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Nagyanyám ugyancsak szerény könyvtárának volt egy nagy becsben tartott 
és féltve őrzött kötete. Az egykori gyermeklapnak, a Benedek Elek és Pósa 
Lajos szerkesztette Az Én Újságomnak egyik múlt század eleji évfolyama, 
bekötve. Nagyanyám időnként levette a polcról, felolvasott belőle nekünk, 
unokáknak egy-két mesét, vagy rövid történetet, majd szőtte az emlékezés 

fonalát arról, hogy hajdanában mekkora izgalommal várta ezt a vasárnap megjelenő 
gyermeklapot. És nemcsak ő, hanem sok-sok más nagyon fiatal olvasó is, hisz abban 
az időben, az egyre szaporodó sajtótermékek között ez volt az első, amelyik nekik, 
gyermekeknek szólt, ami csak az ő újságjuk volt.

Már kezdtem hátulgombolós lenni, amikor hatvan évvel ezelőtt, 1957 januárjában, 
Kolozsváron, megjelent a Napsugár gyermeklapunk. Nagyanyám rögtön megren-
delte nekünk, unokáknak ezt a havonta jelentkező kiadványt, az év végére az első 
évfolyamot beköttette, s karácsonyra a gyermekszoba könyvespolcára tette. Az-
tán amíg számunkra, mármint az unokák számára, tartottak a Napsugaras évek, 
addig nagyanyám jóvoltából gyarapodtak gyermeklapunk beköttetett évfolyamai 
a szobánk könyvespolcán. A megjelenés utáni években még silabizálni sem tudtam 
a betűket, így hol nagyanyámat, hol szüleimet, hol pedig a már iskolás nővéremet 
nyaggattam, hogy olvassanak nekem a lapból. Nos, a Napsugár hamar belopta 
magát az életembe, vártam megjelenését a postaládánkban, az én újságom lett, s mi 
tagadás, a gyermeklapunknak is sokat köszönhetek, hogy elég hamar megtanultam 
olvasni. A Napsugár jóvoltából életre szóló barátságot kötöttem olyan halhatatlan 
mesehősökkel, mint Tóbiás és Kelemen, Irgum-Burgum Benedek, vagy Rongy Elek. 
Halhatatlanok, hisz örömmel tapasztalom, hogy alakjuk most is feltűnik valamelyik 
magyar gyermeklapban, könyvben, vagy éppen bábszínházban. Gyermekeim – akik 
ma már unokáimat nevelik – számára is kijutott a folyóirat felejthetetlen hőseinek 
barátságából. A naiv, de gézengúz Fülöpke, vagy Csipike – a nagyon szeretett, de oly-
kor hol gonosz, hol pedig óriás, de valójában mindig jóságos – törpe, ma is szembejön 
velük, velem és természetesen unokáimmal, egy-egy újrakiadásban: folyóiratban, 
könyvben, vagy éppen mesehősként, valamelyik bábjátékban.

Persze ne tévesszünk szem elől egy dolgot: az akkori Napsugár a kommunista ha-
talomnak az ifjúság számára „ideológiai nevelést” adó folyóirata is volt. Öntudatos 
pionírokkal, egykori kommunista hősökkel, kollektív gazdaságokban keményen dol-
gozó falusiakkal, szocializmust építő munkásokkal is találkozhattunk a lap hasáb-
jain megjelenő versekben, vagy éppen „mesés” történetekben. Szóval meg kellett adni 
a császárnak, ami a császáré, annak érdekében, hogy a hazai ifjúsági irodalmunk 
gyermeklelkeket egészségesen formáló alkotásai is megjelenhessenek. Hisz ne feled-
jük, az erdélyi magyar (ifjúsági) irodalmunk kiválóságai írtak a lapba, vagy éppen 
szerkesztették is: Kányádi Sándor, Fodor Sándor, Bálint Tibor, Marton Lili, Méhes 
György, Bajor Andor, Lászlóffy Aladár (és ezzel még nem teljes a névsor), vagy a gyer-
meki fantáziát nagyon jól ismerő, a lap grafikai kivitelezését évtizedeken keresztül 
meghatározó Soó Zöld Margit.

Amikor aztán 1989 karácsonyán nálunk is „kitört a demokrácia”, majd számtalan 
magyar nyelvű folyóiratunk megszűnt, a Napsugár átvészelte a nagy változást, és 
ma a legnagyobb példányszámban megjelenő hazai magyar nyelvű sajtótermékünk. 
A mai gazdasági követelményeknek megfelelő lapszervezéssel – modern kifejezéssel 
élve menedzsmenttel – független, önálló és önfenntartó vállalkozásként működik a 
szerkesztőség. Nem csoda, hisz a legfiatalabb nemzedék fantáziáját megmozgató, 
remek grafikai kivitelezéssel jelenik meg, valamint a hazai írók, költők legkiválóbbjai 
gyarapítják és alakítják a lap hasábjain a kortárs gyermekirodalmat.  

Elnézést kérek az olvasóktól, érintettektől azért, hogy ez a születésnapi Napsu-
gár-köszöntőm kissé személyes élménybeszámolóra is sikeredett, és hogy írásomban 
főleg a lap történetének régmúltjából merítettem, kevesebbet szóltam a kiadvány 
nagyon termékeny jelenéről. (Meg sem említettem például a Napsugár „kisöccsét”, 
a Szivárványt.) De mentségemre szolgáljon, hogy amíg írtam, egy kicsit nosztalgiáz-
hattam a saját napsugaras éveimről.

Szóval Isten éltessen, Napsugár, s kívánom neked, hogy újabb hatvan év múl-
tával, a Művelődés folyóirat akkori főszerkesztője hasonlóképpen köszöntsön 
születésnapodon.

Napsugár-köszöntő
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„A Napsugár olyan,  
mint a napsugár”

Napsugár szerkesztőségének a jóvol-
tából nézegetem, olvasgatom a vala-
mikori kiadványokat  Doboznyi, évfo-
lyamokba rendezve, bekötve szépen  
A legelső 1957-es. Lassan forgatom az 
időtállóan vastag lapokat. Az elidőzés 
részben annak a különleges áhítatnak 
tulajdonítható, ami régi könyvek, ira-
tok lapozgatása, megsárgult családi 
levelek vagy régi fényképek nézegetése 
közben óhatatlanul hatalmába keríti az 
embert: mintha sűrűbb lenne a csend. 
A lapok tapintása a háziszőttesét idézi, 
ellenáll a pörgetésnek, gyors lapozga-
tásnak; a betűsorok, szövegek, képek 
és rajzok egymásutánja nyomdaillatot 
hagy maga után a levegőben. Olyan ri-
tuálék és gesztusok ezek, amelyek illat-
tal, tapintással, látvánnyal édesgetik 
ébredésre az emlékezést 

És ni, az egyik oldalon kitöltött ke-
resztrejtvény és találós kérdések megol-
dásai: ceruzával és akkurátusan formált 

betűkkel írta ide 1957-ben egy Napsu-
gárt olvasó valamikori gyermek 1 A no-
vemberi szám borítóján felnőtt kézírá-
sú bejegyzés látható: „Rostás Zoltánnak 
Csíkfalváról”. Itt éltek a nagyszüleim, 
itt nőtt fel édesanyám, nekem szülővi-
dékem, gyermekkorom nyarainak ott-
hona  A borítólapon fontos számadások 
olvashatóak: összeadások, összegzések 
oszlopos elrendezésben 2 (A folyóirattal 
kapcsolatos megrendelésekre, kifizeté-
sekre vonatkozhatnak tán? Vagy valami 
másfajta számadásra? Ki tudhatná ma 
már?) Olyasfajta feljegyzésnek tűnnek, 
mint amiket nagyapám jegyzett an-
nak idején: hány disznó, hány bárány, 
mikor ellik a tehén, hány juhot hajtot-
tak ki a legelőre. Igaz ugyan, hogy nagy-
apám ezen fontos adatokat a Biblia első 
és utolsó, üresebb oldalaira jegyezte  Ha 
mégsem fért ide a mindösszes fontos, 
széljegyzetként plajbászolta a margóra  
Mert nagyanyám a Bibliát kalendarisz-
tikus beosztásban olvasta fel minden 
esztendőben; neki fel sem kellett ütnie a 
szent könyvet, mert ha nagyanyám Mó-
zes könyvénél és a bálványimádás mi-
atti haragjánál tartott a felolvasásban, 
tudhatta, hogy ki kell terelni a jószágot 
a legelőre.

A Napsugár említett számában szó 
sincs Mózes haragjáról  Az összevont 
szemöldökű és szigorú arcú Lenin 
mellszobra látható (a szobor talapzatá-
ra kerültek a feljegyzések) egy mosoly-
gós, kezében virágcsokrot tartó pionír-
nyakkendős kislány társaságában. De 
mit számít ez? A számadás, a követke-
zetesség, az időzítés örök rendje a fon-
tos: emkékeztetőként a Bibliába vagy 
Napsugárba rótt jegyzékként attól füg-
gően, hogy mi akadt a házban, amire 
írni lehetett, s amiről biztosan tudható 
volt, hogy megőrződik olyasfajtaként, 
ami papír ugyan, de elsődlegesen nem 
tűzcsiholásra való.

Lapozgatom a Napsugár-gyűjteményt. 
Tudom, hogy nem szabadna teljesen el-

A
A legelső 1957-es. 

Lassan forgatom az 
időtállón vastag lapokat. 

Az elidőzés részben annak 
a különleges áhítatnak 

tulajdonítható…

Ünnepség a Napsugár ötvenedik évfordulóján

Fóris-Ferenczi Rita
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közösség

merülnöm az olvasásban  Nem is lehet-
ne  Mert férjem – kiszimatolva, hogy én 
ez írásra készülődvén kezdek kivonul-
ni a világból a Napsugárba, úgy elbújva 
annak melegében, hogy se ebédre, se 
vacsorára, se zoknik párosítására nem 
futja e napokban az időből és az odafi-
gyelésből – megkérdezi, vajon hol lehet 
az ő gyűjteménye. Mert volt neki: pa-
kolgatta, őrizgette; annak idején min-
den barkács-ötletet kivitelezett a maga 
nagy gyönyörűségére, szülei tűrőképes-
ségének határait centizgetvén  Gyer-
mekek, akik egyébként túrkálhatnak a 
folyamatosan olvasott vagy olvasásra 
váró és a lakás több pontján is szétszórt 
folyóiratok között, nem is érzékelik a 
helyzet különösségét: anyu olvas, jegy-
zetel, ír – ebben semmi újdonság nincs; 
apuval emlékeket idéznek, elvekről, ér-
tékekről, múlt- és jelenbéli dolgokról 
beszélgetnek – ebben sincs semmi új-
donság  Csak annyi talán, hogy arra a 
kérdésre, hogy „Vajon mit ehetnék va-
csorára?”, most éppen egy időszerűbb 
kérdés várható válaszként: „Nem me-
sélnéd el, milyen emlékeid vannak a 
Napsugárról”? „Hát, abból is felolvastad 
Kobakot és Csipikét, voltak érdekessé-
gek a nagyvilágból és állatos poszterek, 
megjelent benne egy rajzom is  De most 
tényleg éhes vagyok ” Megállhat az olva-
só is egy pillanatra, jegyezheti is akár, 
mi jut eszébe, ha a Napsugárra gondol 

A gyermeklapok jó szerkesztésének 
egyik titka az egyensúlyőrzés, -terem-
tés  Ez mindenkori kihívás  Bizonyos 
időszakokban viszont nagyobb tét.

Miképpen teremti meg önmagát egy 
gyermeklap olyan korokban, amikor a 
sajtó a pártideológia szócsöve és eszköze? 
A célzott korosztálynak is köszönhető, 
hogy sokkal elegánsabban és lazábban, 
mint az ifjaknak vagy a felnőtteknek 
szóló kiadványok  A Mindig Előre! ro-
vatban A pionírmunka időszerű kérdé-
sei című írás például ürügyet szolgáltat 
arra, hogy pontos szempontokat adjon 
egy ünnepi összejövetel előkészítéséhez, 
megszervezéséhez, rajzokban is láttat-
va a fontosabb mozzanatokat3 (ma ezt a 
szociális kompetencia fejlesztésének ne-
vezhetnők). A tanévkezdés pionír felada-
tai4 menedzsmenti tanácsokkal szolgál: 
miképpen kell megtervezni egy foglal-
kozási tervet; a Küszöbön a pionírválasz-
tások5 pedig a beszámoló és a foglalkozá-
si terv összhangját és hitelességét emeli 
ki olyanként, amely meghatározó lehet 
a „parancsnokság” megválasztásában  
Az 1907-es felkelés rövid leírását nem 
véletlenszerűen Corneliu Baba Pihenés a 
mezőn6 festménye illusztrálja  Egyazon 
évfolyamban megfér egymás mellett 
a RKP KB7 programja, Ceaușescu dicső 

tettei és portréi, hazánk külpolitikája, a 
párt születése és a győzedelmes május 
ünneplése Caragiale és Mikszáth port-
réjával,8 részletesebb Ady-ismertetés-
sel9 három lapszámban is, sok mesével, 
verssel, rajzzal  Nemcsak a képregények, 
keresztrejtvények, kottázott énekek, az 
ég, föld, természet, állatvilág írásai, az 
illusztrációk és a gyermekalkotások, ha-
nem a szövegek, mesék, versek témája 
és sorrendje is finom megoldásokat kí-
nál. A pionírmunka időszerű kérdéseit 

Egy örömből-sok öröm,10 Az icegő-bicegő 
kiscsacsi11 című írások követik. Az 1977-
es földrengés szörnyűsége ürügy a párt, 
az államfő, a hazafias kötelességtudat 
és helytállás hatoldalas dicsőítésére, de 
ha fordítasz egyet, a következő oldalon 
Kányádi írását olvashatod A kisfiú, aki 
ibolyát látott12 címmel  Marton Lili sóly-
moknak szóló szövegei pedig úgy biztat-
nak rekrutációra, hogy finom bravúrral 
jelzik: nem a szerep, hanem az ember 
fontos  A sólyomjelölt13 narratívája sze-
rint a negyedikesek (az igazi sólymok) 
az óvodások (a kis sólymok) játékait ja-

vítják. Palika csak ősszel megy óvodába, 
de nagyon szeretne ő is valaki, ez eset-
ben kis sólyom lenni  „Ha már én is segí-
tek a sólymoknak, akkor mi vagyok? Mi 
lennél – feleli az egyik kislány […], – te 
Palika vagy”. A kisfiú boldogan adogatja 
az aprószegeket a barkácsoláshoz abbé-
li örömében, hogy sólyomjelölt lehet, de 
lényegét tekintve mi lenne egyéb, mint 
Palika  S ez éppen elég 

Ez a bölcs elfogadás menti meg a 
mindenkori Napsugárt attól, hogy nem-
csak a pártos, hanem a nevelési ideoló-
giák csapdáit is elkerülje  Mert a gyer-
meklapok egyik lehetséges és vonzó 
lehetősége a direkt nevelés célzatossá-
ga, erőltetettsége, a megmondom–meg-
tanítom kényszeres pedagógiája  Holott 
a nevelés direkt módjai legfeljebb elle-
nérzést váltanak ki, rosszabb esetben 
vak szabálykövetést  Hatékonyabb eljá-
rásai sokkal rejtettebbek: viselkedés- és 
gondolkodásminták, felmutatott érté-
kek, amelyek a szocializálás folyama-
tában szinte észre sem vevődnek, mégis 
maradandó nyomot hagynak a tapasz-
talatban 

Néhány bekezdésnyivel fentebb arra 
kértem az olvasót, álljon meg egy pil-
lanatra, s gondolja el, mi jut eszébe, ha 
a Napsugár gyermeklapra gondol  Kéré-
semet amiatt ismételném meg, mert a 
felmerülő gondolatok szembesíthetőek 
azokkal az asszociációkkal, amelye-
ket a napsugár, illetve a Napsugár fo-
lyóirat hívó szóra jegyeznek a mai hu-
szonévesek: egyetemi alapképzéses és 
magiszteris hallgatók, valamint a jelen 
kiemelt olvasóközönsége, az elemisták  

A gyermeklapok jó 
szerkesztésének egyik 

titka az egyensúlyőrzés, 
-teremtés. Ez mindenkori 

kihívás. Bizonyos 
időszakokban viszont 

nagyobb tét.

Csipike, Kukucsi, Fodor Sándor gyermekek társaságában a lap ötvenedik évfordulóján
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A továbbiakban e kutatás részeredmé-
nyeiként néhány kiemelt szempont 
szerinti rendezésben látható, milyen 
gondolatokat társítanak a megadott fo-
galmakhoz 14

A 110 egyetemi hallgató közül a nap-
sugár hívó szóra 31-nek jut eszébe a 
folyóirat (19,09%). Asszociációik több 
fogalmi körbe rendezhetőek (régi; élet-
korhoz és személyekhez kötődő; műfa-
jok; jelzőkben vagy elvont fogalmakban 
megragadható jellemzők).

A régi fogalomköréhez tartozó vála-
szokat (20%) a régebben, kiskoromban, 
korábban mindig olvastam; már az én 
koromban is olvasták egyénibb bejegy-
zések árnyalják. A diákok 49%-a valami-
lyen időszakra, korosztályra asszociál: 
az óvodára (5,45%), az elemire (12,72%), 
általában a gyermekekre (11,81%), a gyer-
mekkorra (19,09%), ezen belül a gyerme-
ki lélekre, gyermekvilágra  Személyes 
kötődésként a Napsugár előhívja a ta-
nító néni emlékét (6,36%), a közösséget 
és együttlétet (6,36%; szeretem, hogy kö-
zösségeket, osztályokat is megmozgat, 
nem csupán egyéneket), sőt Kató nénit, 
a valamikori könyvtárost, akitől meg le-
hetett vásárolni a lapot  Családi vonat-
kozásban az anya, nagymama alakja 
idéződik (2,72%): anya mesét olvas.

Az irodalmi kontextusok (9,09%) Ká-
nyádit, Fodor Sándort, Csipikét, Süsüt 
idézik, az általánosabb híres írók, kor-
társak megjegyzések mellett, valamint a 

Szivárvány gyermeklapot (4,54%). A mű-
fajok közül a versek (44,54%), a vidám, 
érdekes, rövid, kedves, évszakokhoz kap-
csolódó mesék (41,81%), a viccek (12,72), a 
kézimunkák (10,9%), az énekek és a da-
lok (9,09%), a mondókák (8,18%), a ked-
ves, érdekes, vicces történetek (7,27%), a 
poszterek (6,36%), az ismeretközlő szö-
vegek és újdonságok (5,45%), a játékok 
(4,54%), a naptárak és kalendáriumok 
(1,81%) idéződnek. A gyermekalkotások 
közül (35,45%) a gyermekrajzok (16,36%) 
és a gyermekek versei (4,54%) kerülnek 
az emlékezés előterébe; a gyermekeket 
megszólító műfajokból (53,63%) a ke-
resztrejtvény (20%), a rejtvény (9,09%) ve-
zet, de egyenként és pontosan felidéző-
dik például a Csipike postája, Kószabósza 
és a Ti küldtétek rovat is 

A tudáshoz és információszerzéshez 
kapcsolódnak a tanulás, tanítás, tanul-
ságos, hasznos információk mentén az 
érdekességek, újdonságok (24,54%), az 
ötletes, kreatív, fejlesztő, szórakoztató, 
játékos, érdekes feladatok fogalomkö-
rön belül (20,9%) a színvonal, minőség 
és igényesség jelzői is.

Az egyetemi hallgatók a pozitív ér-
zelmek fogalomkörének (36,6%) árnya-
lásához a játék, móka, jókedv, mosoly, 
kacaj, nevetés, vidámság, öröm, bol-
dogság, gondtalanság, melegség, nyi-
tottság, pajkosság, simogatás és türe-
lem szavakat társítják 

A grafikai kivitelezésre (82,72%) vonat-
kozóan maradandó emlék, hogy színes 
(35,45%: sárga, narancssárga, színes ol-
dalak, mindig színes volt a borítója), szép 
(5,45%), amelynek forrásai a színes, ked-
ves rajzok (19,09%), a képek (15,45%) stb.

A várakozás izgalmáról is írnak a 
hallgatók (9,09%); izgalom; mindig vár-
tuk az új számot, a postát, a nyári és téli 

különkiadásokat), s noha leírják, hogy 
emlékeznek, ismerik, de kevesen olvas-
sák, igényeik mégis lennének: Szívesen 
olvasnék benne meséket, verseket kor-
társ szerzőktől; Jó lenne, ha tematiku-
san összekapcsolódó mesék, gyermek-
dalok, versek és mondókák lennének; 
Gyermekverseket, gyerekek által írt vic-
ces történeteket olvasnék szívesebben 15

A 291 elemista közül csak 3,09% emel-
te ki a valamilyen csoporthoz tartozást, 
2,74% a közös munkát: együtt dolgozás, 
csoportok/csapatok/csapatmunka, kö-
zös olvasás, benne tudsz lenni 

A Napsugárról a gyermekirodalom 
és költészet (3,43%), az írás, az írók és 
költők is eszükbe jutnak (2,4%), de ki-
emelik egy-egy vokssal Petőfi Sándort 
és a népet is. A műfajok közül a mese 
szerepel az első helyen (39,51%; szép, jó, 
tanulságos, állatmese, érdekes, vicces), 
jóval kevesebb arányban a mondák 
(1,37%). A viccek (vitccek és vitszek írás-
módban is; 33,33%) megelőzik a szép, 
vicces és varázslatos verseket (32,64%). 
A kézimunka következik a rangsorban 
(19,93%; mert van benne hajtogatás, sok 
– O. I. M.); a játékok (7,9%), az igaz tör-
ténetek, ismeretterjesztő szövegek és 
állatos sztorik (6,52%), valamint az éne-
kek és dalok (3,09%).

A tanuláshoz kötődő asszociációk 
(20,96%) kiemelkedően az érdekes, szó-
rakoztató feladatokhoz és kérdésekhez 
kötődnek (8,93%), a gondolkodáshoz, 
elgondolkodtatáshoz (2,4%), a bölcses-
séghez (2,4%): okosságra tanít, felerősíti 
az agyad, fejleszti a szókincsed részle-
tezéssel 

A jelzők közül (23,36%) fontos a vic-
ces és az érdekes (15,8%), a mókás, szó-
rakoztató, vidám, remek, jópofa, figye-
lemfelkeltő árnyalatokkal, ezt követi a 
vagány (2,4%) és a kreatív (1,71%) minő-
sítés, egyedi és egyszeri jelzőként a tisz-
ta, meleg, de az uncsi is 

Az elvontabb asszociációk közül 
(9,96%) vezet a humor, jókedv, nevetés, 
kacagás, játék, móka, öröm, élvezet, vi-
dámság/felvidítás, a boldogság (mégpe-
dig nagy)  Egy-egy jelzéssel fordulnak 
elő a szeretet, kedvesség, türelem, ins-
piráció, fantázia, önbizalom és igazság 
fogalmak is 

A legszívesebben olvasott írások kö-
zül a gyakoribb opciók: a vicc (27,83%), 
a mese (26,8%; népmese, államese, 
tündérmese, tanulságos, szép, vicces), 
a vers (18,9%), a természeti dolgokkal, 
környezetismerettel, állatokkal kap-
csolatos írások (5,35%), valamint a tör-
ténelmi dolgok, események, régi törté-
netek (2,74%).

A Melyek azok az írások, amelye-
ket átugrasz, nem olvasol el alaposan? 

Ünnepség a Napsugár ötvenedik évfordulóján

A 110 egyetemi hallgató 
közül a napsugár hívó 

szóra 31-nek jut eszébe 
a folyóirat.
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Miért? kérdésre adott válaszokban mo-
tivációként szerepel az érdeklődés, ér-
dekesség (például: egyiket sem, mert 
mind nagyon érdekesek – M  D  N; nem 
szoktam átugrani dolgokat, sorban ol-
vasom el őket, mert engem érdekel az 
összes – V  A ; nincs ilyen, mert minde-
gyik egy új kincs számomra – K  G ; egy-
szerűen vonzanak magukhoz az írások 
– F  Á;) a kíváncsiság (nem tudom meg-
mondani, mert ha én bármilyen írás-
ban találok valami érdekeset, biztos el-
olvasom – O. Á; sohase csinálom, mert 
sohase tudom meg, hogy miről szól – 
K  R ; mindig egy új dologgal lep meg – 
P  I ) és a fegyelmezettség is (én mindent 
elolvasok, ha tetszik, ha nem – F  H  K ; 
én még a hosszú szavakat is elolvasom, 
mert nem vagyok lusta dög – Sz  E ) 

Bizonyos műfajokat, szövegeket azért 
ugranak át, mert nem érdekesek: a ver-
sek (nem kötik le a figyelmem – N. D. 
Sz.; Sz. E.; nem annyira figyelemfelkel-
tőek – S. B.; nem annyira izgalmasak 
– G  D ; Nem olyan érdekesek – S  D  A ; 
azért, mert tulajdonképpen nem is ér-
dekel annyira  Kiskoromban jobban ér-
dekelt – K  P ;), a mesék, mert túl hosz-
szúak (14-en jelzik a terjedelmet a nem 
olvasás okaként; a hosszú meséket sok 
ideig kell olvasni – L  L ; mert valami-
kor túl hosszú a szöveg, de ha el kell 
olvasni, elolvasom – M  A ; R  K ); már 
ismertek (11 bejegyzéssel; például: átug-
rom a népmeséket, mert már mindet 
hallottam – R  B ; az általános meséket, 
például a szegény emberről; azért, mert 
szinte minden egyes mese erről szól – B. 
A ; a királylányos meséket ki szoktam 
hagyni, mert nem kedvelem annyira 
őket – M. A.; amit már olvastam, az már 
nem izgalmas – P  B  L); már unalmasak 
(néha a meséket egy kicsit unom – F  D ); 
mást olvas szívesebben (Meséket nem, 
mert én a saját könyveimet szoktam ol-
vasni – J. A.; néha a meséket, mert szí-
vesebben olvasok regényeket – Sz  Á ; in-
kább regényeket olvasok, mint meséket 
– B  R ; a kalandtörténetek, amiket gye-
rekesnek tartok magamhoz, nem keltik 
fel az érdeklődésemet – D. Á.).

Az érdeklődési kör is meghatároz-
hatja, mit nem olvasnak el a gyerme-

kek: engem nem érdekel a történelem, 
mert unalmas (K. A. H.; R. K.; Ny. O.); 
nem a kedvencem (H  V ); azok az írások 
a mesék. Azért nem olvasom el őket, 
mert jobban szeretem a rejtvényeket, 
ezért egyenesen megoldom őket (K. 
K ); a rajzpályázatokat, mert nem tu-
dok olyan szépen rajzolni (M  A ); én a 
kézimunkás részeket nem olvasom el 
olyan alaposan, mert nem vagyok az 
a kézimunkás típus, de szépek a kézi-
munkák (Sz  S ) 

A meg nem értés is okozhatja bizo-
nyos szövegek el nem olvasását: a ver-
sek, mert nem szoktam érteni, mit fe-
jez ki az író (M  S ); az élet iskolája, mert 
nem érdekes a címe, Szkíták és Pártu-
sok, mert nem tudom, mit jelent (G  L ); 
érthetetlen írásokat  Mert nem értem, 
mert túl nehezek a szavak (T -W  D )  
Van, aki pusztán más elfoglaltság vagy 
időhiány miatt hagy ki bizonyos szöve-
geket: mert sietek (Ny  N ); a meséket, 
mert nincs időm (K. Á.); a versenyeket 
mindig átugrom, mert így is elég sok 
versenyre megyek (B  R  M ) 

Az egyik kisfiú pedig mindent elolvas, 
csak a vesszőkkel és kérdőjelekkel adó-
dik gondja: azok az írások, amiket kiha-
gyok, a vessző és a kérdőjel. A vesszőknél 
nem nagyon szoktam megállni és a kér-
dőjelnél van, mikor nem kérdezek (K. A.).

A tanulók 1,71%-a határozottan vál-
lalja, hogy nem vagy csak nagyon rit-

kán olvassa a folyóiratot (egy indoklás-
sal: Engem az újságok nem érdekelnek, 
mert ott van a ProTV meg a Digi 24 ) 

Több bejegyzésben részletesebben 
kifejtik, mi tetszik leginkább a lapban: 
az, hogy gyermekek is részt vehetnek 
az írásában (D  Á ); mindent részletesen 
leír, s még bele is kerülhetsz (K  Á  M ); 
megváltozik a hangulat, rossz kedvem-
ből átvisz jókedvembe, jó kedvemből 
nagyon jó kedvembe (K  R ); barátságos, 
tele van szeretettel (R  P  H ); olyan vic-
cek vannak benne, amelyek a legrosz-
szabb napomon is jókedvre derítenek 
(névtelen) 

Arra a kérdésre, hogy Ha te lennél a 
Napsugár gyermekfolyóirat szerkesz-
tője, mit közölnél még a lapban? né-
hányan (2,74%) úgy vélik, hogy semmi 
mást, mert úgy jó, ahogy van (V  V ); 
minden megvan, nem hiányzik semmi 
(F  K ); minden benne van, ami kell (G  
A.). Többen ajánlották: az óhajtott mű-
fajokból első helyen szerepel a vicc, de 
„nem favicceket raknék bele, hanem 
olyan vicceket, amelyek viccesek (S  V )  
Felsorolásszerűen következik csökkenő 
sorrendben a rajz, a mese, a kereszt-
rejtvény, a tudományos, történelmi ér-
dekességek, a folytatásos regény, az ér-
dekes mondák, a naptár stb 

A tanulók 3,43%-a szerkesztőként ol-
vasmány-, mese-, könyvajánlót közöl-
ne, a legújabb gyermekkönyvek címén 

Zsigmond Emese, Kányádi Sándor és Zágoni Balázs

„…azok az írások, amiket 
kihagyok, a vessző és a 

kérdőjel. A vesszőknél nem 
nagyon szoktam megállni 

és a kérdőjelnél van, mikor 
nem kérdezek.”
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kívül rövid ismertetést is  Van, aki a 
képzeletbeli mesék helyett több igaz 
történetet és igazságot tenne közzé: a 
világ nagy felfedezéseit (Sz  E ); mik tör-
ténnek a világban, és hogy lehet őket 
megváltozatni? (Sz  D ); több érdekessé-
get tennék a világról, mi történik ott? 
(B  E ); egy-egy hírt a nagyvilágból, ami 
a gyerekeket érdekelné (D. J.) (3,78%).

Akadnak olyanok, akik a lap tájékoz-
tató jellegét szeretnék erősíteni (példá-
ul versenyhirdetésekről Erdély-szerte, 
eseményekről, gyermekprogramokról, 
sportbajnokságokról)  Három bejegyzés 
szerint jó lenne, ha a folyóirat nagyobb 
teret adna a reklámoknak és újabb mű-
fajoknak (Közölnék ráadásként filme-
ket, telefonokat, videojátékokat, új köny-
veket és posztereket – H  T ; az újan kijött 
filmeket – Á. Á.; a lego termékeket, kivé-
ve a lego Duplo termékeket – N. B. J.).

A Napsugár olyan, mint… hasonlat 
folytatásaként a folyóiratnál elvontabb, 
gyakoribb motívumok a következők: 
könyv; álom, mese; ajándék; élet, ba-
rátság, folytonosság; napsugár 

Könyv (6,18%): vicces, vidám, jó, fur-
fangos, okos, szép borítású, sok fontos 
dologgal teli (F  D ); tankönyv, amelyik 
nem feltétlenül kötelez a teljes olvasás-
ra (D  S ); egy vidám kis könyv, amit ha 
kinyitok, boldog leszek (T  T ); egy kicsi 
könyv, amit akárhányszor elolvasol, 
még mindig el szeretnéd olvasni (V  A ); 
az én lexikonom és az én felvidítóm; egy 
valóságos érdekességekkel teli világle-
xikon (névtelen); egy hatalmas könyv-
tár, tele versekkel, mesékkel, viccekkel 
és még több jó dologgal (G  D ); egy gala-
xia, mindent magával hordoz, amit egy 
gyermeknek tudnia kell (K  B ) 

Álom (mese, mesés) (1,71%): egy gyö-
nyörű álomfolyóirat és olyan, akár egy 
mesemadár (T. K. K.); álom, gyönyörű 
és színes (B  R ); egy álom, amiben min-
den mesés (H  E ); olyan, mintha egy 
álomba csöppennék (S  B ) 

Élet, barátság, folytonosság (2,4%): 
egy gyönyörű, gyermeknek való élet (E.-
K  I ); a barátom és az életem egyik része 
(R  P  H ); az én életem, ha a Napsugár 
csődbe megy, nem tudom, mi lenne ve-
lem, de ez nem következik be (F  H  K ); 
a meleg nyár, a hűvös ősz, a hideg tél, a 
langyos tavasz (T -W  D ); egy nyíló virág 
a pusztában (B  B ) 

Ajándék (1,03%): születésnapi, kará-
csonyi ajándék, olyan, mint a csoki  Sok 
mindenki szereti, sok mindenki élvezi 
(K  R ) 

Napsugár: nap, napocska, nap su-
gárja (5,15%): olyan, mint a nap, ame-
lyik világít az égen. (A. O.); a gyermekek 
szeretik a napsugarat és a Napsugárt 
(S  L ); minden gyermeknek megadja 

a kellő fényt és meleget (B. R.); olyan, 
mintha rád mosolyogna a nap dundi 
kis arcocskája (K  B  G ) 

Tehát lényegét és küldetését tekint-
ve a Napsugár olyan, mint a napsu-
gár. Mi lehet ennek a titka? Miképpen 
teremti meg önmagát egy gyermeklap 
olyan korban, amely az életmód válto-
zásával, a technikai forradalomnak kö-
szönhetően sokféle elfoglaltsággal, le-
hetőséggel, ingerrel, könnyen elérhető 
információáradattal bombázza a gyer-
meket?

Ez a lap sokszínűségében is értéksta-
bilitást képvisel. A fent említett nevelői 
hatást úgy működteti, hogy biztonsá-
got, otthonosságot teremt, személye-
sen szólít meg sokszínű kínálatával, 
változatos rovataival, a klasszikus és 
kortárs egymás mellettiségével, a ha-
gyományok és újdonságok érdekes tá-
lalásával, történelmi pillanatképekkel, 
természettudományos érdekességek-
kel, a magyar irodalom kiemelkedő 
alakjainak galériájával, remek grafiká-
ival, találó fotóival  Roppant igényes, de 
ugyanakkor rugalmas is. Olyan széles 
pászmát és színes világot kínál fel – a 
gyermeki kíváncsiság, érdeklődés, in-
gerszükséglet, megismerési vágy kielé-
gítéséhez –, amelyben minden olvasó 
megtalálhatja önmagát: a Mi lennél? 
Te Palika vagy! megnyugtató felisme-
rését  Egyedi, de mégis hasonló Kó-
szabószához, Csipikéhez, Kobakhoz, 
nagyotmondó Jóskához, Antalhoz, a 
láthatatlanhoz, az édesszájú medvé-
hez, a macskaszemű táskához, a piros 
hóemberhez, az elbújdosott félharis-
nyához, fordított Ferkóhoz, a megbán-
tott tündérhez, a gyáva Bekecsihez, a 
kibelezett kariókához, Vacskamatihoz, 
a végvári vitézekhez, a kísérletező Kan-
di Karcsihoz vagy Maszat-művészhez. S 
ez éppen elég 

Ezt a nagyon bölcs és könnyed ele-
gan ciát humor és vidámság hatja át  
Elsődlegesen nem a szövegekre, rajzok-
ra, viccekre, a humor közvetlenebb for-
rásaira gondolok. Hanem arra a derűre, 
felszabadult örömre, ami napsugárként 
szűrődik át a lapokon. És emiatt adó-
dik ama sejtésem, hogy elsődlegesen 
a lapozható, olvasható termék mögötti 
hiteles bennelétnek köszönhetően jó ez 
a lap: sugárzik belőle, hogy mindenko-
ri szerkesztői, írói nem favágós kény-
szerrel, hanem szeretettel, élvezettel 
és szenvedéllyel alkotják  Ez az akti-
vációs feszültség, az alkotás örömteli 
játékának izgalma érinti meg az olva-
sót  Ebben a játékban a gyermek nem 
valami távoli, idegen, arctalan olvasó, 
hanem játszótárs. A szerkesztői feladat 
pedig – sok ötleteléssel, munkával és 

Olyan széles  
pászmát kínál fel –  

a gyermeki kíváncsiság, 
érdeklődés, megismerési 

vágy kielégítéséhez –, 
amelyben minden olvasó 
megtalálhatja önmagát.

Nevük összefonódott a Napsugáréval. Kányádi Sándor, Soó Zöld Margit és Fodor Sándor
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energiabefektetéssel ‒ az ő megszólítá-
sa, játékba lendítése úgy, hogy a gesz-
tus ne pillanatnyi felnőtti leereszkedés 
legyen, hanem hiteles partnerség  S ha 
ezt sikerül megteremteni, ebbe már be-
ágyazódhat a csak felnőtt számára tu-
datosított rejtett nevelői szándék. Pél-
dául a pénz témája nem „a pénz nem 

boldogít” szigorúságával indít, hanem 
Az én elmentem a vásárba félpénzzel 
játékosságával színes kultúrtörténeti 
összefoglalásra ad alkalmat 16 A Segíts 
édes Istenem! nem az imádkozás kö-
telezőségével vagy a transzcendecia lé-
tének firtatásával foglalkozik, hanem 
vallástörténeti érdekességeket kínál a 
másság elfogadásának jegyében 17 És 
az sem véletlen, hogy a kivágható, öl-
töztethető babákra18 vidékenként elté-
rő és ugyancsak kivágható „gúnyát” 
aggathat az érdeklődő, miközben va-
lamilyen releváns idézetet is olvas-
hat (széki Kányádival: „Fekete, piros, 

fekete”19; kalotaszegi Adyval: „Mennyi 
szín, mennyi szín, mennyi kedves, / 
És tarkaságban annyi nyugalom20; ud-
varhelyszéki dalrészlettel: „Köröskörül 
kivarrott a köténye, / Rá se néz ő akár-
milyen legényre21; torockói Orbán Ba-
lázzsal: „Ezen szép népviselet keveréke 
az ősmagyar és németnek”).22

A közös hang, a közös nyelv, a közös 
játékszabályok az értékek felkínálásá-
nak olyan eszközei, amelyek az értéka-
dás és -őrzés hitelességéhez az alkotás 
áramába vonódást, beszédhelyzetet és 
megnyilvánulási lehetőséget kínálnak 
szerkesztőknek, szerzőknek és olvasók-
nak egyaránt. A magazinos jellegből fa-
kadó rugalmasság többféle érdeklődés 
kielégítését is megengedi: a kutakodást, 
keresést ösztönzik a rejtvények, érde-
kes feladatok (rejtvénypályázat, Találd 
ki!, Szólj szám! Kiskópé stb ), amelyek 
megfejtéseit érdemes nyomon követ-
ni, mert a feladatok tartalma sem vé-
letlenszerű. A gyermekek írásai, rajzai, 
visszajelzései is a lap együtt-alkotá-
sának élményéről tanúskodnak. Nem 
kevés bátorság kell – munkáról nem is 
beszélve ‒ eme tudatosan rejtett neve-
lési szándéknak, a hiteles megszólítás-
nak, az igényesség imperatívuszával 
társított sokszínűség szabadságának, 
az együtt-alkotásnak az egyensúlyban 
tartásához 

Az elemisták egyedi gondolattársí-
tásaiban a gyermeklaphoz a kitartó 
könyvkiadó (T  K  K ), illetve a bölcs öreg 
képzete társul, aki mindent tud, vicces 
és nagyon okos (Cs  P )  Egyetérthetünk 
abban, hogy ez az olvasói bizalom és ez a 
(ki)tartás az eljövendőkben is a sugárzás 
és a Napsugár jövőjének záloga lesz.

Jegyzetek
1 Napsugár. Az IMSZ Központi Vezetősé-
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4 A tanévkezdés pionír feladatai  Napsu-
gár. 1977. 21. 249. 7.
5 Küszöbön a pionírválasztások  Napsu-
gár. 1977. 21. 249. 7.
6 Odihnă pe cămp, 1956. Napsugár. 1977. 
21  242  3 
7 A Román Kommunista Párt Központi 
Bizottsága
8 Napsugár. 1997. 21. 241. 3., 11.
9 Napsugár. 1997. 21. 249. 13; 250. 16., 251. 
9‒10.
10 Kányádi Sándor: Egy örömből sok 
öröm  Napsugár.1977. 21. 242. 8.
11 Péterffy Emília: Az icegő-bicegő kis-
csacsi  Napsugár. 1977. 21. 242. 9.
12 Kányádi Sándor. A kisfiú, aki ibolyát 
látott  Napsugár. 1977. 21. 243.8.
13 Marton Lili: A sólyomjelölt  Napsugár. 
1997. 21. 342. 9.
14 A kutatásban egyetemi hallgatók és 
elemista tanulók vettek részt  A BBTE ta-
nárszakos hallgatói közül a II-es szintű 
pedagógiai modult végző I. éves magisz-
teri hallgatók, az I-es szintű pedagógiai 
modult az alapképzéssel párhuzamosan 
végző II. éves egyetemi hallgatók, vala-
mint az óvodai és elemi oktatás pedagó-
giája szak I. és II. éves hallgatói először 
a napsugár, második lépésként a Napsu-
gár gyermekfolyóirat hívó szóval írták le 
az ötletbörze grafikai szervezője alapján 
mindazt, amit a két fogalomhoz asszoci-
áltak  A II , III  és IV  osztályos tanulók a 
fenti feladat kiegészítéseként kitöltöttek 
egy rövid, nyílt kérdéseket tartalmazó 
kérdőívet is. A kutatásban részt vettek 
a Kolozsvári Református Kollégiumból 
Makkai Mária, a János Zsigmond Unitá-
rius Kollégiumból Dénes Bíborka, Jakab 
Melinda, Pálfi Levente, Török Melinda, 
Varga Ildikó és Varga Gabriella osztályá-
nak tanulói 
15 Válogatás a 11 bejegyzésből.
16 Zsigmond Emese: Én elmentem a vá-
sárba félpénzzel  Napsugár Gyermekiro-
dalmi Lap, 2010. május. 54. 611. 28‒31.
17 Zsigmond Emese: Segíts, édes Istenem! 
Napsugár Gyermekirodalmi Lap, 2010  ja-
nuár. 54. 607. 26‒29.
18 Napsugár  2010  június  54  612  (mellék-
let) 
19 Napsugár. 2010. szeptember. 54. 613. 
(melléklet)
20 Napsugár  2010  október  54  614  (mel-
léklet)
21 Napsugár  2010  november  54  615  (mel-
léklet)
22 Napsugár  2010  december  54  616  (mel-
léklet)

Nem kevés bátorság kell 
eme tudatosan rejtett 
nevelési szándéknak, a 

hiteles megszólításnak, 
az igényesség 

imperatívuszával 
társított sokszínűség 

szabadságának, az 
együtt-alkotásnak az 

egyensúlyban tartásához.

Három nemzedék a folyóirat ünnepi címlapján A szerkesztőség az 50. szülinapra készült rajzon
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ecember 7-én, a 90 éves Misi bácsi köz-
tünk elnevezésű emlékest szólamveze-
tőjeként, a jelenlévőket Guttman Mihály 
portréháttérrel közös megalkotására 
késztetve ennek az arcképnek az elő-
zetes vázlatát igyekeztem megrajzolni, 
amennyire élményeim és emlékezeti 
képességem megengedték  

Valahogy imigyen kezdtem:
Szeretve tisztelt közösségünk, kö-

zönségünk!
Misi bácsi rövidesen megszólal  Mint 

a kerekasztal felelőse, arra kértem, be-
széljen a zenelíceumi évekről, a Dalos-
szövetségről, családjáról és ars poéti-
kájáról  Meg is teszi – ígérte, ám mit és 
mennyit mondhat el hét-nyolc perc alatt 
minderről? A középiskolában végigdol-
gozott 60 esztendőről. Arról, hogy fő ala-
pítója, első igazgatója volt a líceumnak, 
hogy az énekkar, a zenekar dirigense, 
hogy első diplomásait iskolájának Er-
cse Gyöngyvér és Cornel Țăranu nevei 
fémjelzik, és hogy zenekarával László 
Ferenc, Amirás Gábor, Molnár Jutka és 
zenei életünk még számos képviselői-
nek diplomakoncertjeit kísérte  Avagy 
énekkarával olyan hangversenyek él-
ményében részesített bennünket, mint 
például Bartók Béla összes egynemű 
kórusainak előadása, nem is beszélve 
arról, hogy javarészüket Ana Voileanu 
Nicoară remek szövegfordításai révén 
románul is megszólaltatta  Úgyszintén 
csak néhány mondatára futja most a 
kórusmozgalomban játszott szerepének 
a felidézésére  Tegyük hozzá örömének 
egyik szép forrását az ő máig élő tor-
daszentlászlói vegyes karának legen-
dás élményvilágát  Igen, tegyük hozzá 
tehát mi, emlékeink révén, mindazt, 
amivel kiegészíthetjük a Misi bácsi által 
csak felvillantott freskó hátterét, színe-
it, perspektíváját  Gondoljunk vissza rá, 
mint a Dalosszövetség újraalapítójára, 
első elnökére, aztán örökös díszelnö-
kére, no meg a rétyi csodára, az énekes 
és hangszeres zenekultúra fellegvárára 

és Guttman Mihálynak, a mentornak 
szakmai, nevelői, mindenképpen nél-
külözhetetlen lelkesítő jelenlétére. Szív-
leljük meg rövidke vallomását családjá-
ról, és a csendes örömmel ejtett szavai 
mögül keressétek vissza felesége, a drá-
ga jó Gabika (néhányatoknak, Gabi néni) 
alakját, aki „élőben” szolgáltatta a tudo-
mányt zeneelméleti és szolfézs óráin a 
zenekari és énekkari tanulók művészi 
munkájához. Ő is idén lenne 90 éves. E 
pár szó rejti határtalan szeretetét gyer-
mekeiről, akiket jól ismertek. Végül, 
hallgassátok kellő figyelemmel ars po-
étikáját, amelyben az emberi értékek fő 
létezési formái – az igaz, a jó és a szép 
– jegyében a szeretetről szól majd. Kü-
lönösen azt zárjátok szívetekbe, amit 
rólunk, Nagycsaládjáról, tanítványairól 
mond: „mostoha gyermekem egyikük 
sem volt” 

Aztán hozzátettem: Ahogy elnézem 
magunkat, küzdök az elérzékenyüléssel  

Guttmann Mihály (1926–2013)

Gondoljunk vissza rá, 
mint a Dalosszövetség 

újraalapítójára, első 
elnökére, aztán örökös 

díszelnökére.

Emlékezés 
Guttmann Mihályra

Angi István

D
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Mert ékesen szóló emlékestének ígérke-
zik a mai, Misi bácsi emlékét megidézni 
születésének 90. évfordulóján. Felada-
tunk szépsége érzékenyít el, mert men-
torunk, Guttmann Mihály varázslatos 
személyisége, bennünket is varázslatra 
késztet: megszólaltatjuk Misi bácsit 

Balkezes varázslóként bele is kezd-
tem  Bevonva közösségünket, jobb és 
tehetségesebb mágus hiányában ma-
gam igyekeztem elkövetni a műveletet 
Beethoven kedvelt csillogó hangköze, az 
emelkedő nagyterc révén. Beénekelem 
alapját, a Dó-t, és megkértem a jelen-
lévőket, hogy válaszoljanak rá a felső 
hangjával a Mi-vel, így: Do-Mi. Majd 
egyszerre velem: Do-Mi. Az összhang-
zás igazolta: együtt vagyunk  Ezután 
a zenei érzéklet és képzet egységében 
idéztük meg Misi bácsit oly módon, 
hogy az általam beénekelt Do-ra a je-
lenlévők csak odagondolták a Mi-t, va-
lós megjelenését az est Nagy Meghí-
vottjára bízva, így: Do-Misi bácsi!

Csodák csodájára, de meg inkább 
Tóth-Guttman Elemér, közösségünk lel-
kes, nélkülözhetetlen hangmérnökének 
önzetlen segítsége révén Misi bácsi meg 
is jelent a Refektóriumban kifeszített 
két mozivásznon az In memoriam Gutt-
mann Mihály című film egyik részleté-
ben a Haza a magasban televíziós film-
sorozatból Vig Emese szerkesztésében  
Ezt követte még egy pillantás arra a 
filmrészletre, amely a tordaszentlászlói 
kórusát vezénylő Guttmann Mihály kar-
nagyot örökítette meg 

Persze, megemlítettem azt is, hogy 
emlékprogramunk szerves kiegészítő-
jeként a Refektórium előterében műépí-
tész fia, Guttmann Szabolcs fotomon-

tázzsal várta a meghívottakat, akik az 
életképek idéző erejével megelőlegezték 
minden belépő számára az in memori-
am bensőséges hangulatát. 

A továbbiakban számos hozzászó-
lás követte, egészítette ki és színezte 
egésszé az emlékezés portréját  Tanít-
ványai, kollégái és szerető barátai emel-
kedtek szólásra, beleértve művészeté-
nek, munkásságának hálás tisztelőit is. 
Szóltak ők a szeretet hullámhosszán a 
részek az egészért jegyében hol játéko-
san, hol melankolikusan idézve az epi-
zódokat, vagy művészeti intézményeink 
képviselőiként átfogó mini-jellemzések-
ben méltatták Misi bácsi áldásos mun-
kásságát  Nagyon várom, hogy visz-
szahallhassuk-láthassuk őket az estről 

készülendő DVD felvételen ugyancsak 
Tóth-Guttman Elemér jóvoltából 

Összefoglalásképpen végigkövettük 
Misi bácsi életútját Petrozsénytól Aradon 
át Kolozsvárig a Video Pontes filmjének 
részletén, Tabacu Marius rendezésében 

Befejezésül az est in memoriam han-
gulatát az adventi várakozás áhítatába 
örökítette át a Guttmann Mihály Peda-
gógus Kórus, élén karnagyukkal, Bedő 
Ágnessel, Liszt Ferenc Ave Maria és Ko-
dály Zoltán Adventi ének című alkotása-
inak megszólaltatásával 

A magam és a Misi bácsi állandó tisz-
telőinek nevében hálás köszönetünket 
tolmácsolom Tóth-Guttman Emesének, 
a Romániai Magyar Dalosszövetség el-
nökének, a 90 éves Misi bácsi köztünk 
emlékest megálmodójának, aki bizony 
nem kis munkával valóra váltva az ál-
mot, mindnyájunkat bensőséges szere-
tettel részeltetett a mai nagyon szép és 
felemelő emlékest megélésének az élmé-
nyében  Köszönetemet csak itt e sorok 
végén róhatom le, mert Emese asszony 
hagyományos szerénysége ott, azon es-
ten nem engedte volna meg  Leintett vol-
na, édesapja, Misi bácsi módjára, akiről 
három-négy éve, a temetése szomorú-
ságában Zoltán fia teljes bizonyossággal 
mondotta: „most már ott fentről, az ő 
szokott huncutkás mosolyával tekint le 
ránk, az esemény szorgalmaskodó rész-
vevőire”. Sejtjük mi is, hogy Szent Pálra 
gondolva, őt idézné: „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam”, és hozzátenné, 
„nem köszönetért tettem amit, tettem, 
egyszerűen megtettem…” Ám az utókor 
bizonyos esetekben nem tud, nem képes 
hálátlannak maradni  Mi magunk pe-
dig különösen nem 

Angi István emlékezik Guttmann Mihályra

A megemlékezés közönsége
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ecember utolsó napján töltötte 80. 
életévét Vizi E. Szilveszter Széche-
nyi-nagydíjas orvos és kutatóprofesz-
szor, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagja, illetve volt elnöke. 
A kiváló tudóst a következő interjúval 
köszöntjük, melynek mondanivalója 
ma is időszerű. (A szerkesztőség)

Az 1995 februárjában kismagnóra 
felvett beszélgetést egy későbbi idő-
pontban sugározta a Marosvásárhelyi 
Rádió. A leírt szöveg most kerül először 
közlésre 

Ábrám Zoltán: – A mai beszélgetés té-
mája az agykutatás, a magyar kuta-
tás jelenlegi helyzete. Beszélgetőtár-
sam Vizi E. Szilveszter akadémikus, a 
Kísérleti Orvostudományi Kutató Inté-
zet igazgatója, világhírű tudós, nagy 
hazai megbecsülésnek örvendő köz-
életi személyiség. Mi motiválta, hogy 
agykutatóvá váljék?
Vizi E. Szilveszter: – A biológiát mindig 
szerettem, és már gyermekkoromban 
orvosnak készültem. Nagy lehetőség volt 
számomra, hogy akkoriban kezdett fej-
lődni az idegrendszer tudománya. A vé-
letlen hozott össze Issekutz Béla pro-
fesszorral, későbbi főnökömmel, akit 
diákkörösként kerestem fel, és ő taná-
csolta nekem, hogy az idegrendszerrel 
foglalkozzak  

– Az elmúlt évtizedekben nagyon nagy 
előrelépések történtek az agykutatás 
területén. Mit tudunk az agy működé-
séről, és mi az, ami még jó ideig isme-
retlen marad?
– A 19. századot nyugodtan nevezhetjük 
a mechanika évszázadának, aztán a 20  
századot a fizikáénak. Meg vagyok győ-
ződve arról, hogy a 21. század a biológia 
évszázada lesz  Az ember a legnagyobb 
kihívásának tesz eleget, hogy igazából 
befelé forduljon, és megfejtse önma-
gát. Az ént, az ego működését, ami nem 
más, mint az agyvelőnk működésének 
a megfejtése 

Galilei volt az, aki a tudományos gon-
dolkodásba forradalmat hozott  A hiten 
alapuló megértésre, a természettudo-
mányos kísérletre épülő megfigyelésre 
helyezte a hangsúlyt  De évszázadok-
nak kellett eltelniük azóta, hogy az év-
ezred végére sejthessük, hogyan is mű-
ködik az idegrendszer, az agyvelő. Azt 
hiszem, hogy technikailag, gondolko-
dásmódunkat illetően most jutottunk 
el oda, hogy olyan kérdések megvála-
szolására törekedjünk, amelyek köze-
lebb juttatnak a világ legnagyobb titká-
hoz. Az emberi agy működéséről még 
nagyon keveset tudunk  De tényként 
kell kezelnünk, hogy az idegrendszerrel 
foglalkozó magyar tudomány sokat tett 
a titkok megfejtéséért Apáthy Istvántól 
kezdve Szentágothai Jánosig. Mindez 
kötelezettségeket ró ránk, személy sze-
rint rám is, hogy ebben a szellemben 
dolgozzunk  Hogy rászolgáljunk arra, 
miszerint a magyar agykutatás nagy 
elismerésnek örvend 

– Fél évszázaddal ezelőtt a magyar 
származású atomfizikusok voltak a tu-
domány magyar zászlóvivői. Az a vicces 
megközelítés járta, miszerint Truman 
elnök távollétében az amerikai atom-
bizottság tagjai megbeszélésük során 
angolról magyarra váltottak át. Jelen-
leg a magyar agykutatók a legelismer-
tebbek. Vajon miért?
– Én ezt azzal magyaráznám, hogy a 
magyarok mindig abban jeleskedtek 
és jeleskednek, ami leginkább érdek-
li a világot. Úttörők az olyan kutatá-
sokban, amelyek később hozzák meg 
a maguk eredményeit  Egyetlen példa: 
Neumann János a számítógép atyjának 
tekinthető. Büszkék lehetünk rá és még 
nagyon sok tudós társunkra  Közöttük 
a magyar agykutatókra  A már emlí-
tett Apáthy és Szentágothai alapvető 
felfedezései alapul szolgáltak annak a 
nagy exponenciális fejlődésnek, amit 
ma minden percben érzékelünk  Ami 
majd elvezet oda, hogy megoldjuk a leg-
nagyobb titkot a világon  Azt, hogy ho-
gyan gondolkodunk, hogyan működik 
az agyunk  Vizi E. Szilveszter

A biológiát mindig 
szerettem, és már 

gyermekkoromban 
orvosnak készültem.

A tökéletesség igézete
Interjú Vizi E. Szilveszterrel

Ábrám Zoltán

D
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– Szent-Györgyi Albert az egyetlen 
Nobel-díjas magyar tudós, aki még 
Magyarországon kapta meg az elis-
merést. Örvendetes tény, hogy tavaly 
óta újabb két magyar díjazottal bő-
vült a lista (Harsányi János és Oláh 
György 1994-ben kapott Nobel-díjat.). 
Mit gondol a Professzor Úr arról, hogy 
lassacskán Magyarországon is adot-
tak a körülmények ahhoz, hogy akár 
újabb hazai Nobel-díjat ünnepelhes-
sünk évek, évtizedek múltán?
– Nem az számít, hogy a díjazott hol 
kapja meg a Nobel-díjat  Sokkal in-
kább az, hogy milyen nyelven tanult 
meg imádkozni, milyen nyelven szá-
molt először, milyen nyelven gondol-
kodik  Ez dönti el, hogy hová tartozik  
Mindezt figyelembe véve, összesen tíz 
magyar Nobel-díjasunk van. Ők ma-
gyarul gondolkodnak és magyarul szá-
molnak  Nagyon érdekes a Svéd Tudo-
mányos Akadémia álláspontja, amely 
odaítéli a díjakat  A Nobel-bizottság 
úgy dönti el a díjazott nemzetiségét, 
hogy felteszi a kérdést: milyen nyelven 
számol a piacon?

Az elmúlt év két díjazottja nemcsak 
Magyarországon tanult és járt egye-
temre, hanem itt kezdte el azt a tu-
dományos munkát, amelyért később 
megkapta az elismerést  A kérdés jogos 
marad: miért van az, hogy Szent-Györ-
gyi Albert az egyetlen, aki 1937-ben 
magyarországi munkásságáért és Ma-
gyarországon élve kapta meg a No-
bel-díjat? Ennek az oka, hogy a magyar 
rendszer sajnos nem biztosítja azt, 
hogy a magyar eredetű felfedezéseket 

oda fejlesszük ki, hogy ezért nemzetkö-
zi elismerés járjon 

Még egy adalék  A philadelphiai szá-
mítóközpont adatai szerint Magyaror-
szág nagyon előkelő helyen áll a termé-
szettudományos teljesítmény alapján  
Ha a tudományos idézettséget a nemze-
ti jövedelemhez mérjük, a világ ötödik 
legsikeresebb nemzetének számítunk  
Tudniillik a természettudomány mű-
velése és a nemzeti jövedelem szoro-
san összefügg, hiszen a rendelkezésre 
álló technológia és az anyagi ráfordítás 
mértéke nagymértékben befolyásolja 
az eredményességet a természettudo-
mány területén  

– Már többen próbálták megoldani a 
rejtélyt, miszerint mi az oka annak, 
hogy viszonylag magas a magyar tu-
dósok száma. Itt elsősorban a külföl-
dön élő, dolgozó magyar tudósok nagy 
számára gondolok. Vajon mi a rejtély 
kulcsa?
– A Kárpát-medencében élő magyarság 
kisebbségként kezelendő, hiszen a vi-
lág népességéhez viszonyítva csupán 
tizenötmillió a magyar anyanyelvűek 
száma  Az oktatási rendszerünk azon-
ban mindig kiemelkedett, az átlag fölé 
nőtt. A középkori kollégiumi rendszer, a 
külföldi egyetemekre járó és tudásukat 
itthon kamatoztató peregrinusok, a Né-
metalföldön nyomdászatot tanuló céh-
legények éppoly elismertséget vívtak ki 
maguknak, mint mondjuk Kolozsvár, 
Budapest és Sopron híres ezüstműve-
sei. A vándorélet ma is fellelhető, ez egy 
természetes dolog, hiszen a tudomány 

nem ismer politikai, gazdasági korlá-
tokat, határokat. A tudomány műve-
lése egy nagy nemzetközi társasjáték, 
ahol a legkülönbözőbb helyekre utazva, 
együttműködések keretében fejlődik 
a valódi tudomány  Egymásra hatva, 
minden nép, minden nemzet részese 
lehet ennek a nemzetközi társasjáték-
nak, amely eredményességét tekintve a 
világörökség részévé válik 

– A Professzor Úr egy olyan intézet-
nek, a KOKI-nak az igazgatója, amely 
nemzetközi szinten megbecsülésnek 
örvendő kutatóintézet. Szóval, Ma-
gyarországon mégis adottak a körül-
mények az eredményes kutatáshoz?
– Az országos tudományos kutatási alap, 
amelyet a magyar kormányzat már a 
rendszerváltás előtt létrehozott, meg-
teremti az alapfeltételét a magyar tu-
dományos eredményességnek  Ehhez 
társulhatnak egyéb lehetőségek. Az in-
tézetünk például nemrég nyert el egy 
európai kutatást, és majdnem vele egy 
időben a japán kormány, sőt az ameri-
kai NIH (Nemzeti Egészségvédelmi In-
tézet – Á  Z ) támogatását is  Így tudunk 
olyan műszerparkot beszerezni és olyan 
működőképességet biztosítani, ami 
megalapozza a nemzetközi publikációs 
tevékenységünket  Csak így tudunk ver-
senyképesek lenni az amerikai, japán, 
német, francia kutatókkal  A másik lé-
nyeges dolog pedig az, hogy utazni és ta-
nulni kell, méhecske módjára szorgosan 
gyűjtögetni az ismereteket, a különböző 
kutatócsoportok gondolatait, és azokat 
itthon kell hasznossá tenni  Nagyon sok 
a nemzetközi együttműködés. Úgy ér-
zem, hogy ebben a „nemzetközi kohó-
ban” megedződve mehetnek haza azok 
az erdélyi fiatal kutatók, akik idejönnek. 

– Sok nyugati ország magyar tudó-
sokat, értelmiségieket bírt szülőföld-
jük elhagyására a kecsegtetőbb szak-
mai és anyagi érvényesülés ígéretével. 
Mennyiben folytatódik az agyelszí-
vás folyamata? Vannak-e jelei a las-
sulásnak, amennyiben egyre többek 
számára lehetséges a külföldi kuta-
tást követő hazatérés és tudományos 
munkájuk itthoni kibontakoztatása?
– Javultak a hazai körülmények, de a 
nyugati fizetésekkel és lehetőségekkel 
összehasonlítva az átlagos helyzet saj-
nos lényegesen rosszabb  Csak néhány 
intézetnek adatik meg az a különleges 
lehetőség, hogy tényleg nemzetközi 
színvonalú kutatást biztosítson a kuta-
tóinak  Az agyelszívás egy nagyon sú-
lyos veszély, nemcsak Magyarország 
számára, hanem az egész kelet-kö-
zép-európai régió számára. Meggyőző-

Ábrám Zoltán és Vizi E. Szilveszter
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désem, hogy ha az alkotó értelmiség 
elhagyja ezeket az országokat, akkor a 
visszamaradott rész az értelmisége nél-
kül kormányozhatatlan tömeggé válik  
Ez nagyon nagy veszély  

Magyarország a nemzetközi értelmi-
ségi vándorlásnak részben vesztese és 
részben nyertese   Vesztese azért, mert 
az emberi agy teljesítménye felérté-
kelődött az elmúlt ötven évben, és von-
zóvá vált mások számára  Ha azt vesz-
szük figyelembe, hogy egy évszázaddal 
ezelőtt egy áru értékének a nyolcvan 
százalékát a fizikai munka és a nyers-
anyag adta, míg csupán húsz százalé-
kát a befektetett szellemi tőke, mára 
az arány megcserélődött. A robotok vi-
lágában a szellemi tőke felértékelődött. 
Ezért Kelet-Közép-Európa országainak 
fő feladata, hogy alkotó értelmiségét 
megtartsa, mert anélkül nagyon nehéz 
lesz a felzárkózás  

Ami Magyarországot illeti, mi nyerte-
sei is vagyunk az elvándorlásnak  Kár-
pátaljáról, Erdélyből, a környező orszá-
gok magyarlakta területeiről nagyon sok 
magyar értelmiségi jött át  Nagyon sok 
értékes ember, akik immár új hazáju-
kat gazdagítják  Én magam azt állítom, 
hogy súlyos veszteség lenne a határon 
túli magyarság számára, ha elveszítené 
azt az értelmiségét, amely a megmara-
dásának a biztosítója  Hiszen pap, tanító, 
orvos nélkül nagyon nehezen tudja meg-
őrizni identitását. Meggyőződésem, hogy 
az egész régió számára az a legfontosabb, 
hogy az az értelmiségét megtartsa  

– A határok mára átjárhatóbbakká 
váltak. Ennek is köszönhető, hogy er-
délyi, kelet-európai kutatók váltják 
egymást az intézetében, hogy szelle-
mileg gazdagodva, együttműködések 
reményében térhessenek haza. 
– Valóban, ez egy nagyon fontos feladat  
Ha összeszámolnám, harminc-negyven 
feletti azoknak a fiatal kutatóknak, orvo-
soknak és biológusoknak a száma, akik 
az intézetben megfordultak, tanultak, 
és visszamentek  Én ezt feladatomnak 
tekintem, és úgy érzem, olyan kérdés, 
amelyet európai szinten kellene támo-
gatni  Több javaslatot tettem az európai 
közösség felé, hogy olyan kutatási támo-
gatásokat nyújtsanak, amivel elősegít-
hetik a visszailleszkedést, hogy a külföl-
dön elkezdett munkát otthon lehessen 
folytatni. Az együttműködés manapság 
alapvető kérdés. Intézetünkben a hatá-
ron túli magyarokon kívül éppúgy meg-
fordul bulgáriai vagy kijevi, mind ame-
rikai, francia, német kutató  Fontosnak 
tartom minél több európai értékrendben 
gondolkodó értelmiséget kinevelni, mert 
Európa jövőjét ez biztosítja.

– Beszélgetésünk végére visszatérünk 
az agykutatóhoz. Az agy működése, 
sőt még az anatómiája is nagyon sok 
rejtélyt tartogat. Mit gondol, mennyi-
ben idealista az agykutató? Hisz-e Is-
tenben?
– Az ember minél jobban megismeri a 
megismerhetetlent, minél jobban bele-
mélyed az első pillanatban megoldha-
tatlannak tűnő problémakörbe, annál 
inkább szembesül a tökéletességgel  Az 
egészen fantasztikus világmindenség 
tudatosításának az érzése lesz úrrá raj-
ta  Ezt érzem magam is az emberi agy 
működésének a kutatása során. Ami-
kor néhány éve az Amerikában megje-
lent könyvemnek az előszavát írtam, az 
a gondolat vetődött fel, hogy az ember 
minél alázatosabban próbál hozzányúl-
ni a csodálatos működéshez, minél in-
kább igyekszik megismerni, annál in-
kább megjelenik benne a felismerés: 
itt valami egészen tökéletesről van szó! 
Hogy ezt Istennek, vagy abszolút tökéle-
tességnek, vagy valami másnak nevez-
zük, az csak hit, csak megközelítés kér-
dése  Az otthonról magunkkal hozott 
kultúra öröksége, ami magánjellegű 
kérdés  Viszont az egészen csodálatos 
tökéletesség az embert eljuttatja oda, 
ahol a hitnek, az idealista felfogásnak 
helye van  Egészen biztos vagyok ab-
ban, hogy az ember – felismerve a tö-
kéletességnek a varázslatosságát – eljut 
egy olyan hithez, amely arról tesz ta-
núbizonyságot, hogy valahol valamikor 
valami egészen tökéletes keletkezett 

– Az emberiséget mindig nagyon sokat 
foglalkoztatta és foglalkoztatja ma is a 
halál utáni állapot. Mit gondol az agy-
kutató, a legmagasabban szervezett 

szövet, az agy működése mivé minősül 
át az agyhalál beállta után? Létezik-e 
halálon túli élet, vagy egyik percről a 
másikra minden megszűnik?
– Én egészen más megvilágításba he-
lyezném a kérdést. Ugyanis a genetika 
biztosítja a halhatatlanságot  Génjeink 
tovább élnek, a végtelenségig  A biológia 
az anyag megmaradásának olyan lehe-
tőségét nyújtja, amit semmi más nem 
biztosíthat  Mert minden elpusztulhat, 
de egy valami mégsem  Az emberiség 
genetikai kódjai tovább élnek a halál 
után. A kérdés nem szűkíthető le csu-
pán egy ember szintjére, hiszen akár 
egy embercsoport, akár egy nemzet, 
akár a földgolyón élő emberiség örök 
marad  A genetikai kódrendszerben az 
egyén megmarad  Több tízezer évvel 
visszatekintve a múltba, az akkor élők 
génjeinek, tulajdonságainak egy része 
biztosan megvan bennünk  Ez egészen 
fantasztikus halhatatlanságot jelent  

Másrészt, azok válnak halhatatlan-
ná, akik valamivel hozzájárulnak az 
emberiség kultúrájához, fejlődéséhez. 
A világörökség része sok millió, száz-
millió ember szellemi, fizikai hozzájá-
rulása. Ők az örök élet biztosítói.

– Beszélgetésünkből azt a pozitív vég-
következtetést vonhatjuk le, miszerint 
nekünk, a Kárpát-medence országai-
ban élő magyaroknak mégsem kellene 
borúlátóknak lennünk. Bár a husza-
dik század egyáltalán nem kedvezett 
számunkra, azért a génjeink akkor is 
megmaradnak, ha a nyelvünk eltűnne.
– Bár többször megjósolták már a ma-
gyar nyelv eltűnését, ez mégsem követ-
kezett be. Sőt, nyelvünk folyamatosan 
fejlődött és fejlődik. Büszkén mondhat-
juk el, hogy a magyaron kívül kevés 
olyan nyelv létezik, amelyen olyan szé-
pen hangzanak Shakespeare szonettjei 
vagy éppenséggel Camus művei. Ennek 
az oka, hogy rá voltunk kényszerülve 
arra, hogy nyelvünket ápoljuk  A Ma-
gyar Tudományos Akadémia is azért 
létesült, hogy a tudományt magyar 
nyelven műveljük. Hiszen a nyelv a leg-
fontosabb  Mert nyelvében él a nemzet  

– A beszélgetést megköszönve, munká-
jához kitartást, hitet, erőt kívánok az 
erdélyi rádióhallgatók részéről!

Azok válnak 
halhatatlanná, akik 

valamivel hozzájárulnak az 
emberiség kultúrájához, 

fejlődéséhez. 

Az EMKE oklevele
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emlék-lapok

n tudta, mikor korcsolyáztak először 
szervezett körülmények között Kolozs-
váron? Mikortól vált a sétatéri tó a kor-
csolyaélet központjává? Ki volt az első 
férfi és nő győztes korcsolyaversenye-
ken? Mikortól szerepel a műkorcsolya a 
versenyprogramban? Ki volt az első vi-
lágbajnok, aki Kolozsváron is fellépett?

Íme, néhány érdekesség a sportág 
hőskoráról városunkban.

Az első korcsolyarendezvény

1871 decemberében tartották meg az 
első kolozsvári korcsolyarendezvényt 
a Múzeum-kerti (Mikó-kert) kis tavon  
Először fogalmazódott meg a szerve-
zett korcsolyázás iránti igény Kolozs-
váron is. A sport kedvelői felhívták a 
figyelmet, hogy szükség van egy olyan 
egyletre, amely arénát rendez be, és 
korcsolyaünnepélyeket szervez, akár-
csak Bécsben: zeneszóra, este, fáklyák 
fényénél 

A Múzeum-kert az Alsó-szén (Mikó, 
ma Clinicilor) utcában volt, 1859-ben 
tulajdonosa, gróf Mikó Imre az Erdélyi 
Múzeum-Egyesületnek adományozta  
Itt rendezték be az első kolozsvári fü-
vészkertet. A bejárat mellett az 1870-es 
években egy kis tó állott  „Mindjárt a 
bejárattól balra, sűrű lombos fák árnyé-
kában egy négyszögletes kis tó  Partján 
padok, hínáros vizében lomha pontyok, 
díszes cigányhalak, iszapbújó kárá-
szok” – jegyezte fel Grandprierre Emil 
Ó, kedves Kolozsvár című könyvében. Itt 
alakították ki az első korcsolyapályát. 
A kert az egyetemi oktatás szempont-
jából fontos volt, ezért az 1880-as évek-
től megkezdődött az egyetemi épületek 
építése, az 1890-es években pedig be-
tömték a kis tavat 

S hogy milyen volt az első rendez-
vény, arról a Magyar Polgár 1871. decem-
ber 19-i számában jelent meg egy hír. 
„A múzeumi tó tükre meglehetős jeget 

adott, a csorgó körüli nyílás karfákkal és 
zászlókkal volt jelölve illetőleg elzárva, 
a parton egy vásári bódé, mely az ügyve-
zetést, csáklyaraktárt, magába fogadja, 
Pongrácz zenekara és egy díszes közön-
ség leginkább az arisztokrácia köréből.”

A korcsolyaegylet

1872. november 24-én megalakult a Ko-
lozsvári Korcsolyázó Egylet (KKE)  Az 
új egyesület első feladata az anyagi 
háttér biztosítása volt, ezért különbö-
ző táncestélyeken gyűjtés folyt e cél-
ra  A szervezést gróf Teleki Domokosné 
vállalta, a korcsolyarendezvényeken 
pedig – amelyeket minden vasárnap 
déli 12 órától rendeztek – a helyi kato-
nazenekar lépett fel  Elnökének Paget 
Jánost (John Paget), alelnökének Gyar-
mathy Miklóst, titkárnak pedig Balogh 
Györgyöt választották meg  Pagetet, 
az angol származású írót, birtokost, 
aki Aranyosgyéresen mintagazdasá-
got vezetett, híres sportemberként, ki-
tűnő lovasként ismerték. Gyarmathy 
az 1848-as forradalomban a honvédség 
főhadnagya, 1875-től pedig Kolozs vár-
megye alispánja volt, 1876 és 1884 között 
vezette az egyesületet 

A sétatári pálya

1873 januárjában az egyleti bál komoly 
anyagi nyereséget hozott, így még ez év 
decemberétől a korcsolyázó egyesület 
bérbe vette a sétatéri tavat. Az első világ-
háború végéig itt rendezte az egyesület a 
rangos versenyeit és báljait  A sétatéri tó 
új lehetőségeket adott az egylet számá-
ra  A tavon már nagyszámú korcsolyázó 
mulathatott, a tóparton pedig a kísérők, 
nézők kényelmesen elfértek. 1875-től 
hetente kétszer lehetett zeneszó mellett 
korcsolyázni, vasárnap délben és csü-
törtökön délután  Ha lehetséges volt a 

Érdekességek a kolozsvári 
korcsolyázás hőskorából
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korcsolyázás, akkor a főtéri Orbán ká-
véházra kitűztek egy lobogót. A lobogók 
kitűzése hosszú ideig jelezte a kolozsvá-
riak számára a sétatéri tó befagyását és 
a korcsolyaszezon megkezdését 

Az első verseny

Az új körülmények lehetővé tették, hogy 
1874. február 15-én a KKE megrendezze 
az első korcsolyaversenyt Kolozsváron. 
A szervezők négy versenypontot hirdet-
tek meg  A hölgyek díjáért, egy 50 forint 
értékű melltűért a férfi korcsolyázók 
versenyeztek gyorsasági futamban  El-
sőként gróf Teleki Géza, másodikként 
Rettegi Miklós érkezett be 

Az urak díját, egy 45 forint értékű me-
dált báró Bornemissza Anna nyerte el, 
aki nagy csatában megelőzte báró Hu-
szár Liskát  Báró Huszár Ádámné (báró 
Bornemissza Anna) Kolozsvár első kivá-
ló korcsolyázónője, több korcsolyaver-
seny győztese volt. Fontos szerepe volt 
az egyesület működésében a kezdeti 
években 

A harmadik gyorsasági versenyszám-
ban az egylet tagjai versenyeztek egy-
mással, az aranykorcsolya-melltűt Sikó 
Árpád nyerte meg  Az utolsó próba az 
akadályfutás volt, amelyben a verseny-
zőknek három hógáton kellett átugrani. 
Az ötödik aranyat Kaoncz Hermán nyer-
te meg 

Az első jégbál

A korcsolyázó egylet megalakulása 
után többször szervezett bálokat, esté-
lyeket az egylet anyagi hátterének nö-
vekedése érdekében  Ezek a bálok igen 
népszerűek voltak az egylet tagjai köré-
ben, s szép jövedelmet hoztak minden 
évben. 1878-ban az egylet vezetősége 
a bálokat jégre vitte, hiszen a rajon-
gók szívesebben táncoltak, mulattak a 

sétatéri tó jegén, mint egy teremben  
A farsang hangulata és a korcsolyázás 
népszerűsége kiváló lehetőséget nyúj-
tott a korcsolyázó mulatságok szerve-
zésére 

Az első jégbált 1878. február 15-én 
rendezték a Sétatéren  A tó partján este 
6 órakor szurokfáklyákat gyújtottak, 
amelyek kivilágították a tavat  A mulat-
ság 7 órakor kezdődött, amikor a zene-
pavilonban játszani kezdett a meghívott 
zenekar  A fénypontot a francia négyes 
jégtánca jelentette. Az eseményt tűzijá-
ték zárta, ennek lebonyolítását viszont 
sokan bírálták, ok nélküli prédálásnak 
nevezve  A korcsolyázók farsangi jelme-
zeit is bírálta a korabeli sajtó, üres lát-
ványosságnak titulálva azokat 

Az első rendezvény igazi nyertese a 
sport volt, hiszen e pillanattól a jégbá-
lok a téli szezon fénypontját jelentették, 
s ez megmaradt az elkövetkező huszon-
öt évre 

Az első versenyszabályzat

1881 februárjában rendezte a Kolozsvári 
Korcsolyázó Egylet az első olyan verse-
nyét, amelyre már hivatalos verseny-
szabályzatot hirdetett  Ez megjelent az 
Ellenzék 1881. január 29-i számában is: 

„1  Mindenki és nemcsak egyleti tag 
futhat  Csak a pályabírák tehetnek va-
laki ellen kifogást 

2  A pályatért a pályabírák szabják 
meg és korlátokkal jelzik  Ki azokon be-
lül kerülés által a pályatért megrövidí-
ti, futását érvénytelenné teszi 

3. Két jelentkezőnél a verseny meg-
tarttatik 

4  Az indulásokat az indítók jelzik 
5. A felállás betűsor szerint történik.
6  Aki az napon nyert egy díjat más-

nap nem versenyezhet 
7. A versenyzők egymást futásukban 

gátolniuk nem szabad, ki ezt teszi futá-
sát veszti 

8  Az akadály-versenyben az akadály 
kikerülése a futást érvénytelenné teszi 

9. Sok pályázó esetén a versenyzők 
csoportra osztatnak s a csoportokban 
elsőknek beérkezők között új verseny 
rendeztetik 

10. Jelentkezni lehet a helyszínen a 
pályabíráknál 

11  A versenyek negyedóránként tör-
ténnek 

12  A belépti díjat mindenki, még a 
rendes tagok is fizetik.”

Az első művészi verseny

1882  február 12-én a KKE korcsolyaver-
senyén először szerepelt a műsorban 
a művészi verseny az alábbi leírással: 
„Minden egyes versenyző részére öt 
perc engedtetik, mely idő alatt tetszé-
se szerinti alakzatokban mutathatja be 
a korcsolyázásban való jártasságát és 
ügyességét; a jutalom odaítélésénél egy 
héttagú jury dönt ”

Nem csoda, hogy a verseny legérde-
kesebb száma a művészi vetélkedő volt, 
amelyre hatan jelentkeztek  „Minde-
gyik igen jó és merész korcsolyázónak 
bizonyította magát, s különösen Ret-
tegi Kálmán tűnt ki merész ugrásai 
és egyenletes mozdulatai által, a díjat 
azonban a bír. bizottság Velits Dezsőnek 
ítélte oda – számolt be az Ellenzék tudó-
sítója az 1882  február 14-i számban 

A korcsolyapavilon

Az egyesület legnagyobb gondját egy 
szakszerű épület hiánya jelentette. Bár 
többször rendeztek be kisebb helyisé-
get raktárként vagy öltözőként, ezek a 
megoldások nem feleltek meg, nem biz-
tosították a kellő kényelmet. A Magyar 
Polgár 1875. december 12-i számában 
fogalmazott meg először komolyabb 
kritikát: „A korcsolyázó egyletnek még 

Korcsolyázók a sétatéri tó jegén az 1800-as évek végén
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emlék-lapok

áldozatok árán is oda kellene törekedni, 
hogy a néző hölgyközönségnek kelle-
mes fűtött helyiségről gondoskodjanak. 
A mostani kis bódé bakterháznak jó le-
het – de egyébre nem alkalmas ”

A nagyméretű építkezések kezdete 
végül 1894-ig húzódott. Ekkor első lé-
pésként megnagyobbították a tavat, 
majd egy év múlva a városi tanács ki-
írta a pályázatot egy díszes korcsolya-
csarnok és egy mulató felépítésére  Az 
építkezés a kor bürokráciája miatt is 
késett: hiába írta ki a város a pályáza-
tot, hirdetett győztest, a város törvény-
hatósági bizottsága pedig határozatot 
hozott az építkezésekre, ezt fel kellett 
terjeszteni a belügy-, majd a kereske-
delmi minisztériumba  

„A tervek hosszas tárgyalások után 
elnyerték a »magas« kormány tetszé-
sét is, s minthogy Magyarországon 
még középületekben is csak az létesül-
het, ami a »magas« kormánynak tet-
szik, hát most az ő gracziájából, de a 
magunk költségén végre hozzájutunk 
a tervezett épületekhez” – számolt be 
az Ellenzék az 1896. szeptember 5-i szá-
mában. S mivel az első győztes terv el-
avult, 1896 júliusában újabb pályázatot 
írtak ki, melyet Pákey Lajos nyert meg, 
a kivitelezést pedig Reményik Lajos cé-
gének ítélték oda 

A korcsolyapavilont a régi fabodega 
helyén, a tó partján, a mulatót pedig 
a sziget és a fősétányok között építet-
ték fel  A mulató tervezésekor Pákeyt 
a Potsdam melletti Sanssouci-kastély 
ihlette  A kaszinó bejáratához díszes, 
mitológiai alakok szobrával díszített 
szökőkutat emeltek 1897-ben.

Magyar főiskolás 
gyorskorcsolya-bajnokság
1908 februárjában a Kolozsvári Egyete-
mi Atlétikai Club és a Kolozsvári Kor-
csolyázó Egylet igen pompásra sikerült 

országos versenyt rendezett  Az ország 
számos egyesületéből érkeztek részt-
vevők, a budapesti egyesületek mellett 
itt voltak az aradiak, a szombathelyi-
ek, valamint a két kolozsvári egyesü-
let versenyzői. Az Ellenzék újságírója is 
méltatta az esemény színvonalát: „Az 
ország minden részéből benevezett ver-
senyzők mind starthoz is állottak, s így 
igazán érdekfeszítő küzdelmeket volt 
alkalmunk látni. A versenyzők nagy 
száma és kitűnő klasszisa, a rende-
zés kifogástalansága igazán elsőrendű 
sport-eseménnyé avatták a vasárnapi 
versenyt ” (Ellenzék, 1908. február 18.)

A verseny fénypontja a magyar főis-
kolás gyorskorcsolyázó bajnokság volt, 
ahol két versenyszám (500 m, 1500 m) 
eredményeinek az összesítése után hir-
dettek győztest. Mindkét versenyszá-
mot a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 
klasszisa, Gyurmán Dezső toronymaga-
san nyerte s elhódította a bajnoki címet 

A versenyt megtisztelte jelenlétével 
Szende Andor, a kor legjobb magyar 
férfi korcsolyázója, négyszeres magyar 
bajnok, négyszeres világbajnoki bronz-
érmes. „A műkorcsolyázók közül Szen-
de Andor emelkedett ki, aránytalanul 
fölötte állván versenytársainak  A trop-
paui és davosi műversenyek győztese 
most is teljes formában állott starthoz 
és igazán gyönyörű dolgokat produkált” 
– tudósított az Ellenzék 

Világbajnokok Kolozsváron

1911. február 2-án a KKE országos ver-
senyt rendezett, amelynek végén Kron-
berger Lili négyszeres világbajnok 
tartott bemutatót, szebbnél szebb pro-

dukcióin gyönyörködhetett a kolozsvári 
közönség  Ez volt Kronberger második 
kolozsvári fellépése, hiszen 1907-ben 
már korcsolyázott a sétatéri tó jegén 

Kronberger világviszonylatban is a 
sportág egyik úttörője volt, az első mű-
korcsolyázó nők közé tartozott. Mivel 
abban az időben csak férfiak részére 
írtak ki műkorcsolyázó viadalt, ezeken 
indult és nyert országos bajnokságot 
(1908, 1909, 1910). A nők részére első íz-
ben megrendezett davosi világbajnok-
ságon (1906) harmadik, a bécsin (1907) 
szintén a harmadik helyezett; a trop-
paui (1908), a budapesti (1909), a berlini 
(1910), a bécsi (1911) világbajnokságokat 
viszont megnyerte  Kodály Zoltán ösz-
tönzésére bevezette a zenére történő 
korcsolyázást, ezt az újítást átvették 
társai is, és máig használják a művé-
szeti versenyeken 

Kronberger sikereit Méray-Horváth 
Opika folytatta. A Budapesti Korcso-
lyázó Egylet tagja minden ifjúsági ver-
senyt megnyert, amin részt vett. Az 1911. 
évi bécsi műkorcsolya-világbajnoksá-
gon egyesben – Kronberger Lili mögött 
– második, a davosi (1912), stockholmi 
(1913), valamint a St. Moritz-i (1914) vb-k 
győztese volt, sajnos az első világhábo-
rú kitörése megszakította a fényes si-
kersorozatát 

1912-ben február 2-3-án rendezték 
meg Kolozsváron az országos korcsolya-
versenyt, amelynek fénypontja Mé-
ray-Horváth Opika világbajnok műkor-
csolyázó bemutatója volt  Méray davosi 
sikere után egyenesen Kolozsvárra uta-
zott, igazolva ezzel, hogy városunk a fő-
várossal egyenrangú korcsolyaközpont 
volt az első világháborút megelőző idő-
szakban 

Az építkezés a kor 
bürokráciája miatt is 

késett: hiába írta ki 
a város a pályázatot, 

hirdetett győztest, 
ezt fel kellett 

terjeszteni a belügy-, 
majd a kereskedelmi 

minisztériumba.

Korabeli korcsolyaverseny a sétatéri jégpályán
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Bár már fiatal kora óta 
különböző betegségekkel 

küzdött, Reményik 
Sándor mégis mindig az 

életet hirdette.

agy veszteség érte 1941. október 24-én a 
magyar irodalmi életet: elhunyt Remé-
nyik Sándor, az „erdélyi költőfejedelem”. 
A 20 század Végvári néven is ismert 
egyik legjelentősebb magyar költője, 
befejezve küzdelmes földi pályafutását, 
végleg elfoglalta helyét a halhatatla-
nok birodalmában  A mindössze 51 éves 
költőt a kolozsvári református egyház 
Kismező utcai Diakonissza korházában 
érte a halál, ágyánál szeretett húga, 
Imre Kálmánné Reményik Sarolta vir-
rasztott. A lelki és testi betegségektől 
meggyötört élettelen testét a lutherá-
nus templomban ravatalozták fel, in-
nen kísérték nagy részvét mellett utol-
só útjára október 26-án a Házsongárdi 
temetőbe, és helyezték örök nyugalom-
ra a Reményik család sírkertjébe szülei 
és az itt nyugvó rokonai mellé  

Bár már fiatal kora óta különböző be-
tegségekkel küzdött, Reményik Sándor 
mégis mindig az életet hirdette, s még 
az egyik legutolsó versében (Béke, 1941. 
május 16 ) is arról ír, hogy bár „szenved-
ni elkerülhetetlen” élni azért mégis jó 

A költő halála a kolozsvári Reményi-
kek férfi ágának a kihalását is jelentet-
te, ő volt ugyanis a család utolsó, ko-
lozsvári férfi leszármazottja. Az 1943-as 
kiadású Kolozsvári Lak- és Címjegyzék-
ben már nem szerepel Reményik nevű 
kolozsvári lakos, a család Szentlélek 
(ma Virgil Fulicea), valamint a Donáth 
úti ingatlanjainak tulajdonosaként dr  
Imre Kálmánné Reményik Sarolta, a 
költő Budapesten élő húga szerepel.

A felvidéki nemes ősök

A Kolozsvárra elszármazott Reményi-
kek felvidéki nemesi családból eredez-
tethetőek. Steven Tötösy de Zepetnek 
irodalomtörténész, nyelvkutató A ma-
gyar történelmi nemesség listáján há-
rom felvidéki Reményik nevű nemes 
családot is említ csetneki, oláhpataki 
és olsvai előnevekkel.

Borovszky Samu (1860–1912) törté-
nész által szerkesztett Magyarország 
vármegyéi és városai című monográfia 

Gömör-Kishont vármegye nemes családjai 
című fejezetében (írták dr. ifj. Reiszig Ede 
és dr  Sarlay Samu) a Reményik család-
dal kapcsolatban ezt olvashatjuk: „Ere-
detileg trencséni család, 1659. október 20-
án szerezte nemességét és ott hirdette 
ki”  Hogy miért kapta a nemesi címet, és 
hogy mikor kerültek Gömör-Kishont me-
gyébe, nem tudni, de az 1703. évi nemesi 
összeírás már említést tesz az Oláhpa-
takon élő, és ott birtokokkal rendelkező 
Reményik családról. Valószínű innen ke-
rülhettek az Oláhpataktól néhány kilo-
méterre, északabbra fekvő Dobsinára, a 
költő Reményik Sándor apai felmenőinek 
lakhelyére. Ezt megerősíti dr. Szontágh 
Sándor A Dobsina-i Szontág házról című, 
Dobsina 600 éve (1326–1926) emlékkönyv-
ben megjelent írása is, amelyben a szer-
ző, a négy dobsinai nemes család közt, a 
Reményik családot is megemlíti 

Reményik Sándor őseinek nemesi 
származását mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy az anyakönyvi be-
jegyzésekben a Remenik/Remenyk (ko-
rábbi névváltozatok) nevek előtt ott talál-
ható a „nobilis” latin, vagy annak német 
változata a „von” előtag, ami egyértel-
műen a nemesi rangot jelenti.

Dobsina, az ősi fészek

Reményik Sándor anyakönyvi be-
jegyzésekkel is bizonyítható, időben a 
legtávolabbi felmenői dobsinai szár-
mazásúak voltak  Dobsina (szlovákul 
Dobsiná, németül Dobschau) a törté-
nelmi Magyarország Gömör-Kishont 
vármegyéjének egyik legjelentősebb 
bányászvárosa volt, ma a Szlovákiá-
hoz tartozó Kassai kerület Rozsnyó já-
rásához tartozik  A Gömör-Szepesi-érc-
hegység középső részén, Rozsnyótól 26 
km-re észak-nyugatra fekvő település 
kialakulását a környék gazdag színes-
fém- és vasérckészletének köszönheti  
Már az első tatárjárás előtti időkben is 
ismert bányatelepülés volt, amelyet a 
német nyelvterületekről (feltehetőleg a 
szomszédos Szepességből) ide költözött 
telepesek létesítettek  

N
Dobsinától Kolozsvárig
Reményik Sándor családfája

Nagy Béla

A költő édesanyja fiatal korában
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enciklopédia

Az első írásos adatot a dobsinai bá-
nyásztelepülésre vonatkozóan IV  Béla 
királyunk 1243  június 3-án kibocsájtott 
adománylevelében találjuk, miszerint, 
a tatárjárás idején kiváló érdemeket 
szerzett Bebek családnak adományoz-
za Gömör vármegye nagy részét, a hoz-
zá tartozó, Dobsinát is magába foglaló 
csetneki uradalommal együtt. Később, 
a 17. század derekán a csetneki birtok 
a Reményik nemesi család tulajdoná-
ba került – innen a család csetneki elő-
neve  A bányatelepülés 1326-ban városi 
rangot nyert  A magukat bulénereknek 
nevező és a buléner nyelvet (sajátos né-
met nyelvjárás számos magyar és tót 
jövevényszóval) beszélő, bányászattal 
és fémfeldolgozással foglalkozó szor-
galmas lakóinak köszönhetően, a 19. 
század végéig, 20  század elejéig tar-
tó töretlen fejlődését még az időnkénti 
török dúlások (az 1584  október 14-i be-
töréskor 350 lakost hurcolnak el) sem 
tudják megállítani 

Mikulik József dobsinai születésű 
ügyvéd és történész (aki dr  Szinnyei 
József, a történész életrajzírója szerint 
nem más, mint a Rozsnyó körüli Betz 
Sándor erdőmester veje, azaz Remé-
nyik Sándor édesanyjának a sógora) A 
bánya- és vasipar története Dobsinán 
című, 1880-ban közölt tanulmányában 
így ír szülővárosáról: „Dobsina városa 
a bánya- és vasiparának köszöni ere-
detét, kora felvirágzását, megalapított 
jó hírét és régi gazdagságát, de viszont 
ezen őstermelés virágzásától függ jövője 
is.” Írásának, az itt élő és bányászattal 
foglalkozókról szóló részében megemlí-
ti a Reményikeket is, akik közül Remé-
nyik Andrásnak 1725-ben 46 bányame-
zeje van, míg Reményik Jakab nemcsak 
bányákkal, hanem vashámorral is 
rendelkezik  Nem tudjuk, hogy milyen 
rokoni viszony létezett a fent említett 
Reményikek és a költő, adatokkal is bi-
zonyítható felmenői között. Azt viszont 
igen, és ezt a korabeli anyakönyvek is 

bizonyítják, hogy Reményik Sándor fel-
menői több nemzedéken át itt születtek 
ebben a felvidéki bányavárosában 

A dobsinai felmenők

A költő adatokkal is bizonyítható, idő-
ben legtávolabbi felmenőjének a Dob-
sinán élő Johannis Remenik nevű 
szépapja tekinthető. Ő, és Mária nevű 
(vezetékneve nincs bejegyezve a dobsi-
nai anyakönyvben) felesége feltehetően 
1700 körül születhettetek. Nem tudunk 
sokat róluk, de az anyakönyvi bejegyzé-
sek szerint 1724 és 1730 között négy gyer-
mekük született: Johannes (1724. szep-
tember 9.– ?), Dorothea (1727. március 
31.–?), Ana Mária (1728. december 19. –?) 
és Mathia (1730. december 17. –?). 

A négy gyermek közül utóbbi, a leg-
fiatalabb Reményik Mathia/Mátyás a 
költő ükapja, aki 1761. január 27-én há-
zasságot kötött bizonyos Susanna Czi-
zerinnel (valószínűleg magyarosan Csi-
szér Zsuzsanna), akitől hét gyermeke 
született, öt leány és két fiú. Ők, szüle-
tési sorrendben a következők: Anna Su-
sana (1764. február 10.), Johannes (1767. 
augusztus 6.), Mária (1770. május 3.), 
Ana Mária (1773. március 15.), Mathias 
(1775. április 13.), Esther (1776. augusztus 
31.) és Sophia (1786. július 18.).

Az 1767. augusztus 6-án született Jo-
hannes Remenik, azaz Reményik János 
– a költő dédapja – a szintén Dobsinán 
élő Georgii Gőmery (Gömöri György) és 
Esthera Szojkin (Szojkin Eszter) házas-
pár Mária (született 1777. június18-án) 
nevű leányát vette feleségül. A házasság 
igen termékenynek bizonyult, összesen 
kilenc gyermekük született, sőt, az apá-
nak egy házasságon kívül fia is volt. Az 
1796 és 1817 között, tehát csaknem 20 év 
alatt született tíz gyermek közül a legel-
ső, az 1796. február 13-án világra jött Ma-
thias (Mátyás). Ő az első Reményik, aki, 
amint azt a továbbiakban látni fogjuk, 

Kolozsvárra került. Mátyást követően 
születtek Susana (1797), Esthera (1799), 
majd a századforduló után Anna Mária 
(1800), Joannis (1802), majd egy hosszabb 
szünet után az utolsó leány, Justina 
(1810). Ezután már csak fiúk születnek: 
Ludovicus – a költő nagyapja – 1812-ben, 
Carolus 1815-ben és végül Simon 1817-
ben  Közben 1814-ben, vízkereszt napján 
megszületett az apának egy házasságon 
kívüli, bizonyos Gáll Mária (aki szintén 
Czizerin leány volt, és 1771-ben szüle-
tett) nevű nővel való kapcsolatából egy 
féltestvér is, aki születésnapjára való te-
kintettel a Gasparus Melchior Baltazar 
(Gáspár Menyhárt Boldizsár) keresztne-
veket kapta  (2  sz  tábla)

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a dobsinai anyakönyvben a dédszülők 
gyermekeinek a születési bejegyzése-
inél minden esetben az apa, Mathias/
Mátyás neve előtt ott szerepel a nobi-
lis előtag, ami egyértelműen bizonyítja 
a család nemesi származását  A másik 
érdekesség, amit érdemes kiemelni, az 
hogy Reményik Sándor apai dédapjá-
nak, Joannes Remenik Anna Mária nevű 
leánya, a szintén dobsinai Páck (Pákh) 
Mihállyal (Reményik Sándor édesanyjá-
nak a nagyapja) kötött házassága révén, 
anyai ágon a költő dédanyja volt.

A kolozsvári korszak kezdete

A 19. század közepétől kezdődően Dob-
sinán és környékén a bányák kime-
rülése következtében a bányászat és a 
fémfeldolgozó ipar fokozatos hanyat-
lásnak indult. Ezzel egy időben kezde-
tét vette az addig oly virágzó és gazdag 
bányaváros lassú gazdasági hanyatlá-
sa, lakosainak elszegényedése  Ennek 
legszomorúbb következménye pedig az 
elvándorlás lett, a munka nélkül ma-
radt, bánya- és fémiparban dolgozók 
ifjabb nemzedéke kénytelen volt más-
hol munkát keresni  Sokan közülük a 
távoli Amerikai Egyesült Államokban 
próbáltak szerencsét 

Reményik Sándor dobsinai dédapjá-
nak legidősebb fia, Mátyás is az elván-
dorlás útját volt kénytelen választania  
Ő a 19. század elején hagyta el szülő-
földjét, s ha nem is a messzi Ameriká-
ban, de a szülővárosától így is eléggé 
távol eső Kolozsváron próbált szeren-
csét  Vaskereskedéssel kezdett foglal-
kozni, és rátermettségének, szorgal-
mának köszönhetően sikerült aránylag 
rövid időn belül megvetnie a lábát vá-
lasztott városában. Valószínű, hogy 
meg lehetett elégedve az itt szerzett ta-
pasztalatokkal, körülményekkel, mert 
nemsokára ide csábította a nála jóval 

Dobsina Reményik Sándor idejében
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fiatalabb öccsét, Lajost, illetve a szintén 
fiatalabb féltestvérét, Gáspárt is. A „vas-
árus” Reményik testvérek 19. század kö-
zepe táján már Kolozsvár – Ürmössy 
Lajos megfogalmazása szerint (lásd: 
Kolozsvár kereskedelme és ipara történe-
te) – „elsőrendű” kereskedőinek számí-
tottak, olyanok mellett, mint Dietrich 
Sámuel vagy Krémer Samu 

Reményik Mátyás családjáról nem 
sok adat maradt fent  A dobsinai anya-
könyvi bejegyzések szerint Juditha 
Betze nevű feleségétől három leánya 
született (Johanna, Amália és Ludovi-
ca), de sorsuk alakulásáról tudomásom 
szerint nincsenek adatok  Reményik 
Mátyásról, az első kolozsvári vaskeres-
kedő Reményikről viszont tudjuk, hogy 
Kolozsvár egyik gazdag és megbecsült 
polgára volt  A Szentlélek (ma Virgil 
Fulicea) utca 8  szám alatti saját há-
zában (a ház még ma is létezik) lakott, 
de emellett a Szentegyház/Iuliu Maniu 
utcában is volt háza  Virilisként, tehát 
mint az egyik legtöbb adót fizető polgár, 
a város Törvénybizottságának tagja is 
volt. Az 1876-ban bekövetkezett halá-
láról a budapesti Vasárnapi Újság 1876. 
június 4-i számában (sajnos a nevét té-
vesen Mihálynak írták) is hírt adott. Ő 
volt az első kolozsvári Reményik, akit 
az evangélikus-lutheránus sírkertben 
temettek el 

A vaskereskedő nagyapa

A Kolozsvárra került három Reményik 
testvér közül talán Reményik Lajos – a 
költő nagyapja – vitte a legtöbbre.  Az 
anyakönyvi bejegyzés szerint 1812  feb-
ruár 26-án született Dobsinán 

Kolozsvárra kerülve, bátyja mellett 
tanulta ki a mesterséget, majd, mint 
vaskereskedő a Bánffy palota mellett 
egykor álló Tivoli ház földszintjén mű-
ködő Dietrich-féle vaskereskedésben 
dolgozott. Erről a korszakról a később 
híressé vált nagykárolyi származású 
festőművész, Ligeti Antal (1823–1890) is 
megemlékezik, akinek az 1885-ben tett 
kolozsvári látogatása alkalmával a Ko-
lozsvári Közlöny 1885  június 18-án meg-
jelent száma ezeket írta: „Ligeti Antal, 
mint meséli, 40 évvel ezelőtt állandó 
lakosa volt Kolozsvárnak  Akkor, mint a 
régi Wendlé cég (a későbbi Dietrich cég 
elődje) kereskedő növendéke volt (…). A 
piacunkon máig fennálló Reményik és 
Fia cég alapítójával, Reményik bácsival 
inaskodott és jó kedvvel rajzolgatott  
Egy ízben a régi bolond Samu, a »csuka 
legyen belőled« szavajárásáról ismert 
csendes őrült megjelenvén a boltban, 
Ligeti lerajzolta, s otthon oly sikerülten 

dolgozta ki, hogy Szatmári Károly Ro-
mániában ma is élő festő, akkor már 
jó nevű művész, a boltinas rajzát kőbe 
metszette, s 5000 példányba sokszoro-
sította ” Ehhez, az egyébként igen érde-
kes visszaemlékezéshez hozzá kell ten-
ni, hogy a 19. század derekán, amikor 
Ligeti Kolozsváron inaskodott „Remé-
nyik bácsi”, azaz Reményik Lajos nem 
inasként, hanem már a harmincas 
éveiben járó kereskedőként tevékeny-
kedett az említett boltban 

Reményik Lajos, ahogy az idők és a 
körülmények megengedték (ne feled-
jük, ebben az időben zajlott az 1848/49-
es magyar forradalom és szabadság-
harc) megnősült. Feleséget Felvidékről 
választott magának a nála 18 eszten-
dővel fiatalabb Nickl Matild (1830–1912) 
személyében  Házasságukból öt gyer-
mek született, akiket, Mihályt kivéve, 
érdekes módon a dobsinai lutheránus 
templom anyakönyvébe jegyeztek be  A 
keresztszülők, Mária, Viktor és ifj. Lajos 
esetében az apa testvére, Gáspár, anyai 
részről Nickl Amália voltak, születési 
helyül pedig a dobsinai 739-es számú 
ház van megjelölve  Az ifjabb Lajos ese-
tében a keresztelési szertartást, illet-
ve a bejegyzést egy Remenyk nevű pap 
végezte, aki nem más, mint Reményik 
János (1802. május 20.–?), az apa test-
vérbátyja, és aki 1848 és 1859 között lel-
készként a dobsinai lutheránus temp-
lomban teljesített szolgálatot 

Az elsőszülött gyermek, Mária Ma-
thild a későbbiek során férjhez ment 
a kolozsvári polgári iskola tanárához, 
Czirják Alberthez (1847–1888). A házas-
ságból születő Mariska (1876–1943) nevű 
lányuk ifj  dr  Genersich Antallal kötött 
házassága révén rokonságba került az 
egy ideig a kolozsvári Egyetem híres 

kórbonctan professzorának, id  dr  Ge-
nersich Antal családjával 

A családfő Reményik Lajos két fia, 
Viktor és Mihály a családi hagyományt 
folytatva szintén az apjuk mesterségét 
választották. 1878-ban közösen átvették 
a Dietrich-féle vaskereskedést, és Re-
ményik Lajos és Fiai név alatt működ-
tették tovább, kezdetben a régi helyen, 
a Tivoli házban, majd ennek lebontása 
után a Főtér 23. szám alatti ingatlan ke-
leti szárnya földszintjén  A cég jogi és 
egyéb ügyes-bajos dolgait a jogi végzett-
ségű ifj. Reményik Lajos, a költő ked-
venc nagybátyja intézte 

Reményik Károly, a költő apja

A vaskereskedő Reményik család Ká-
roly nevű fia érettségi után a budapes-
ti Kir. József Műegyetemre iratkozott, 
amelynek építészeti szakosztályát az 
1879–1880-as tanévben végezte el, majd 
1883-ban, elsőként Kolozsvárról, építész-
mérnöki oklevelet szerzett  Tanulmá-
nyai befejeztével megnősült, és akár-
csak édesapja, ő is felvidéki lányt vett 
el feleségül: a Dobsinától nem messze 
levő Jólész nevű településen élő Bretz 
család Mária (1863–1930) nevű lányá-
nak kérte meg a kezét. A fiatal házaspár 
Kolozsváron telepedett le, és a Király/I  
C. Brătianu és a Minorita/Hermann 
Oberth utcák délkeleti sarkán lévő Tol-
dalagi–Korda-palota emeletén béreltek 
lakást  Ebben a házban született meg 
nemsokára első gyermekük, a későbbi 
költő, aki az anyai nagyapa után a Sán-
dor nevet kapta  Az immár háromtagú 
család nemsokára átköltözött a Szentlé-
lek utcai 6  szám alatti új egyemeletes 
házba, amelyet a fiatal építészmérnök 

A Szentlélek utcai régi Reményik-ház Kolozsváron
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maga tervezett és épített fel a régi föld-
szintes ház helyén. A következő két lány, 
Sándor húgai, a mindössze egy évet élt 
Mária (1892–1893) és Sarolta (1894–1948) 
már itt születtek 

Sajnos, azokban az időkben csak épí-
tésztervezői munkából Kolozsváron nem 
nagyon lehetett megélni, a nagyobb, ál-
lamilag is támogatott építkezések, be-
ruházások terveinek elkészítése az is-
mertebb és főleg nagyobb befolyással 
bíró budapesti tervező irodáknak jutott. 
Ezért aztán Reményik Károly is saját 
építkezési céget alapított, amely rövide-
sen a város egyik legismertebb építőipa-
ri vállalkozása lett  Szakmai tudását, rá-
termettségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy az általa vezetett cég egy-
re-másra nyerte a versenytárgyaláso-
kat, kapta a legjelentősebb építkezések-
re szóló megbízatást  A Reményik Károly 
nevéhez fűződő legjelentősebb kolozsvá-
ri épületek közül említem a Neológ Zsi-
nagógát (1886–87, tervező Hégner Izidór), 
a Ferenc József Tudományegyetem kele-
ti és nyugati szárnyát (1893–97, tervezte 
Meixner Károly és Alpár Ignác), a János 
Zsigmond Unitárius Kollégiumot (1899–
1901, Pákei Lajos tervei alapján), a Mikó 
utcai Országos Karolina Kórház épületeit 
(1897–1905, tervezők Korb Flóris és Giergl 
Kálmá), az Egyetemi Könyvtárat (1906–
1907, Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei 
alapján) 

Reményik Károly nemcsak megbe-
csült szakember, hanem ismert közéle-
ti személyiség is volt  Számos szakmai 
és egyéb közösségi szervezetnek, egy-
letnek volt a támogatója, tagja, vagy ép-
penséggel alelnöke, elnöke  A kolozsvári 
lutheránus egyházközség példamutató 

tagja, 1912 és 1924 között gondnoka is 
volt  A politikától sem tartotta távol 
magát, az első világháborút lezáró pári-
zsi békeszerződés, illetve az impérium-
váltást követően Erdélyben megalakult 
Országos Magyar Párt tevékeny tagja, 
1929-től pedig a Kolozs megyei tagozat 
elnöke volt  A mindvégig tevékeny épí-
tészt és közéleti személyiséget 78 éves 
korában, 1935-ben érte a halál. A Re-
ményik család sírkertjébe temették el, 
szeretett felesége és két, már itt nyugvó 
fivére mellé. (Reményik Károly életéről, 
tevékenységéről részletesebben a Sza-
badság napilap 2016  június 21-i számá-
ban megjelent, Kolozsvár első okleveles 
építészmérnöke: Reményik Károly, a köl-
tő apja című írásomban olvasható.)

A költő édesanyja

A költő édesanyja, amint az előbbiek-
ben láthattuk, a felvidéki Jólész nevű 
faluban született 1863  július 15-én  A je-
lenleg Szlovákiához tartozó, a magyar 
határhoz közeli Krasznahorka várának 
lábánál fekvő Jólész (Jovice) 1318-ban 
már kifejlett község volt, de első írásos 
emlékek csak 1352-ből való. Az 1910-es 
népszámlálás adatai szerint a 455 lakos 
túlnyomó többsége magyar ajkú, míg 
2011-ben a falu 726 lakója közül 546 ma-
gyarnak, 130 szlováknak vallotta ma-
gát  Az akkori kis településnek nem lé-
vén temploma, az újszülöttet Dobsinára 
vitték megkeresztelni, ahol augusztus 
4-én a Mária Anna Izabella nevet kapta  

Édesapja a rozsnyói kerület erdőmér-
nöke Alexander Betz/Betz Sándor, édes-
anyja Pack (Pakh) Mária Michael Pack 

és Ana Maria Remenik lánya volt  Betz 
Mária anyai nagyanyja, nem más, mint 
Reményik Sándor nagyapjának édes nő-
vére, és ily módon a költő anyai részről is 
„kapott” egy Reményik dédszülőt. Hantz 
Lám Irén A lámpagyújtogató című köny-
vében így ír Reményik Sándor édesany-
járól: „Bretz Mária írói vénával megáldott 
nő volt: verselt, sokat  mesélt gyerme-
keinek érdekes, általa kitalált meséket  
Verseit németül írta, mesélni magyarul 
mesélt. Sorsa a későbbiekben tragikusan 
alakult, mivel nagyon fiatalon elvesztet-
te hallását, és éveinek legnagyobb részét 
süket csendben élte le. 1930. március 25-
én 67 évesen érte a halál.”

„Egy lángot adok, 
ápold, add tovább”
„Kis városunk története az utolsó szá-
zadokban 4 birtokos nemes családot 
említ  Mindannyian bányászattal fog-
lalkoztak, gazdagok voltak és előkelők. 
Legelőször kihalt Dobsinán az Antony 
család, követte a Lányi família, a me-
lyekből már hírmondó sem maradt. Az-
után a Remenyik családot érte el végze-
te, melynek már itt férfi tagja nincsen. 
Míg a Szontagh famíliának utolsó férfi 
tagja él már csak szerényen kis szü-
lővárosunkban, melynek bányászata 
több mint 200 éven át generatiókon ke-
resztül biztosított jólétet és tekintélyt 
a családnak  Sic transit glória mundi” 
– írta dr. Szontágh Sándor 1926-ban a 
már említett Dobsina 600 éve (1326–1926) 
című emlékkönyv egyik írásában. Re-
ményik Sándor halálával ugyanez tör-
tént 15 évvel később a Kolozsvárra sza-
kadt Reményikekkel kapcsolatban is  
Véget ért egy közel másfél évszázados 
korszak, s a költő koporsójának lezá-
rása a Reményikek kolozsvári, fizikai 
értelemben vett jelenlétének a végét 
is jelentette  De megmaradt a vasárus 
Reményikek emléke, és száz év elmúl-
tával is még büszkén állnak, dacolva 
idővel és – sajnos, sok esetben az em-
beri közönnyel –, az építész Reményik 
Károly épített örökségünkké vált épüle-
tei  És ami a legfontosabb, ránk maradt 
Reményik Sándor felmérhetetlen szel-
lemi öröksége, irodalmi, lapszerkesztői 
munkásságának eredménye  A mi fela-
datunk az, hogy az építész Reményiktől 
ránk maradt épített örökséget óvjuk és 
megtartsuk, a költő Reményiktől ka-
pott lángot pedig ápoljuk és továbbad-
juk az eljövendő nemzedékeknek.

(A Reményik Sándor Művészstúdió galé-
riában 2016. november 25-én elhangzott 
előadás szerkesztett változata)Reményik Sándor édesanyja, húga, édesapja társaságában a Donáth úti tornyos villában
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Reményik Sándor családfája
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Nagy Barna felvétele
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reformkor egyik legkiemelkedőbb alak-
ja, Wesselényi Miklós (1796–1850) főként 
a politikusi tevékenységéről és az iro-
dalmi munkásságáról ismert  Azt azon-
ban igen kevesen tudják, hogy a báró 
korának egyik legnagyobb „nőfalója” 
volt. A szeretőivel való viszonyáról el-
sősorban saját naplójából tudunk, amit 
több mint 20 éven át, napi gyakoriság-
gal vezetett  Ebben rendszeresen felje-
gyezte a nőkkel való találkozásait és a 
szexuális aktusok számát  (Volt olyan, 
hogy egyszerre több mint tíz lánnyal is 
testi kapcsolatban állt, és gyakran egy 
nap alatt többel is szeretkezett ) Nos, 
ennek a kicsapongó életnek, életmód-
nak – többek között – az volt az egyik 
folyamodványa, hogy szeretőitől tör-
vénytelen gyermekei születtek 

A 19. század végétől egészen napjain-
kig csak néhány olyan monográfia és 
tanulmány látott napvilágot, amely – 
igen röviden – említést tesz Wesselényi 
természetes gyermekeiről. A legfrissebb 
szakirodalmi forrás szerint „Wesselé-
nyi Miklós törvénytelen gyermekeiről 
több forrás is a rendelkezésünkre áll  
Sok egyszeri kalandja miatt valószínű-
leg ő maga sem tudta pontosan, hány 
gyermeke lehet ” Az alábbiakban tehát 
arra a kérdésre próbálok választ ta-
lálni, hogy az „árvízi hajós”-nak hány 
gyermeke lehetett, és közülük kik azok, 
akiket név szerint is azonosítani lehet 

Már a legelején szeretném megje-
gyezni, hogy a legfrissebb genealógiai 
szakirodalom szerint Wesselényi Mik-
lósnak a feleségétől, Lux Annától két tör-
vényes fia született. Az igazság azonban 
az, hogy – a zsibói és pesti református 
egyházközségek matrikuláinak az ada-
tai szerint – az „árvízi hajósnak” nem 
két, hanem három törvényes gyerme-
ke volt  Mégpedig a Zsibón 1845  decem-
ber 13-án született Miklós, az ugyan-
csak Zsibón 1847. március 11-én született 
Béla-Pál és a Pesten, 1850  május 16-án 
– igaz posztumusz – született Heléna 

A korabeli források közül, először ba-
rátja, Újfalvi Sándor emlékiratait kell 
megemlítenem, amelyekben a vadá-
szati szakíró 13 törvénytelen gyermek-
ről beszél. Mint írja, „Függetlensége s 
szabadsága túlfeszített elhittségiben 
különböző aljas nőktől tizenhárom 
fattyú gyermekkel szaporítá a szüle-
tés által már céltévesztettek számát”  
Ez a szám azonban talán túlzás  (Bár ki 
tudja, semmi sem lehetetlen, ismerve 
Wesselényi – a naplófeljegyzései szerint 
is – igen nagy szexuális „étvágyát” )

A következő említésre méltó kút-
fők Wesselényi Miklós végrendeletei. 
A Pesten 1832  április 12-én kelt testa-
mentumában öt – sajnos név nélküli 
– természetes gyermekéről emlékezik 
meg  Végakarata szerint „A mi eladan-
dó felkelhetője, a jószágok termése, ke-
resménye stb  összesitett árából – adós-
ságai, tisztei és cselédei kifizetése után 
– fenmarad, osztassék öt egyenlő rész-
re, s adassék azon három gyermek szá-
mára, kiket Galaczon neveltet, és azon 
egy fiu és leányka részére, kik Zsibón 
vannak, s a kiket mind Kelemen, mind 
Nagy Lázárné jól ismernek  Ez öt gyer-
meknek – úgymond – én adván életet: 
nevelést, s a mennyire lehet, élelmet is 
tartozom adni, melyért mindenik ezen 
öt gyermek közül a maga részére esen-
dő pénznek kamataiból neveltessék, s 
midőn a fiuk 24 évöket elérik, a lányok 
pedig vagy férjhez mennek, vagy azon 
kort elérik, akkor vegyék a tőkepénzt.” 
A Zsibón, 1848  március 25-én kelt vég-
rendeletében azonban már csak négy 
– igaz, itt név szerint is megnevezett 
– törvénytelen gyermekéről tesz em-
lítést. Mint írja, „De nőmet, valamint 
gyermekeimet is ezennel kötelezem 
ara, hogy természetes kedves gyerme-
keimnek, ú: m: Wersényi Rósa Reinagel 
Richardnő ’s Wersényi Kata leányim-
nak, Wersényi István és Wersényi Lász-
ló fiaimnak mind a’ négynek külön 
10 000 = tízezer pengő forintot tartozzék 

Az árvízi hajós  
„természetes” gyermekei

A

Merényi-Metzger Gábor

„Sok egyszeri kalandja 
miatt valószínűleg 
ő maga sem tudta 

pontosan, hány 
gyermeke lehet.”
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vagy tartozzanak ezüst pénzben – há-
rom darab ezüst huszast egy pforintban 
számítva – halálom után négy év alatt 
kifizetni”.

A témával kapcsolatos eredeti for-
rások sorában a következő, amelyről 
említést kell tennem, az Wesselényi 
Miklós 1835 és 1839 között zajlott fel-
ségárulási perének a Marosvásárhelyen 
1835  március 18-án kelt vádirata  Ebben 
– sok más vétke mellett – az „erkölcs-
telen életét” bizonyítandó a következő-
ket fogalmazták meg: „Ugyan a maga 
jószágbeli jámbor adózó polgár szolgáló 
embereinek, fiatal, ártatlan, szűz több 
leányait szűzességekben megrontotta 
vétkesen, a földesúri fényes tulajdoni 
jusnak gyalázatos, ocsmány visszaélé-
sével és a köztársaságnak undorodásá-
val megszeplősítette, kiktől élő gyerme-
kei vannak, jelesen törvénytelen élete 
gyümölcsei  aa) Molnár Borbálától egy 
fiú és egy leány. bb) Szántó Zsuzsanná-
tól egy fiú. cc) Salamon Esztertől egy 
fiú. dd) Réti Borbálától egy fiú. ee) Da-
róczi Erzsébettől egy leány. ff) Udvari 
jágere leányától, Springer Pepitől egy 
fiú gyermekek.” Summa summarum, 
Wesselényi Miklósnak 1835-ben – már 
és még – hét élő gyermeke volt. (Ugyan-
ezen adatokat közli egyébként több, a 
témát érintő publikáció is.)

Igen fontos dokumentumok még ma-
gának, Wesselényi Miklósnak a naplói 
is, amelyeket már többen górcső alá 
vettek  Takács Péter egy tanulmányá-
ban például – e témában – a követke-
zőket fogalmazza meg: „A naplók is 
visszatérően foglalkoznak a Versényi 
névre hallgató lányok – Róza és Katalin 
– neveltetésével  A levelek és a gräfen-
bergi naplófeljegyzések a fiúk – Károly, 
István és László – taníttatásával, sorsá-
val is  László és István az 1848 májusától 
szervezett nemzetőrség, majd a szabad-
ságharc veresége után az osztrák had-
sereg kényszersorozása miatt Wesselé-
nyi haláláig szinte minden, Nagy Lázár 
gazdatiszttel váltott levélben szerepel-
nek. Naponkénti odafigyeléssel kíséri a 
két felnőtt fia honvédséghez történő be-
állását. Lovat rendel alájuk méneséből, 
majd megnyugszik gyalogsági szolgá-
latukban  Izgul értük a szabadságharc 
elvesztését követően. Gazdatisztjeit, 
barátait, az osztrák hadseregben szol-
gáló katonatiszt ismerőseit környékezi 
meg, hogy beszéljék rá mindkettejüket 
a sorkatonai szolgálatra ” Priszlinger 
Zoltán 2008-ban megjelent publikáció-
jában pedig – többek között – azt írja, 
hogy a naplók alapján hét nevet tu-
dott azonosítani, és így, „Katica, Rózsi, 
Ilka, Ádám, Pista, Károly, Laci nevű tör-
vénytelen lányait és fiait ismerjük név 

szerint”  (Közülük Ilka és Ádám gyer-
mekként halt meg, mivel – mint azt 
a naplójában olvashatjuk – 1838-ban, 
amikor hazaszökött Zsibóra, felkereste 
két gyermeke, a „szegény kis Ádámom 
és a kedves Ilka sírját” ) Továbbá azt is 
Priszlinger kutatásaiból tudjuk, hogy 
a „törvénytelen gyermekeinek anyjai: 
Molnár Borbála (»MB«), Szántó Zsuzsan-
na (»SzS«), Réti Borbála (»RB«), Salamon 
Eszter (»E« ?), Daróczi Erzsébet és Sprin-
ger Pepi” voltak 

Végezetül szeretnék még röviden szót 
ejteni Wesselényi Mikós törvénytelen 
gyermekeinek a vezetéknevéről, azaz a 
Versényi – vagy másképpen Wersényi – 
családnévről, amelynek eredetéről az 
„árvízi hajósnak”, Kelemen Benjámin 
jószágigazgatójával folyatott levelezésé-
ből szerezhetünk közelebbi információ-
kat  Wesselényi 1835  szeptember 6-án, 
Kelemennek szóló levelében ugyanis 
a következőket írja: „Gyermekeimnek 
név kell, nem lehetnek mint az agár-
kölykök a hány annyi név alatt  Ha a 
törvény nem ad is szegényeknek ne-
vet, azért gondosságom s szeretetem 
kell hogy azt tegye  Nem adhatom ne-
kik a magamét, de adom egy részét, s 
igy az első szó-tagot elhagyván, nevök 
lehetne: Elényi  De tán Wessényi job-
ban hangzana  Írja meg édes Kelemen 
e tárgyról véleményét  Szükséges, hogy 
ezentúl történjék, a mi eddig nem tör-
tént, hogy adassék tudtul a gyerme-
keknek, hogy én apjok vagyok, a nél-
kül nem fejlődhetik bennök irántam 
gyermeki szeretet, pedig attól várom 
napjaim derültségét ” Úgy látszik, Kele-
men Benjámin véleménye az volt, hogy 
a szóban forgó utóbbi névhez tétessen 
egy „r” betűt és az legyen Wersényi. 

Ezen felvetésre Wesselényi Miklós egy, 
1835  szeptember 25-én kelt levelében 
azt válaszolta, hogy az ajánlott „Wersé-
nyi” név jó és azonnal megvalósítandó  
1835  december 6-án pedig már azt köz-
li Kelemennel, hogy „A gyermekeknek 
ezennel uj esztendei ajándékul adom 
a »Wersényi« nevet. Viseljék Ők s ma-
radékuk becsülettel ” Summa summa-
rum 1836. január 1-től „beszélhetünk” a 
Versényi, Wersényi családnévről. 

Lássuk tehát, hogy a fentebb idézett 
kútfők és publikációk, valamint a zsibói 
református matrikulák, illetve egyéb 
levéltári és kézirattári források tanúsá-
ga szerint kik voltak bizonyosan – igaz 
nem DNS teszttel bizonyítottan – Wes-
selényi Miklós törvénytelen gyermekei 
és milyen életrajzi adatokkal rendelke-
zünk róluk: 

1. Versényi Rozália

„Rósália Szerentse Leán” született – a 
zsibói református egyház keresztelési 
matrikuláiban található bejegyzés ta-
núsága szerint – „Molnár Bori” törvény-
telen lányaként, Zsibón, majd megke-
resztelték ugyanott 1824  szeptember 
26-án  A zsibói református anyakönyv-
be 1848  február 5-én bevezetett „Anya 
Könyvi Megigazítás”-ból pedig megtud-
hatjuk azt is, hogy „1824ben Sept[ember] 
26án Kereszteltetett Molnár Borbálának 
B[áró] Wesselenyi Miklos Urtol Ön elös-
merete szerént természetes Leánya Ro-
zália – Wersényi vezeték névvel ”

„Fräulein Rosa Wersenyi” (Wersényi 
Róza kisasszony), „Nikolaus Versenyi, 
Gutsbesitzer zu Zsibó in Siebenbürgen” 
(Versényi Miklós [!] zsibói, erdélyi föld-
birtokos) 21 éves, zsibói születésű, re-
formátus felekezetű „eheliche Tochter” 
(törvényes lánya [!]) – a császári-királyi 
39. gyalogezred esketési matrikuláiban 
található német nyelvű bejegyzés tanú-
sága szerint – házasságot kötött Pesten, 
1847. február 11-én Richard Rainagel cs. 
kir  alhadnaggyal 

Meghalt – testvére, Versényi Károly 
gyászjelentése szerint – 1887 után.

2. Versényi Károly

„Zab Fiu Károly” született – a zsibói re-
formátus egyház keresztelési matri-
kuláiban található bejegyzés tanúsága 
szerint – „Molnár Borbála” törvénytelen 
fiaként, Zsibón, majd megkeresztelték 
ugyanott, 1826  április 6-án 

Házasságot kötött – a gyászjelentése 
szerint – 1851 és 1852 között borosjenői 
Korda Annával  

Wesselényi Miklós. Barabás Miklós festménye



LXX. évfolyam 2017. január • 25

enciklopédia

„Versényi Károly díjnok a megyei Kir  
törvényszéknél” meghalt – a zilahi re-
formátus egyház halotti anyakönyvei-
ben található bejegyzés tanúsága sze-
rint –  61 éves korában, szívszélhűdés 
következtében, Zilahon, a Tuhutum 
utca 21  szám alatt, 1884  január 23-án  
A gyászjelenéséből pedig megtudhat-
juk azt is, hogy „Idősb Versényi Károly, 
zilahi kir. törvényszéki tisztviselő és 
1848/49-iki honvédhadnagy” délután 4 
órakor, élete 61  évében, házasságának 
36  évében halálozott el és a temetésére 
a zilahi köztemetőben, 1887. január 25-
én került sor 

3. Versényi Katalin

„Fattyú Szántó Kata” született – a zsibói 
református egyház keresztelési matri-
kuláiban található bejegyzés tanúsága 
szerint – „Szántó Susánna” lányaként, 
Zsibón, majd megkeresztelték ugyanott, 
1827. január 28-án. A zsibói református 
anyakönyvbe, 1848  február 5-én beveze-
tett „Anya Könyvi Megigazítás”-ból pedig 
megtudhatjuk azt is, hogy „1827ben Ja-
nu[ar] 28an Kereszteltetett Szanto Susán-
nának B[áró] Wesselenyi Miklos Urtol Ön 
elösmerése szerént természetes Leánya 
Katalin – Wersényi vezeték névvel ”

Meghalt – egy osztrák forráskiad-
vány adatai szerint – 1863 után 

4. Versényi István

„Törvényetlen István” született – a zsibói 
református egyház keresztelési matri-

kuláiban található bejegyzés tanúsága 
szerint – [Salamon Terézia] törvényet-
len fiaként, Zsibón, majd megkeresztel-
ték ugyanott, 1829. május 5-én. A zsibói 
református anyakönyvbe, 1848  február 
5-én bevezetett „Anya Könyvi Megiga-
zítás”-ból pedig megtudhatjuk azt is, 
hogy „1829ben Majus 5en Kereszteltetett 
Salamon Théréziának B[áró] Wesselenyi 
Miklos Urtol Ön elösmerete szerént ter-
mészetes fia István – Wersényi vezeték 
névvel ”

Házasságot kötött – testvérei, Ver-
sényi László és Versényi Károly gyász-
jelentése szerint – egy ismeretlen sze-
méllyel 

Meghalt – testvére, Versényi Károly 
gyászjelentése szerint – 1887 után.

5. Versényi László

„László” született – a zsibói reformá-
tus egyház keresztelési matrikuláiban 
található bejegyzés tanúsága szerint – 
„Réti Borbála” törvényetlen fiaként, Zsi-
bón, majd megkeresztelték ugyanott, 
1831  augusztus 28-án  A zsibói reformá-
tus anyakönyvbe, 1848  február 5-én be-
vezetett „Anya Könyvi Megigazítás”-ból 
pedig megtudhatjuk azt is, hogy „1831ben 
August[us] 28án Kereszteltetett Rétyi Bor-
bálának B[áró] Wesselenyi Miklos Urtol 
Ön el osmerete szerént természetes fia 
László – Wersényi vezeték névvel ”

Házasságot kötött – a gyászjelentése 
szerint – 1861 és 1862 között rettegi Viski 
(Visky) Borbálával 

„Versényi László, 1848/49-iki honvéd, 
nyug. megyei és királyi tisztviselő” – a 

gyászjelentésének tanúsága szerint – 
meghalt Szamosújlakon, 1884  augusz-
tus 10-én, délelőtt 8 órakor, élete 54. 
évében, házasságának 23  évében, majd 
eltemették a szamosújlaki temetőben, 
1884  augusztus 12-én került sor 

6. Springer Ádám

„Springer Ádám” született – a zsibói 
református egyház keresztelési matri-
kuláiban található bejegyzés tanúsága 
szerint – „Springer Josefa” törvényet-
len fiaként, Zsibón, 1834. március 1-én, 
majd megkeresztelték ugyanott, 1834  
március 2-án 

„Springer Josefa Fia Ádám” – a zsibói 
református egyház halotti anyaköny-
veiben található bejegyzés tanúsága 
szerint – meghalt három éves korában, 
himlő következtében, Zsibón, 1837. ja-
nuár 19-én, majd eltemették ugyanott.

7. Daróczi Ilona

„Darotzi Héléna” született – a zsibói re-
formátus egyház keresztelési matri-
kuláiban található bejegyzés tanúsága 
szerint – „Darotzi Erzsébeth” törvényte-
len lányaként, Zsibón, majd megkeresz-
telték ugyanott, 1834  december 22-én 

„Darotzi Erzsébeth Leánya Ilona” 
– a zsibói református egyház halotti 
anyakönyveiben található bejegyzés 
tanúsága szerint – meghalt két éves és 
egy hónapos korában, himlő következ-
tében, Zsibón, 1837. január 18-án, majd 
eltemették ugyanott 

Nagy Barna felvétele
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égy évtizede „zengem” a 20  századi 
székely festőiskola  dicsőségét, de még 
sohasem igyekeztem térképszerűen 
igazolni, bizonyítani, hogy ennek a ma-
gyar festői tájegységnek a körvonalai, 
mint aféle „haza a magasban”, valóban 
egybeesnek az egész Székelyföld földraj-
zi határaival. S ez most azért időszerű, 
mert valójában Bodosi Dániel életmű-
vével vált teljessé a székely festőiskola 
fogalmának és hivatásának a tartalma 

Ha csak az alapító első és második 
nemzedék klasszikusait vesszük figye-
lembe, akkor ezen a festészeti térképen 
Márton Ferenc, Nagy István és a zsö-
gödi Nagy Imre Csíkot (a csíki meden-
cét), Karácsony János Gyergyót, Bene 
József Udvarhelyszéket, Vida Árpád és 
Bordi András Marosszéket, Hervai Zol-
tán Sepsit, Incze István Kézdit, Bodosi 
Dániel pedig Erdővidéket képviseli; az 
a 40–50 jelentős művészszemélyiség, 
akik a harmadik nemzedéket jelentik, 
ők pedig a teljes Székelyföldet lefedik, 
hiszen jelentős részük már kis, sőt apró 
falvakból származik 

Az imént felsorolt valamennyi alapító/ 
klasszikus mesternek megvan a maga 
személyes különvaló küldetése (tehát 
szerepe), mondanivalója (tehát üzenete) 
és persze saját festői nyelve, amellyel a 
székely festőiskola jelentőségét, hagyaté-
kát gazdagította a magyar és az európai 
művészettörténet számára/javára.

Nem szándékszom ezúttal részlete-
sen kitérni, hogy személy szerint ki ho-
gyan és mivel járult hozzá ehhez a misz-
szióhoz – csupán azt a tendenciát, tehát 
annak a folyamatnak a vonalát szeret-
ném kiemelni, amely a földtől (tehát a 
természet, a táj és az emberi élet, tehát 
a valóság fizikai elemeitől) az égig, te-
hát a lelki-erkölcsi-szellemi dimenzióig 
ível/ívelődik – persze gyakorlatilag va-
lamennyiük művészete bejárja ezt az 
utat, hiszen maga a művészet, a művé-
szi alkotás: a szellem testet öltése 

Bodosi Dániel festészete viszont szin-
te éppen az ellenkező, a fordított fo-
lyamatot szemlélteti, vagyis: számára 
(számunkra) nem az az érdekes, hogy 
milyen az erdővidéki természet, vagyis 
hogy mivel gazdagítja, gyarapítja a szé-
kely festőiskola motívumait, hanem az 
a sugárzás, amely egyként árad a tájból 
és a természetet uraló emberből.

Az a természetes, hogy ennek a tá-
jegységnek a szellemét elsősorban e tá-
jegység alkotóemberei fejezik ki s köz-
vetítik a világ felé; azért is festette meg 
erdővidék pantheonját: olaszteleki Nagy 
Imre, bodosi Budai József, középajtai 
Benkő József, Apáczai Csere János, Ba-
róti Szabó Dávid, nagyajtai Kriza János, 
Bölöni Farkas Sándor, kisbaconi Bene-
dek Elek és baróti Gaál Mózes arckép-
mását, tulajdonképpen: saját szellemi 
önarcképét 

Csakhogy ugyanaz a fény árad a pász-
tor, az erdőlő emberek, a mezőn dolgozók 
és ebédelők és a kő, a víz, a házak s az 
ég megjelenítéséből is, mindenből ami a 
kép! S ez a transzparencia, ez az áttetsző-
ség avatja egész életművét a lét traszcen-
denciájának a látnokává 

És ez a transzcendencia, aminek ő 
megnyítja a kapuját – mintha máris/
mindig a túlsó parton járnánk – még-

Bodosi Dániel küldetése

N

Banner Zoltán

Árnyékban (1986)

Bodosi Dániel 
életművével vált teljessé 

a székely festőiskola 
fogalmának és 

hivatásának a tartalma.
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sem egy képzeletbeli világ, nem egy vir-
tuális, egyfajta színes, sziporkázó, szó-
rakoztató nihil, hanem maga a teremtő 
lélek, aki/ami az Úr teremtését, teremtő 
erejét  folytatja a székely ember kezével 

Ehhez persze az kellett, hogy Nagy 
Imre varázslata legyen az első példa, 
majd mestere, Rudnay Gyula szavait 
vésse emlékezetébe – s most szó sze-
rint idézem azt, amit Bodosi idézett 
Rudnaytól nekem: „A világ minden 
kultúrnemzetének féltett kincse az őt 
kifejező művészet. Mert a nemzet any-
nyit ér, amennyi kultúrájának mélysé-
ge és magassága… A magyar nép meg-
ismerése nélkül magyar művészet sem 
lehetséges.” És még egy mondat: „Mű-
vésznek lenni – végtelen elmerülést je-
lent a minden esetlegestől megtisztított 
életben, amelyben ott tükröződik képe 
Istennek ”

Bodosi Dániel számára tehát a festé-
szet nem stílus, nem a korszerű festői 
irányzat és kifejezési eszközök kérdé-
se volt, hanem az a „végtelen elmerü-
lés” a minden esetlegestől megtisztított 

életben, hogy keresse és megtalálja Is-
ten képét az Őt, a művészt dajkáló, fele-
melő erdővidéki Mindenségben.

Ehhez a feladathoz nem kellett meg-
ismernie a népet, amire Rudnay buz-
dította tanítványait, hiszen Ő maga is 
a nép fia, pontosabban a nép küldöttje 
volt, akárcsak a magyarság legnagyobb 
művészei. De ezt a küldetést oly szeré-
nyen, visszavonultan teljesítette, hogy 
tulajdonképpen csak halála után derült 
ki, hogy ezek közé a legnagyobbak közé 
tartozik 

A halálának 10-ik évfordulóján Bodo-
si arra figyelmeztet bennünket, hogy tö-
rekednie kell mindenkinek, de minden-
kinek, hogy idejében tisztázza, legyen 

tisztában azzal, hogy mi az az elrendel-
tetés, ami Őreá, és csakis Őreá vár, ami 
Tőle számon kérhető és számon is lesz 
kérve a Nagy Elszámoltatás idején 

(Elhangzott a Régiók bemutatkozása – 
Erdővidék című rendezvény keretében a 
Bodosi Dániel-kiállítás megnyitóján 2016. 
október 19-én a kolozsvári Györkös Má-
nyi Albert Emlékházban.) 

Csángók

Templom előtt
Falusi táj

Kaszások Szobrász (1979). Bodosi Dániel festményei

„A világ minden 
kultúrnemzetének féltett 

kincse az őt kifejező 
művészet. Mert a nemzet 

annyit ér, amennyi 
kultúrájának mélysége és 

magassága… A magyar 
nép megismerése nélkül 

magyar művészet sem 
lehetséges.”
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Ezen a téren azonos 
nevű édesapja, a több 

országban ismert Béres 
Csepp legendás feltalálója 

tevékenységének nagyra 
becsült folytatója.

táncházmozgalom erőteljes kibonta-
kozása nyomán uralkodóvá vált az a 
szemlélet, amely szerint mind a hang-
szeres népzene, mind a szöveges nép-
dal hiteles előadásmódja és hangvéte-
le a hagyományos kultúra egészében 
betöltött szerepének figyelembevételé-
vel, a maga eredeti világában ismerhe-
tő meg igazán. Hivatásos és önkéntes 
gyűjtők serege megújult lendülettel ke-
reste fel azokat a helységeket, amelyek-
ről tudni vagy sejteni lehetett, hogy a 
néphagyományuk még élő és gazdag. 
Lelkes munkájuk eredményeként szá-
mos értékes, szép népdal jutott felszín-
re, továbbá modern hangrögzítő esz-
közök segítségével sok kitűnő nótafa, 
illetve muzsikus eredeti előadásában 
kompaktlemezek örökítették meg és 
terjesztették az ősi örökséghez tartozó 
dallamokat és szövegeket. Ugyanakkor 
kisebb-nagyobb gyűjtemények nyom-
tatásban is megjelentek  Ezek többnyi-
re egy-egy falu vagy vidék népzenéjéből 
adtak válogatást 

Születtek azonban a nyelvterü-
let egészének dalkincsét ismertető, 
a népzene irodalmának sok régebbi 
és újabb művét forrásként haszná-
ló kottás gyűjtemények is, bizonyít-
va, hogy ilyenekre is nagy szükség 
van, és mintegy igazolva Bartók 
Béla és Kodály Zoltán figyelmezte-
tését: „A magyar népdal előadása 
nem merülhet ki a nép előadásának 
utánzásában. Egy művelt énekes 
hozzáadhat még ahhoz a maga ta-
nultságából és a maga tapasztalatá-
ból olyasmit, ami a népdal hatását 
csak emelheti, anélkül, hogy kivet-
kőztetné természetes sajátságaiból.” 

Az utóbbi évtized legnagyobb sza-
bású gyűjteménye vitathatatlanul 
Béres József Szép magyar ének* című 
daloskönyve, melynek 580 oldal ter-
jedelmű első kötete 2009-ben, 296 
oldalt felölelő második kötete pedig 
2016-ban látott napvilágot Buda-
pesten, az Akovita Könyvkiadónál  

Dr. Béres József, aki egyetemi 
végzettsége és elsődleges hivatása sze-
rint vegyész, a családi tulajdonban levő, 

méltán híres Béres Gyógyszergyár elnö-
ke. Ezen a téren azonos nevű édesapja, 
a több országban ismert Béres Csepp 
legendás feltalálója tevékenységének 
nagyra becsült folytatója  Daloskönyvé-
nek összeállításához az ösztönzést az a 
körülmény adta, hogy ő maga nagyon 
sok dalt ismer, szívesen énekel egye-
dül, családi és baráti körben, de legin-
kább annak örülne, ha olvasói is minél 
több dalt tanulnának meg, és hozzá ha-
sonlóan kedvelnék az éneklést. Műve 
azt a korszerű felfogást tükrözi, amely 
szerint a magyar zenei anyanyelv nem 
kizárólag a szigorúbb értelemben vett 
népdalokat foglalja magában, hanem a 
népies műdaloknak a szájhagyomány-
ban meghonosodott részét, az egyházi 
népéneket, valamint a népszokások és 
szertartások gyakran idegen eredetű 
dallamait is. Ennek megfelelően köny-
vének mindkét kötetében a következő 
csoportokba osztotta a dalokat: 1  gyer-
mekdalok; 2  népdalok; 3  népies da-
lok; 4. 19–20. századi zeneszerzői dalok 
és hazafias énekek; 5. szent énekek. 
E csoportokon belül további, nagyon 
részletes alcsoportokat különböztetett 
meg a dalok műfaja és funkciója alap-
ján  Például a népdalok alcsoportjai: 
népszokásokhoz kapcsolódó dalok, pá-
rosító énekek, ivó- és mulatódalok, la-
kodalmi énekek, balladák, keservesek, 
rabénekek, katonadalok és (a bizonyta-
lan hovatartozású) egyéb dalok  A szent 
énekek között gregorián énekek, gö-
rög katolikus, római katolikus, adven-
ti, karácsonyi, vízkereszti, nagyböjti, 
húsvéti és pünkösdi, halottas énekek, 
református, evangélikus és unitárius 
énekek találhatók 

 A műfaji alcsoportokon belül a dalok 
a kezdősorok betűrendjében következ-
nek egymás után, nyilvánvalóan a ke-
resés könnyebbé tételéért. Béres József 
csak a parlando, rubato és poco ruba-
to előadásmód jelölését tartotta szük-
ségesnek a hasonló jellegű gyűjtemé-
nyekben megszokott gyakorlat szerint  
Ütemjelzés pedig – a szintén régóta al-
kalmazott eljárás szerint – csak a kö-
tött ritmusú dallamok elején szerepel  

Szép magyar énekek

A

Almási István
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A népdalokhoz közvetlenül 
kapcsolódnak a gyűjtési ada-
tok: a gyűjtés helye (a megye 
feltüntetésével), éve és a gyűj-
tő neve. A népies dalokról ál-
talában a szöveg költőjének 
és a dallam szerzőjének neve, 
illetve születésük és haláluk 
éve tudható meg  Amint azon-
ban a szakirodalom is utal rá, 
nagyon sok népies dal szerző-
je máig ismeretlen 

A legtöbb dalt nagyon hasz-
nos, alapos jegyzet kíséri, 
amelyben az olvasó tájéko-
zódhat egyes alkotások kelet-
kezéstörténetéről, elterjedtsé-
géről, dallamának stílusáról, 
szövegének műfajáról, ének-
lésének alkalmáról, megfele-
lő esetben szerzőjéről, tájnyel-
vi és elavult szavak, valamint 
szimbólumok értelméről, szo-
katlanabb, különleges hang-
sorokról, ritmikai kérdések-
ről, régi világi és egyházzenei 
adalékoknak 17–19. századi 
gyűjteményekben való első 
előfordulásáról, a gyermekda-
lokhoz kötődő játékokról és a 
dalok zeneszerzői feldolgozá-
sáról 

Mindkét kötetet a gyűjtési 
adatok megvilágítása, forrás-
jegyzék, vagyis a felhasznált 
irodalom ismertetése és betű-
rendes mutató zárja  A Köszön-
tés című előszó, a csoportok, 
alcsoportok és a dalok címe, 
a hozzájuk fűzött magyaráza-
tok, a forrásjegyzék és a betű-
rendes mutató angol nyelvű 
fordításban is olvasható  

Különös jelentőségük van a népies 
dalok osztályába sorolt történelmi da-
loknak és virágénekeknek  Ezek révén 
az olvasó fogalmat alkothat magának 
a magyar zenetörténetnek azokról a 
régi műveiről, amelyekben több évszá-
zados darabok találhatók, s amelyek 
közül nem egynek csak a szövege ma-
radt fenn írásban, dallamát pedig a 
népi emlékezet tartotta meg, illetőleg 
mind nyomtatásban, mind a szájha-
gyományban megőrződtek, ám a régi 

kottaírás kezdetlegessége miatt a dal-
lamok helyes megfejtése sokszor csak 
az élő előadásban hallott változatok 
alapján vált lehetővé. Ezért írta Kodály, 
hogy „A magyar zenetörténeti munka 
előfeltétele és legfontosabb segédtudo-
mánya a zenei néprajz  Zenetörténeti 
adatokra az élet színét és melegét csak 
a néprajzi tudás és tapasztalat hozza 
meg  Ezért a magyar zenetörténésznek 
előbb folkloristának is kell lennie. Írott 
emlékeinkkel nem tud mit kezdeni, ha 
nem ismeri a népzenei hagyományt 
személyes tapasztalatból.” Seprődi Já-
nosnak is az a felismerés adta a legerő-
sebb ösztönzést ahhoz, hogy egyetemi 
hallgatóként a népdalkutatás felé for-
duljon, hogy szülőfalujában már gyer-
mekkorában hallotta énekelni Tinódi 
Lantos Sebestyén Egervár viadaljáról 
való énekének a dallamát 

Az első kötet akkora érdeklődést kel-
tett, hogy rövid időn belül három to-

vábbi kiadás vált indokolttá  
Daloskönyvének örvendetes 
közkedveltsége arra indította 
a szerzőt, hogy a gyűjtemény 
bővítésére-gazdagítására gon-
doljon  Erre egyébként az a kö-
rülmény is késztette, hogy 
népzenei és néprajzi ismeretei 
gyarapodásával észrevett az 
első kötet tartalmában bizo-
nyos táji aránytalanságokat, 
amelyeket ki szeretett volna 
egyenlíteni egyebek között a 
táncházas fiatalok terjesztette 
dalok legszebbjeiből való válo-
gatással  Végül megalkotta a 
Szép magyar ének II  kötetét  
Ebben főleg kalotaszegi, mező-
ségi, Maros–Kis-Küküllő men-
ti, gyimesi és moldvai népda-
lok közzétételével egészítette 
ki a daloskönyvet. Míg az első 
kötet népdalainak gyűjtőiként 
leggyakrabban Bartók Béla, 
Ko dály Zoltán, Lajtha László 
és Vikár Béla neve szerepel, 
a második kötetben a népda-
lok több mint egynegyede Kal-
lós Zoltán gyűjtéséből szár-
mazik, ami egyértelműen az 
erdélyi folklorista kivételes 
nagyrabecsülésének jele  

A mű rendeltetését figye-
lembe vevő, az olvasók álta-
lános zenei műveltségét szem 
előtt tartó gondos szerkesz-
tés meghatározta a dallamle-
jegyzések közérthetőségének 
igényét  A túlságosan bonyo-
lult, sokak számára nehezen 
olvasható kottaképektől való 
tartózkodás egyáltalán nem 

csökkentette a kiválasztott dalok magas 
művészi értékét és színvonalát. 

A szerző lelkiismeretességét jellem-
zi, hogy daloskönyve összeállítása so-
rán közreműködésre felkért néhány 
jeles népzenekutatót és egyházze-
nészt  A leghathatósabb segítséget Be-
reczky János, az MTA Bölcsészettudo-
mányi Kutatóközpont Zenetudományi 
Intézetének nagy tapasztalattal ren-
delkező tudományos főmunkatársa 
nyújtotta 

A mesterien megalkotott daloskönyv 
meggyőzően tanúsítja Béres József sok-
oldalú műveltségét, kifinomult ízlé-
sét, a magyar zenei hagyomány iránti 
szenvedélyes szeretetét, önzetlenségét, 
hogy honfitársainak örömet és szelle-
mi-lelki gazdagodást, nemes művészi 
élményt szerezzen 

* Béres József: Szép magyar ének I–II  Bu-
dapest 2009, illetve 2016.

„A magyar zenetörténeti 
munka előfeltétele 

és legfontosabb 
segédtudománya a zenei 

néprajz.”
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Négy nagy 
esettanulmányban 

vizsgálja a szerző az 
autoriter választási 

rendszerek kiépülését.

éleményem szerint a szakmai etikára 
adó szakember ne politizáljon a szak-
ma űzése közben, de azért a szeme et-
től függetlenül nyitva lehet. Úgy vé-
lem, nem véletlen, hogy egy napjaink 
autoriter rendszereiről szóló könyvet 
Magyarországon a HVG kiadója ad ki, 
mint ahogy a fülszöveg vége is az, hogy 
„számunkra is fontos tanulsággal szol-
gál arról, hogyan őrizhetjük meg saját 
függetlenségünket”. Részemről ennyi az 
utalás érzékeltetvén, hogy ez az aspek-
tus sem kerülte el a figyelmemet, mint 
ahogy a magyar aktuálpolitikát akár 
csak nagyvonalakban is ismerő, iránta 
érdeklődő másokét se fogja. A további-
akban pedig tényleg csak magának a 
könyvnek tartalmáról szeretnék írni 

A szerző, William J. Dobson, újság-
író, külpolitikai elemző, és nem feles-
leges felsorolni azt sem, hogy milyen 
helyeken dolgozott: A Foreign Affairs, a 
Newsweek, az International és a Foreign 
Policy szerkesztője volt, cikkei, tanul-
mányai pedig a The New York Times, a 
The Washington Post, a Financial Times 
és a The Wall Street Journalban jelentek 
meg. Jelen pillanatban a Slate magazin 
szerkesztője, több televíziós és rádiós 
talkshow-ban is szerepelt elemzőként. 
Szakterülete a Távol-Kelet, de nem 
csak, korábbi munkásságát tekintve 
nézőpontja globális, és kedveli az ösz-
szehasonlító módszertant is  Mosta-
ni – első és mindmáig egyetlen köte-
te – 2012-ben jelent meg eredetiben, 
2014-ben pedig magyar fordításban  
A könyvet végigolvasva megállapít-
ható, hogy megírására jól felkészült, 
a gyűjtött anyag sok munkát jelent-
hetett a szerzőnek, ráadásul stílusa 
magával ragadó  Éppen ezért egyál-
talán nem meglepő a szerző oldalán 
megtalálható rengeteg dicséret, elis-
merés. Ugyanakkor azt is kell látni, 
hogy ezek a dicséretek kivétel nélkül 
egytől egyig az angolszász kultúr-
körből erednek, és nem véletlenül. 
Az amerikai patriotizmus, a neoli-
berális diskurzus még nem feltétle-

nül múlta idejét - bizonyíték rá, hogy 
az USA, és utóbbi esetben legtöbbször 

az EU vezetői szervei is hivatalos dis-
kurzusokban ezt a megközelítést, ar-
gumentációt használják. Ugyanakkor 
mára már alaposan megkopott, sok he-
lyütt a világon – beleértve az Egyesült 
Államokat is – inkább vált ki ironikus 
mosolyt, mint elismerést, és maga a 
stílus, bizonyos események tükrében, 
hiteltelenné teheti a könyvnek egész 
mondanivalóját, mely máskülönben 
azonban, szigorúan az esettanulmány 
tükrében nézve, a szerző értékelése, ér-
tékítélete meg is felel a valóságnak  

2012-ben megjelent könyvében négy 
nagy esettanulmányban vizsgálja a 
szerző az autoriter választási rendsze-
rek kiépülését, vagy még inkább tuda-
tos kiépítését. A putyini Oroszország, 
a kontinentális Kína, Hugo Chavez 
(azóta már Maduro) Venezuelája és a 
Mubarak- család Egyiptoma tükrében, 
megemlítésre kerül még a maláj példa, 
az arab tavasz tunéziai epizódja, vala-
mint az ukrajnai narancsos forradalom 
(a kötet megjelenésekor még nem volt 
Majdan) is. A szerző szemében világos 
a különbség ezek között az autoriter 
hatalmi berendezkedések és a működő 
demokráciák, másrészt pedig a tény-
leges diktatúrák között: az autoriter 
rendszerek igyekeznek adni a látszatra, 
erőskezű vezetőik nyitottak bizonyos 
népigények meghallgatására, ugyan-
akkor a hatalmak szétválasztása leg-
feljebb csak papíron működik. Ellenzék 
ugyan létezik, de törvényes és törvény-
telen eszközökkel korlátozott a mozgás-
tere. Itt beszélhetnénk arról, hogy miről 
is nem szól, de szólhatott volna még a 
könyv: például a közép-ázsiai autori-
ter posztszovjet köztársaságokról érde-
kes esettanulmányok lehettek volna, 
akárcsak Morales Bolíviája, Lukasenko 
Fehéroroszországa, vagy pedig nagyon 
sok afrikai ország  Ha már demokrácia-
deficitnél tartunk, szólhatott volna az 
Amerikai Egyesült Államokban is fel-
lelhető jelenségekről – itt jelzem, nem 
lehet az Amerikai Egyesült Államok 
ténylegesen demokratikus, de rigid, sok 
szempontból idejétmúlt belső rendjét 
Venezuelához hasonlítani  De mikor az 

A diktatúrákról

V

Lakatos Artur
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aránytalan parlamenti mandátumosz-
tó rendszert rója fel a szerző Chavez-
nek, illene az elektoros elnökválasztá-
si rendszert is szem előtt tartani. Vagy 
ha arab tavaszról van szó, Jemenről és 
Bah reinről is bekerülhetett volna pár 
sor  Ezzel együtt a kötet forrásértékét 
nem szabad lebecsülni  

A nyolc tematikus fejezet közül né-
hány beszélő címmel rendelkezik. 
Akár ránézésre is meg lehet állapíta-
ni, hogy „a cár” Putyint, az „El Coman-
dante” Hugo Chavezt, „a fáraó” pedig 
Hosni Mubarakot jellemzi (most te-
kintsük el attól, hogy az ókori egyipto-
miak államfője volt a fáraó, egy arab 
vezetőhöz a kalifa vagy szultán cím il-
lett volna jobban, ez szőrszálhasogatás 
lenne annak a tükrében, hogy a mai 
arab Egyiptom tiszteli az ország ókori 

hagyományait)  Mások viszont egy-egy 
csoport köré épülnek fel, ezek közül leg-
jobb, legeredetibb A profik című, mely 
rendszerellenes civil mozgalmak szer-
veződését mutatja be (akiket mások, 
más szóhasználatban, felforgatóknak 
neveznének)  

A kötet forrásanyaga gazdag, a kriti-
kai apparátust jól alkalmazza a szerző. 
A források két kategóriára oszthatóak: 
interjúkra és szakirodalomra  Az inter-
júk nagy része helyszínen készült; ezek 
közül kiemelném a venezuelai ellenzék 
vezetőjével, – a Chavezt is, Madurót is 
kis híján legyőző – Henrique Caprilessel, 
vagy az azóta már tragikus véget ért Bo-
risz Nyemcovvval készített interjút – és 
az írott szakirodalmat is jól ismeri  Ki-
emelendő, hogy a 21. századi szerző ott-
honosan mozog a blogok, a Facebook, a 

Youtube és egyéb internetes források vi-
lágában is, ami azért nem lebecsülendő 
a forráskritika szempontjából  

Felmerülhet a kérdés, hogy elsősor-
ban történetírói vagy inkább újságírói 
szempontból gondolkozott a szerző, mi-
kor könyvét megírta  Ha a stílust néz-
zük mindenképpen az újságírói aspek-
tus dominál: ha a tartalmat nézzük, 
mindenképpen igényesnek kell mon-
danunk  Még ha értelmezéseit nem is 
nevezhetjük minden közegben abszo-
lút értékű kinyilatkozatásnak. Ezzel 
együtt élvezetes olvasmány, mindazok 
számára, akiket a tárgyalt problemati-
ka kicsit is érdekel 

* William J. Dobson, Diktatúra 2.0 – A 21. 
századi zsarnokok természetrajza, HVG 
könyvek, 2014
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