem tekinthető üvegházhatású gáznak. 
A vízgőz üvegházhatású, mintegy 21 °C 
közvetlen üvegházhatásból származik. 
A felszíni hőmérséklet stabilizálásában 
(szél, tengeri áramlások stb.) vesz részt. 
Mindhárom halmazállapotban jelen 
van, a fázisátalakulások nagy hőhatás-
sal járnak (többszöröse az üvegházha-
tásnak). A szén-dioxid nem szennyező 
anyag a légkörben. Üvegházhatású, és 
a teljes hősugárzás 20%-át szórja szét. 
Az elnyelési IR-spektrum gyorsan te-
lítődik, ha koncentrációja a légkörben 
megduplázódik, hőmérsékletemelke-
dés csupán 0,7 °C. A halogénezett szén-
hidrogének jelentős üvegházhatással 
rendelkeznek, egyesek gyártását be-
szüntették. Egyik gáz sem tud egyma-
gában jelentős üvegházhatást okozni.

2. A légköri szén-dioxid-koncent-
ráció riasztó sebességgel nő, a szén-
dioxid szennyező anyag (forrás: IPCC). 
Tények: a szén-dioxid a levegő termé-
szetes komponense, nem szennyező 
anyag. A 20. században 0,6-0,8 K növe-
kedésről számolhattunk be, évente a 
légkörbe 6,5 Gt antropogén szén kerül, 
10 Gt viszont elnyelődik a természetes 
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2. Ábra. A Földfelszín-légkör rendszer energiamérlege (Forrás: www.tankonyvtar.hu)
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folyamatok során. Nem veszik figye-
lembe az óceánok szerepét (késleltető 
hatás) és a fotoszintézis sebességének 
a felgyorsulását.

3. A globális szénciklusban az em-
bernek döntő szerepe van (forrás: IPCC). 
Tények: az antropogén CO2-emisszió 
csupán 3 százaléka a természetes szén-
ciklusnak, kevesebb mint 1 százaléka a 
750 Gt légköri széntartaléknak. A leg-
fontosabb CO2-forrásnak az egyenlítői 
óceánok számítanak.

4. Szoros összefüggés a légköri 
CO2-tartalom és a globális hőmérsék-
let között (forrás: IPCC). Tények: az 
1931– 1971-es periódusban a hőmérsék-
let csökkent, habár a CO2 mennyisége 
folyamatosan nőtt. Az 1951–1991-es idő-
szakban a hőmérséklet növekedését 
követte a CO2 növekedése – az ok-okozat 
fel van cserélve.

5. Az utolsó két évtizedben a globális 
hőmérséklet nőtt (forrás: IPCC). Tények: 
a múlt században a globális hőmérsék-
let 0,3–0,6 Kelvint növekedett. A hőmér-
sékletet nem standard körülmények 
között mérik mindenütt, pl. sok eset-
ben városi hőszigetek közelében a repü-
lőtereken, és nem a lakott területektől 
távol. A déli féltekén kevés a mérőállo-
más, és azok sincsenek egyenletesen 
elhelyezve.

6. A műholdas mérések alátámaszt-
ják az IPCC állítását, ami a mért és a 
várható globális felmelegedést illeti 
(forrás: IPCC). Tények: a Tyros-N mű-
holdak mikrohullámú radiometriás 
0,1 °C pontosságú hőmérsékletmérései 
szerint sok régióban az alsó troposzféra 
hőmérséklete esetén a talaj melegebb, 
mint a felette húzódó levegőréteg (nincs 
üvegházhatás).

7. A jövő éghajlata megbízhatóan 
prognosztizált (forrás: IPCC). Tények: a 
modellező programok nem fedik a való-
ságot, nem prognosztizálják pontosan 
az éghajlatot, sok az elhanyagolás, az 
egyszerűsítés és a közelítés.

8. Egy jelentős mértékben ember ál-
tal kiváltott globális felmelegedés van 
folyamatban (forrás: IPCC 1996). Tények: 
Az alábbi 2 mondatot a végső szöveg-
ből eltávolították: „None of the studies 
cited above has shown clear evidence 
that we can attribute the observed cli-
mate changes to increases in green-
house gases”, illetve „No study to date 
has positively attributed all or part 
of the climate change to manmade 
causes.” Azaz: „A fentebb említett ta-
nulmányok közül egyik sem mutatott 
egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a 
megfigyelt éghajlati változásokat az 
üvegházhatású gázok megnövekedésé-
nek tulajdoníthassuk”, illetve „A mai 
napig nincs olyan tanulmány, amely 
az éghajlatváltozásnak határozottan, 
részben vagy egészben mesterséges 
okokat tulajdonítana.”

9. A globális felmelegedés a tenger-
szint növekedését eredményezi (forrás: 
IPCC). Tények: 1900 és 1980 között csupán 
1,8 mm/év sebességgel nőtt a tenger-
szint, és nem 9-88 cm-el. A szintmérés 
is pontatlan, a szárazföldi referencia-
pontok földmozgások révén függőlege-
sen elmozdulnak.

10. A globális felmelegedés több szél-
sőséges meteorológiai jelenséget vált 
ki (forrás: IPCC). Tények: a magasabb 
hőmérséklet kevesebb hurrikánt, tor-
nádót jelent. A ciklonok száma és ener-
giájának a növekedési trendje nem iga-
zolható – ahogyan Reményi Károly is 
mondta.

11. A megfigyelt hőmérséklet-trend 
megegyezik a klímamodellek által meg-
jósolt értékkel (IPCC). Tények: a valódi 
értékek kisebbek a számítottnál, mivel a 
modellek a konvektív áramlásokat nem 
vették figyelembe (negatív feedback).

12. Konszenzus létezik abban, hogy 
az üvegházhatás által kiváltott klíma-
változás a legnagyobb veszély (forrás: 
IPCC). Tények: nincs valódi konszenzus, 
a kétkedő tudósok a szavazók listáján 
nem szerepelnek.

A probléma legkompetensebb meg-
közelítését dr. Miskolczi Ferenc számí-
tásai és következtetései adják. Ezek sze-
rint energetikai szempontból a légkör 
éves átlagban termikus egyensúlyban 
van (stacionárius állapot), az energeti-
kailag maximált üvegházhatás mérté-
ke egy egyensúlyi érték (33 °C) körül in-
gadozik: ± 0,1 °C. A Föld légkörének külső 
rétege dönti el a felszíni hőmérsékletet, 
a légkör optikai mélysége állandó érték; 
az adiabatikus változások, a latens hő-
felszabadulás és a konvekciós áramlá-
sok pedig csökkentik az üvegházhatást.

Mit tehetünk, illetve mit kell ten-
nünk jelen esetben? Az éghajlatválto-
zás életünk minden területére közvetve 
vagy közvetlenül hatással van. A tenni-
valók a következők lennének: a beállott 
változások következményeinek enyhíté-
se; a változásokhoz való alkalmazkodás; 
a megfelelő eszközök körültekintő kivá-
lasztása; fejlesztések a fenntartható fej-
lődés irányában; az állandó tanulás, in-
formálódás, képzés mindenki részéről.

A globális felmelegedés a 
tengerszint növekedését 

eredményezi (forrás: 
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Ábrahám Jakab: Röptetés. A Csoma-kiállítás képanyagából
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Novum Generatio Nemzetközi Gitárnapok Kolozsváron
Az idén hatodik alkalommal szervezi meg 
a Harmonia Cordis Egyesület a Novum Ge-
neratio Nemzetközi Gitárnapokat novem-
ber 20–23. között Kolozsváron. A koncertek 
nem titkolt célja új kibontakozási lehetősé-
gek biztosítása a klasszikus gitár/zene mű-
vészei és jövendőbeli előadói számára, a 
fiatal művészek bátorítása és támogatása.

Minden érdeklődő számára nyitott és 
ingyenes esemény változatos programot 
kínál az érdeklődőknek. Az esemény nyi-
tókoncertje november 20-án 19 órától a 
kolozsvári Zeneakadémia koncerttermé-
ben lesz. A további koncertek (november 
21–23. között) a kolozsvári sétatéri Kaszi-
nó nagytermében lesznek naponta szin-
tén 19 órától.

A rendezvényen lesz először hallható 
Kolozsváron Werner Gábor magyarországi 
karmester vezénylésével a Monyo Projekt 
rock-szimfonikus koncertje.

Röviden a meghívottakról:
WERNER Gábor zenei tanulmányait öt-

évesen kezdte. 1997-ben a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetemre felvételizett, ahol 
karmesterszakon diplomát szerzett. 2000-
től a Budafoki Dohnányi Zenekar karmes-
tere, emellett számos zenekart vezényelt 
már vendégkarmesterként. 2005 óta rend-
szeresen vezényel Erdélyben is.

A Monyo Project zenekart MOLNÁR 
„Monyo” Endre, gitáros és zeneszerző ala-
pította 1999-ben, ugyanebben az évben je-
lent meg a Monyo Freedom album. Ez volt 
az első Erdélyben kiadott instrumentális 
album. 2002-ben első díjat nyert az Orszá-
gos dalszerző versenyen. Zenei stílusuk a 
cold-rock.

CSÁKI András 2014-ben kitüntetéssel dip-
lomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem Doktori Iskolájában. 2009-ben megkap-
ta a Prima Primissima Alapítvány Junior 
Prima zeneművészeti díját. Számos nemzet-
közi verseny győztese és különdíjasa.

GIRÁN Péter nyolcéves korában kez-
dett gitározni. Húszévesen vált ismertté a 
nagyközönség előtt a Virtuózok komoly-
zenei tehetségkutató műsor által. 2012 óta 
Szegeden tanul.

BEKE István Ferenc a kolozsvári Gheor  ghe 
Dima Zeneakadémia gitár- és kamarazene 
tanára, a marosvásárhelyi Harmonia Cordis 
Egyesület elnöke. Több díjat is nyert nemzeti 
és nemzetközi klasszikusgitár-versenyeken. 
István a marosvásárhelyi Harmonia Cordis 
Gitárfesztivál és a kolozsvári Novum Gene-
ratio Nemzetközi Gitárnapok szervezője. 

KATÓ Árpád klasszikus gitárt oktat a bu-
dapesti Weiner Leó Zeneiművészeti Iskolá-
ban. Különböző nemzetközi gitárversenye-
ken zsűrizik és kurzusokat is tart.

Tritonus Guitar Trio – A trió jelenlegi 
tagjai MOLNÁR Levente, NAGY Tamás és 
SZURGYI Gergely. Mindhárman a Győri Ze-
neművészeti Egyetem hallgatói. Első kon-
certjük 2015 januárjában volt a Nádor te-
remben, Budapesten.

Gabriel BIANCO öt éves volt, amikor gi-
tározni kezdett. 1997-ben felvételizett a pá-
rizsi Zeneakadémiára. 2005-ben. elnyerte a 
legmagasabb helyezést a párizsi zenekon-
zervatórium bevezető versenyén.

PUSZTAI Antal első gitáróráit édesapjá-
tól vette Pannonhalmán. Napjaink egyik 
legtehetségesebb klasszikus- és jazzgitáro-
sának mondhatjuk. Tanulmányait Frank-
furtban kezdte, majd Bécsben folytatta.

Mikiya KAISHO oszakai származású 
japán gitárművész négyévesen kezdett 
el gitározni. Zenei tanulmányait a bécsi 
Zene- és Előadóművészet Egyetemen foly-
tatja. Szóló előadásain kívül nagy lelkese-
déssel tekint a kamara- és régizene iránt.

Takuya OKAMOTO fukuokai szárma-
zású japán művész tízévesen fogott először 
gitárt a kezében. Jelenleg a bécsi Zene- és 
Előadóművészet Egyetemen tanul. 2010-
ben Diák Ösztöndíjat nyert el a Yamaha 
Musik Foundationtól.

Részletes programot, további tudnivaló-
kat a szervező egyesület honlapján olvas-
hatunk: www.harmoniacordis.org
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