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Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket

A

kkor van jövőnk Erdélyben, ha a fiatalok hisznek abban, hogy az övék itt a tér.
Bíznunk kell bennük, segítenünk kell nekik, hogy megmutathassák: ismerik
értékeinket és felelősséget vállalnak értük. Ezt ismertük fel 2012-ben, amikor
útnak indítottuk örökségvédelmi programunkat, az Örökségünk őrei – Fogadj
örökbe egy műemléket elnevezésű projektet, amelynek az a különlegessége,
hogy maguk a fiatalok alakítják saját ötleteik alapján, és hat év alatt olyan mozgalommá
tették, amelyet ma már európai sikersztoriként emlegetnek.
Az RMDSZ kulturális főosztálya és Winkler Gyula EP-képviselő által szervezett program
célja a szórványban és interetnikus környezetben élő magyar közösségek identitástudatának
megőrzése és fejlesztése, az összetartozás érzésének kialakítása és fenntartása, épített
örökségünk védelme, ápolása által.
A 2017-es iskolai évtől kezdődően a verseny kiszélesedett Maros megye bekapcsolódásával.
A közel húsz csapattal indult programba marosvásárhelyi csapatokon kívül Nyárádszereda,
Dicsőszentmárton, Szászrégen és Erdőszentgyörgy iskolái is csatlakoztak. Városi és vidéki
műemlékek egyaránt örökbefogadókra találtak, a diákok lelkesedéssel vetették bele magukat
a versenybe. A márciusban megszervezett döntőn kilenc csapat mutatta be rövid produkcióját,
amelyek a következő műemlékekhez kapcsolódott: a Ferences templom tornya, gernyeszegi
református templom és a Teleki-kastély, a Teleki-ház, a Toldalaghi-palota, az abafáji
Huszár-kastély, a Kemény-kastély, a dicsőszentmártoni unitárius templom, valamint
a nyárádszentannai református templom. A megye első nyertese a Telekiek unokái nevű
csapat, akik a gernyeszegi református templom és Teleki kastély őrei.
A mozgalom az utóbbi időszak ifjúságnak szóló legsikeresebb örökségvédelmi
kezdeményezése, hisz nyolc megyében eddig több mint 1700 diák vett részt eddig
a programban. Így jutottunk el odáig, hogy Erdély-branddé válik. Ma már nem mi keressük
meg az iskolákat – arra kérve őket, kapcsolódjanak be a programba – hanem a tanárok,
diákok, szervezetek jelentkeznek, hogy részt vennének a versenyben.
Kolozs megyében is történt változás, hiszen ebben a tanévben csatlakozott a programhoz
a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceum is. A diákok a szentbenedeki Kornis-kastély őrei
lettek. A kolozsvári iskolák csapatai idén a Jósika-palotát, a Széki-palotát, a Báthory–Aporszemináriumot és a Horea úti zsinagógát népszerűsítik, kutatják.
A műemlékek felfedezésénél a diákok azokat az értékeket, történeteket, különleges
eseményeket keresik, amelyek egyedivé teszik azokat. Könyvtárakban, archívumokban
keresgélnek, régi újságokat böngésznek, bejárják az épületeket és felfedezik a titkait.
Így találtak meg az Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákjai a kolozsvári Széki-palota
pincéjében egy fényképalbumot, amelyben második világháború alatt készült képek is
szerepelnek. Ezekből pedig kiállítást szerveztek, megosztva az érdeklődőkkel is.
A versenyben nemcsak a diákcsapatok vesznek részt, hanem bevonják a szakembereket,
diáktársaikat, szüleiket, barátaikat. Az Onisifor Ghibu Líceum diákjai előadást szerveztek,
amelyen kutató mutatta be a kolozsvári zsidóság történetét. A Báthory–Apor-szeminárium
őrei, a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának diákjai képzőművész segítségével
szintén kiállítást rendeztek.
Ilyen hát az a mozgalom, amelyet ma már példaként emlegetnek Európában, hisz
a versenyzők ötletessége, fantáziája nem ismer határt. Facebook-oldalak, Wikipédiaszócikkek, könyvjelzők, többnyelvű bemutatófüzetek, filmek, flashmobok, telefonos
applikációk, színdarabok születtek a program során, sőt, idegenvezetést is vállaltak –
a Báthory István Elméleti Líceum csapata a kolozsvári Jósika-palotában kalauzolta végig
az érdeklődőket. Műemlékeket töltöttek meg élettel, slam poetry estet, irodalmi szalont,
fotó- és rajzversenyt, koncerteket rendeztek. S ami igazán különleges: igazi gazdára leltek
elhagyott, elfelejtett műemlékeink. Takarítottak, kertet és parkot tisztítottak, kerítést
építettek, „elfoglalták” az épületeket.
A program állandó támogatói: Winkler Gyula EP-képviselő – akinek köszönhetően évente
három nyertes csapat részesül brüsszeli jutalomkirándulásban –, továbbá a Magyar Ifjúsági
Értekezlet, a Communitas Alapítvány és a megyei RMDSZ-szervezetek. Az Örökségünk
Őrei mozgalom tehát olyan nemzedéket nevel, amelynek igénye a magyar épített örökség
megbecsülése, s amely nemcsak nyilatkozatokban, hanem tettekkel is hozzájárulnak ahhoz,
hogy jövőnk legyen itthon, Erdélyben.
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Szenik Ilona

A Kodály-módszer

A
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Lapunk fennállásának 70. évfordulóján, idei számainkban egy-egy régebbi írásunkat közöljük. Azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy felelevenítsük a folyóirat
gyűjteményeiben őrzött írásokban évtizedekkel ezelőtt megfogalmazott, de máig
időtálló megállapításokat, gondolatokat. (A szerkesztőség)
zene mindenkié címmel adta közre 1964ben Kodály Zoltán a zenei neveléssel
foglalkozó cikkeit és tanulmányait.
Nem hangzatos cím, hanem egy több
évtizedes harc és munka jelszava volt
ez a mondat; egy életmű vezérfonala.
Európai szintű magyar műzenét teremteni célkitűzéseinek egyik pontja; megismertetni és megszerettetni azokkal,
akiknek szól, képessé tenni őket minden jó zene megértésére – a célkitűzés
másik pontja volt. „Harcolni az analfabetizmus és a rossz zene ellen” – (Magyar Dal, 1942) – ennek az elvnek a gyakorlati megvalósításáért hat évtizeden
át küzdött fáradhatatlanul a zeneszerzés, a zenetudomány, a publicisztika és
a zenei nevelés terén.
„Tető – falak nélkül…” – így jellemezte a harmincas évek Magyarországának zenei nevelését. Ezzel a hasonlat
tal arra utalt, hogy a zenei felsőoktatás
színvonala nem jellemző egy ország
zenekultúrájára; az elemi és középok
tatásban, a zenei tömegnevelésben alacsony színvonal uralkodott. Ennek okát
elsősorban az elavult módszerekben
látta. Nem volt biztosítva sem a zeneértő közönség, sem a megfelelő szakmai
utánpótlás. „Elitnevelés és tömeg-nevelés egymástól el nem választható szerves egység kell, hogy legyen, csak akkor
értékes az eredmény, ha megvan a kettő egyensúlya. Ez egyensúly helyreállítására legsürgősebb leendő az iskolai
zeneoktatás fejlesztése, jobban mondva
megteremtése” (A zene mindenkié, 1954).
„(…) minden teendőnk egyetlen szóban
foglalható össze: nevelés” (Budapesti
Hírlap, 1934).
Az új eszmék elfogadtatása, az új
módszerek bevezetése nem ment simán;
mind a szakemberek, mind a hivatalos
szervek hevesen ellenezték. Csaknem
húsz évig tartott ennek a nagyméretű
munkának az első, előkészítő szakasza
(1925–1943). Első lépés volt a megfelelő

zenei anyag kiválasztása és megjelentetése. Az eredmény kivívásában fontos
szerepük volt azoknak a fiatal zeneszerzőknek, akik Kodály iskolájához tartoztak: Ádám Jenő, Bárdos Lajos, Herényi
György, Vásárhelyi Zoltán és mások. Iskolai és műkedvelő kórusoknak népdalgyűjteményeket, népdalfeldolgozásokat
és az egyetemes zeneirodalom alkotásaiból összeállított gyűjteményeket adtak
ki. A kiadványok szerkesztésének elve:
énekelhetőség. Egyidejűleg országszerte folyt a szervező munka: műkedvelő
kórusok, dalos egyletek, ifjúsági zenei
önképzőkörök alakultak. „Mennél na
gyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi értékes zenével. Mi ennek a legjárhatóbb útja? A karéneklés…”
(A zene mindenkié). Az egész mozgalom
alapköve az új elveken és módszereken
álló iskolai énekoktatás volt.

A zene mindenkié címmel
adta közre 1964-ben
Kodály Zoltán a zenei
neveléssel foglalkozó
cikkeit és tanulmányait.
Első kézzelfogható eredmény az volt,
amikor az Iskolai énekgyűjteményt egységes zenei tankönyvként elfogadták (I–
II. kötet. 1943). Ennek a kézikönyvnek
a dallamait mind élő zenéből válogatták; a gyermekdalok, magyar népdalok
és más népek népdalainak sorrendje
a zenetanítás fokozatait követte. A válogatás a zenei anyanyelv elsajátítását,
ugyanakkor egy olyan zenei ízlés kialakítását tűzte ki céljául, amely a jó zenét
meg tudja különböztetni a rossztól, és
a kis formákkal képessé tesz a nagyobb
formák megértésére.
Csak ez után a fontos lépés után
– vagyis a megfelelő zenei anyag

művelődés 70
biztosítása után – következett a tanítás módszerének kidol- nemcsak egy szűk értelemben vett módszer tartozik, hanem
gozása, majd tökéletesítése. A zenei írás-olvasás tanításában az egész zenei nevelést átfogó, hatalmas program.
a relatív szolmizációt vezették be. Kodály személyesen nem
Az alábbiakban a módszer legfontosabb alapelveit ismer
írt módszertani munkákat, ezt a feladatot tanítványai vé- tetjük, a következő sorrendben:
gezték el, de mindvégig figyelemmel kísérte, irányította és
1. A dallam írás-olvasása a relatív szolmizáció alapján;
didaktikai célzatú szerzeményekkel elősegítette a módszer
2. A ritmus írás-olvasása;
tökéletesítését.
3. A többszólamú (harmonikus és polifonikus) hallás fej
lesztése;
4. A relatív- és abszolút-szolmizáció összekapcsolása.

Részleteiben kidolgozták a laprólolvasás
tanításának módszerét a legkezdetibb
szakasztól (óvodás kortól)
a legfejlettebbig. Az általános iskolai
oktatás mellett a zenei szakiskolák
szolfézsoktatását is felölelték.

1. A dallam írás-olvasása
A relatív szolmizáció a hangviszonyok gyors beidegződésére
és felismerésére törekszik, amellyel az olvasási és íráskészséget igen gyorsan és biztosan fejleszti ki. Ezt azzal éri el, hogy
azonos hangviszonyokat mindig ugyanazokkal az elnevezésekkel kapcsol össze. A szolmizációs szótagokat a törzshangsor olasz elnevezéseiből veszi (mint a Hundoegger és Curwen
rendszerben); dó, ré, mi, fá, szó, lá; a hetedik hang elnevezése
ti (nem szi!). A dó-elnevezést mindig az a hang kapja, amelyhez a dallamban előforduló többi hang szerkezetileg úgy viszonyul, mint a relatív dó-hoz a többi relatív elnevezésű hang
(mint például a törzshangsor c-hangjához a többi törzshang,
vagy mint például bármely dúr hangsorban az alaphanghoz
a hangsor hét hangja). Így az előjegyzésben szereplő állan
dó módosítójeleket az olvasásban nem kell tekintetbe ven
ni. A dallamban előforduló alkalmilag módosított hangok
nál a szótag magánhangzója változik (kereszttel módosított
hangnál i-hangzót kap, pl, fá-fi, dó-di stb.; bé-vel módosított
hangoknál az u-hangzót, pl. ti-tu, mi-mu stb., egyes módszertanokban az á-hangzót használják, pl. ti-tá stb.).
A hangviszonyok elsajátításában és pontos beidegződésé
ben nagy fontossága van a fokozati sorrendnek:
Kezdő fokon (óvodásoknál, de bármely korban, kezdőknél!)
az olvasás kézjelekből történik. A kézjelek a hangzásbeli képzettársítás mellett térbelit is adnak (Curwen-módszer). A jeleket nemcsak az oktató, hanem a tanulók is használják.

Az Iskolai Énekgyűjteményben Kodály már relatív szolmizációs módszer szerint jelölte a dó helyét. A két kötet anyagát
módszertanilag Ádám Jenő dolgozta fel (Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján, 1943). A didaktikai céllal
összeállított kiadványok sorában ezt követőleg megjelennek
a Szó-Mi füzetek (I–VIII., 1944–45), majd az I–VIII. osztályok
tankönyvei, általános iskolák számára. Társszerzője – Kodály
mellett – Adám Jenő.
A relatív szolmizáció módszerének kidolgozásakor Agnes
Hundoegger Tonika-Do (1897) rendszeréből indultak ki, amelyet Magyarországon Fritz Jöde ismertetett 1938-ban egy tanfolyamon. A Tonika-Do-rendszer kialakulásának szálai a zeneelmélet és zeneoktatás távoli történelmébe nyúltak vissza;
legfontosabb állomásai: Guido d’ Arezzo hexakord-rendszere
(11. sz.), J. J. Rousseau számozott hangfokú rendszere (1743),
Chevé számjelzéses és vonalrendszerben mozgó pálca módszere (1846), J. R. Weber alaphangváltó módszere (1849) és Curwen szótagoló módszere (1861).
A fenti rendszerekből a legcélravezetőbb módszertani elemeket választották ki; lényeges módosításokat vezettek be,
amelyeket a magyar népzene sajátságai megkívántak. A módszert fokozatosan, elméleti és kísérleti úton tökéletesítették.
A nagyszámú módszertani munka közül, amelyek az évtizedek során megjelentek, itt csak a két legátfogóbbat említjük meg: Szőnyi Erzsébet: A zenei írás-olvasás módszertana
(I–III., 1954, 8 gyakorlófüzet, 1955.); Perényi László: Az énektanítás pedagógiája, 1957). Részleteiben kidolgozták a laprólolvasás tanításának módszerét a legkezdetibb szakasztól (óvodás
kortól) a legfejlettebbig. Az általános iskolai oktatás mellett
a zenei szakiskolák szolfézsoktatását is felölelték. A szakoktatásban a hangszertanulás előtti szakaszban, és a kezdő
években a szotfézsoktatásnak döntő jelentősége van a zenei
értelem és a belsőhallás kifejlesztésében. Szerepének fontossága azonban mindvégig megmarad. ,,Gépies hangszerjáték,
ujjakból való zenélés helyett éneken alapuló, létekből fakadó
zenélésre kell törekednünk. Hangszerhez ne eresszünk senkit, mit kótából nem tud szépen énekelni. Csak úgy remélhető,
hogy hangszerén is énekelni fog”. „(…) az éneklést folytatni
kell hangszer nélkül, a legfelsőbb fokig, két és több szólamban” (55 kétszólamú énekgyakorlat, 1955). „Kiművelt hallás,
kiművelt értelem, kiművelt szív, kiművelt kéz” (Ki a jó zenész?
1954). Kodály e néhány szóban nemcsak a jó zenész ismertetőjegyeit, hanem a zenei szakoktatás programját is megadta.
A „Kodály-módszer” – amelyet ma már ezen a néven
az egész világon ismernek, nevét eszmei irányítójától kapta,
Már ezen a fokon be lehet vezetni a kétszólamú éneklést,
bár részleteiben nem ő maga dolgozta ki. Ebbe a fogalomba kézjelek után.
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Az írni-olvasni tudó tanulók a ritmikus szótaglejegyzést és
olvasást is gyakorolják (Curwen-módszer):

kijelöléséhez: az utolsó kereszt mindig a ti elnevezést, az utolsó bé mindig a fá elnevezést kapja!):

A ritmikus szótaglejegyzésben a dó-tól ti-ig terjedő han
gok mássalhangzóit jel nélkül írják, a felső dó-tól kezdődő
oktávszakaszban levő hangoknál a betű felső jobb sarkába,
a dó alatti oktávszakasz hangjainál a betű alsó jobb sarkába
írt vonalka jelzi az új oktávszakaszt.
A vonalrendszer használatát fokozatosan vezetik be (Weber-módszer), a tanult dallamok hangkészlete szerint (alább
visszatérünk erre a kérdésre).

Magasabb fokú olvasási technikát jelent, amikor a dal
lamban előforduló, modulációt előidéző módosításokat relatíven átértelmezzük, és a dó áthelyezésével a szolmizációban
is kifejezésre juttatjuk:
A vonalrendszer előtt kulcsot nem használnak, csak a dó
helyét jelölik. Az olvasást és írást minden vonalra és minden
vonalközbe helyezett dó-val gyakorolni kell!

Fejlettebb fokon a kulcs és előjegyzés fogja összekapcsolni
a relatív elnevezést az abszolút hangmagassággal, az olvasás
technikája viszont nem változik, a feladat csupán a dó helyének helyes kijelölése lesz. Az olvasás éppen olyan könnyű lesz
akárhány előjegyzés esetében, mint akár előjegyzés nélkül,
hiszen a hangok relatív viszonya nem változik. Alább felsoroljuk a dó helyének jelölésmódját hét keresztig és hét bé-ig
terjedő előjegyzés esetében (gyakorlati tanács a dó helyének
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Aki a dó helyének állandó változtatását, a hangviszonyok
gyors felismerését – vonalakon és vonalközökben – megszokja (itt nemcsak a modulációkra, hanem egyáltalán a relatív
olvasásra gondolunk), biztonságosabban olvas, mint az abszolút elnevezésekkel, mivel a relatív olvasásban ugyanaz
az elnevezés mindig ugyanazt a hangviszonyt is jelzi, míg
az abszolút olvasásnál ugyanazzal az elnevezéssel különböző
hangviszonyokat kell intonálni.

művelődés 70
A relatív szolmizáció lehetőséget ad arra, hogy valóban széA pentaton dallamoknál a dó szolmizációs elnevezést minles tömegekkel sajátíttassa el a zenei írás-olvasást, magasabb dig a pentaton-mag (három, egymástól nagyszekund- távolzenei képzettség és hangszertudás nélkül is. A szakmai kép- ságra lévő hang) legmélyebb hangja kapja:
zésben viszont azért van jelentősége, mert a zenei gondolkodást, a tonális érzéket fejleszti, amellett hogy a tanuló nagy
olvasási rutint is szerez.
Mint a fentiekből láttuk, a relatív szolmizáció egyes alapelvei már előző módszerekben megtalálhatók. A Kodály-iskola
leglényegesebb megvalósítása a módszer kifejlesztése és tökéletesítése terén – a szintézis mellett – abban áll, hogy kiterjesztette a módszert a dúr-moll dallamosság határain túlra,
a pentatónia és a modális dallamvilág felé. A módszernek ezt
az ágát a magyar népzenei sajátságok szerint dolgozták ki,
de alkalmazható és kiterjeszthető – megfelelő módosításokkal – bármely népzenére vagy annak intonációját használó
A kvintváltó dallamoknál (a magyar népzene régi stílusú
műzenére. A pentatónia dallamv ilágának népszerűsítése ér- dallamaiban ereszkedő irányban, az új-stílusúakban emeldekében állította össze Kodály az Ötfokú zene füzeteket (I–IV. kedő-ereszkedő irányban jelentkező, jellegzetes szerkezet),
1945–1948), magyar, mari és csuvas dallamokból, ritmikus ha két pentatonmag van a dallamban (kétrendszerű kvinteszótaglejegyzéssel.
lés), akkor a dó-t úgy váltjuk, mint a modulációnál:

A pentaton dallamoknál az előjegyzés nem egyezik az azonos alaphangra transzponált dúr, vagy moll-hangsoréval,
mivel a pentatónia nem használja azokat a fokokat, amelyek
félhanglépést iktatnának a hangsorba (nincs meg a relatív ti
és fá). Márpedig a keresztek közül az utolsó a ti-elnevezést,
a bé-k közül az utolsó a fá-elnevezést kapná. Ezért, ha a kottában nincs megjelölve a dó helye, akkor a helyes szolmizálás-módot nem az előjegyzés alapján, hanem a pentatonmag
alapján állapítjuk meg. A pentaton hangsorokat a záróhangnak, illetve a hangsor alaphangjának, relatív elnevezésével különböztetjük meg egymástól (lá-pentaton, dó-pentaton stb.).
A hétfokú (népi, vagy középkori egyházi) hangsorokra épülő dallamoknál a kezdők az alaphang relatív elnevezést használják a hangsor megjelölésére is: fá-hangsor (líd), dó-hangsor (jón, vagy dúr), szó-hangsor (mixolid), ré-hangsor (dór),
lá-hangsor (eol, vagy természetes moll), mi-hangsor (fríg),
ti-hangsor (lokriszi). (Gyakorlati tanács: az előjelzéses lejegyzésben a szolmizálás módját szintén az utolsó kereszt vagy
bé alapján állapíthatjuk meg könnyen.) A helyes szolmizáció
már eleve tisztázza a hangsor elnevezését, így az is meg tudja
állapítani a hangsor nevét a záróhang alapján, akinek nincs
magasabb elméleti képzettsége.

A Kodály-módszer egyik igen jelentős és fontos újítása
a dallamhangok megtanításának fokozati sorrendje. A Curwen-módszer a dó-mi-szó hangokat tanítja legelőbb, amely
megfelel a nyugat-európai tonális-funkcionális dallamosság
jellegzetességeinek, de a magyar és más kelet-európai nép
zenék intonációjától idegen. Kodály már az Iskolai énekgyűjteményben a magyar gyermekdalok jellegzetességei alapján
állapította meg a dallamhangok megtanításának fokozati
sorrendjét. (Erre a célra Kiss Áron 1891-ben megjelent gyermekdalgyűjteményét vette alapul, amely csaknem 1000 gyermekdalt tartalmaz, kiegészítve a Népzenei Archívum gyermekdal-anyagával. Teljes kiadása: A Magyar Népzene Tára
I. 1951.). Az elsőnek megtanítandó hangok kiválasztását és
a hangkészlet bővítésének fokozatait a gyermekdalok tudományos rendszerezésére és tanulmányozására alapozta. Ennek megfelelően a legjellegzetesebb gyermekdalmotívum
hangkészlete lett az elsőnek megtanítandó két hang: a szó-mi;
majd rendre kerülnek be a nagyobb hangkészletü gyermekdalok jellegzetes fordulatai: lá-szó-mi, szó-mi-dó, lá-szó-mi-dó
stb.; a hangkészlet fokozatosan bővül, míg eléri a teljes ötfokúságot, majd a hat- és hétfokúságot. A félhanglépés bevezetése
is fokozatokban történik : a fá és ti előbb, mint átfutóhangok
jelennek meg a dallamba, majd mint váltóhangok:
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A hangkészlet fokozatos bővítésének begyakorlására szol alakítható, amelynek játékát a kórus énekével is lehet komgál Kodály: 333 olvasógyakorlat (1943) című füzete.
binálni. A hangsúly végig az éneklésen van.
„Nem tud tisztán énekelni, aki mindig csak egyszólamban énekel” (Énekeljünk tisztán, 1941) – ezekkel a szavakkal
vezette be Kodály a polifon és harmonikus hallás fejlesztésére szánt füzetét, amelyben módszeresen vezet be a többszólamúság világába; kezdve a hangközök egyidejű intonálásával (uniszón, oktáv, terc, szekszt stb.), majd lépésenként
haladva a polifónia kezdeti szerkesztésmódjai felé (orgonapont, osztinátó, imitáció). Ugyanezzel a céllal komponálta
a különböző nehézségű, valóságos kis remekműveket tartalmazó füzeteket. A szöveggel ellátott kis darabok, ciklikus ös�A magyar népi gyermekjátékdalok jellegzetességei alap szeállításban, akár nyilvános előadáson is megszólalhatnak.
ján kidolgozott módszer jelentősége nem szorítkozik a ma (Bicinia Hungarica, I–IV. Magyar, finn és mari dallamok, kétgyar nyelvű oktatásra, hiszen a szaktudományban közismert szólamú feldolgozásban, szöveggel, 1937–1942; 15 kétszólamú
tény, hogy a gyermekdalok dallami és ritmikai sajátságai – énekgyakorlat, barokk stílusban, 1941; 33, 44, 55, 66 kétszólamú
jelentéktelen eltérésekkel – univerzális jellegűek (Constantin énekgyakorlat, 1954– 1963; 28 Tudnia – szöveggel is 1954.)
Brăiloiu kimerítő tanulmányt szentelt ennek a kérdésnek:
Ritmul copiilor, román nyelven megjelent az Opere, vol. I, 1967,
gyűjteményes kiadásban). Emellett a primitív törzsek dallamosságával összehasonlítva, nyilvánvaló az a megállapítás,
hogy a gyermekdalok a zene fejlődésének kezdeti szakaszait őrizték meg és elevenítik fel nemzedékről nemzedékre (L.
Kodály: A magyar népzene, Gyermekdal és regösének c. fejezetét, 1952).

A relatív szolmizáció lehetőséget ad
arra, hogy valóban széles tömegekkel
sajátíttassa el a zenei írás-olvasást,
magasabb zenei képzettség és
hangszertudás nélkül is.

2. A ritmus írás-olvasása

A többszólamú éneklés már a zenei
nevelés legelemibb fokán helyet kap.
Kérdés-felelet-játékok (a dallam részekre
bontásával) két vagy több csoport
között nemcsak a figyelem több irányba
való összpontosítását gyakoroltatják
be, hanem a formaérzék fejlesztésének
kezdeti fokát is jelentik.

A ritmus tanítása párhuzamosan halad a dallamtanítással.
Mind a ritmustanítás, mind a dallamtanítás élő dallamokból
indul ki; az első megtanult ritmusképleteket ugyancsak a
gyermekdalok jellegzetességeiből vonják ki; ezekben nyolKülön említjük meg a 24 kis kánon a fekete billentyűkön
cad-párok és negyedek váltakoznak. A ritmizálási gyakorla- (1946) című füzetet. Ezeket a gyakorlatokat énekelni is, zontokban szintén használnak egy szótagmegjelölést, a különbö- gorán játszani is lehet. Miközben bevezet az ötfokúság viláző értékekre (Curwen-módszer):
gába (a zongora fekete billentyűi pentaton hangsort adnak),
aközben fejleszti a polifón-gondolkodást és -hallást, az olvasókészséget és a zenei memóriát. „Elmefejlesztőbb, ha egy
sorból játszunk kétszólamú kánont. A két sorban leírtaknál
gyakran nem is tudatos, hogy a két kéz ugyanazt játssza. Igen
A ritmus írására nem használnak vonalrendszert. A rit hasznos az egyiket énekelni, a másikat játszani.” (Előszó).
mikus szótaglejegyzésnél a ritmusképlet értékeit a hangma- Az alábbi példában egy részletet adunk ebből a füzetből; a felgasságot jelölő megfelelő szótag fölé írják (l. a 2. sz. példát). ső sorban a ritmikus szótaglejegyzéssel nyomtatott formát,
Fokozatosan ismerkedik meg a tanuló az ütem fogalmával, az alsó sorban a lejátszás módját:
az egyszerű és összetett, később a vegyes összetételű ütemekkel. A ritmusgyakorlatokat tapssal, kopogással, mozgással, később ütőhangszerek (dob, triangulum) használatával
teszik változatossá. Ezeknek a ritmizálási módoknak és eszközöknek a beiktatása lehetővé teszi a többszólamú gyakorlatokat is.

3. A többszólamú (harmonikus
és polifonikus) hallás fejlesztése
A többszólamú éneklés már a zenei nevelés legelemibb fokán helyet kap. Kérdés-felelet-játékok (a dallam részekre
bontásával) két vagy több csoport között nemcsak a fig yelem
több irányba való összpontosítását gyakoroltatják be, hanem
a formaérzék fejlesztésének kezdeti fokát is jelentik. Bármely
dallamhoz lehet orgonapontot, vagy röv idlélegzetű, ritmusés dallamosztinátót énekelni. Változatossá teszi a gyakorlatokat a hangszerek bevezetése. Dallamjátszásra furulyát
és xilofont, ritmusjátszásra különböző hangszínű ütőhangszereket használnak; ezekből már valóságos kis zenekar
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A harmonikus hallást fejlesztő módszer kidolgozásában jelentős szerepe van Bárdos Lajos Hangzatgyakorló könyvének
(1954). A funkcionális érzéket és a harmonikus belső hallást
fejlesztő gyakorlatok az összhangzattan-tanulás előiskoláját
képezik.
A hallásfejlesztésnek ebben a fejezetben ismertetett ol
dala rendkívül jelentős nemcsak a szakmai, hanem a tö
megnevelésben is. Kodály úgy vélte, hogy a többszólamú
éneklés és a vele egyidejűleg kifejlődő zenei felfogóképesség

művelődés 70
azok számára is megnyitja az utat a zeneirodalom nagy alkotásai felé, akik nem tudnak hangszeren játszani.

Ezzel a módszerrel a tanuló sokoldalú jártasságra tehet
szert a zenei írás-olvasásban, intonálása precíz lesz, funk
cionális érzéke és belső hallása kifejlődik. Könnyű, egy
szerű és biztos eszközt jelent széles tömegeknek, hogy meg
4. Az abszolút és a relatív
tanulhassák a zenei írás-olvasást, így közelebb kerüljenek a
zene világához; hivatásos zenészeknek eszköz arra, hogy zemódszer összekapcsolása
nei gondolkodásuk fejlődjék. Kodály szavaival: „A szolmizálva
A relatív módszer alkalmazása nem zárja ki a hangok abszolút éneklő előbb kap fogalmat a hangok értelméről, s csak azután
neveinek ismeretét és nem jelenti a hangok abszolút magassá- ismeri meg a jelet, amely most már sokkal többet mond szágának mellőzését. Az oktatás kezdeti szakaszaiban az abszolút mára.” (24 kis kánon)
magasságnak csak az oktató számára van jelentősége. A tanu(Művelődés, 1971. július, XXIV. évfolyam, 7. szám, 42–46. oldal)
lók az abszolút elnevezésekkel (kulccsal-előjegyzéssel) csak
akkor ismerkednek meg, amikor a vonalrendszerre bármely
helyzetben írt dó-val könnyedén olvasnak. Ezután megtanulják a hangok betűelnevezéseit is, valamint az előjegyzéseket,
hangnemeket stb. Szolmizálni továbbra is relatív elnevezésekkel fognak, de most már tudatosítják annak abszolút magasságát is és az előjegyzés alapján maguk keresik ki a dó helyét
a vonalrendszeren. Párhuzamosan, időnként betűelnevezéssel
is énekelnek, természetesen az abszolút magasságban.

A zenepszichológia kísérleti kutatásai arra az eredményre jutottak, hogy a zenei adottságokkal rendelkezők nagy
többségének relatív hallása van és ez semmiben sem gá
tolja zenei képességeik fejlődését. A relatív szolmizációnak
tehát semmilyen negatív hatása nem lehet, ellenkezőleg
tudatosabb zenei gondolkodást alakít ki. Számolni kell az
zal, hogy a tanulók egy kis százalékának abszolút hallása
van. Ezeknél, különösen, ha hangszert is tanulnak, zavart
okozhat a relatív olvasás, ha nincs kellőképpen tudatosítva.
Ezért abban a szakaszban, amíg csak kézjelek és szótaglejegyzés után énekelnek, ugyanazt a gyakorlatot különböző
magasságokban is meg kell szólaltatni, hogy tudatosodjék
a hangviszonyok relatív volta. Miután rátértek a kottaképről való olvasásra, kulccsal és előjegyzéssel, a gyakorlatok
nak, bár relatív elnevezésekkel, de abszolút magasságban
kell elhangzaniuk.
Végül még egyszer felsoroljuk a relatív szolmizáció pozitív
oldalait:

A Kodály-módszer egyik igen jelentős
és fontos újítása a dallamhangok
megtanításának fokozati sorrendje.
A Curwen-módszer a dó-miszó hangokat tanítja legelőbb,
amely megfelel a nyugat-európai
tonális-funkcionális dallamosság
jellegzetességeinek, de a magyar
és más kelet-európai népzenék
intonációjától idegen.

Kodály Zoltán 1966-ban Forgács Károly felvételén
(forrás: Fortepan/Becságh István)

Lajtha László zeneszerző fonográffal népzenét gyűjt
(forrás: http://www.mult-kor.hu)
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Gudor Hunor

forradalom.ma 2.0 – másképp

A
Töri órákon csak a száraz
évszámokat és neveket
ismertetik a tanárok, és
az ünnepségeken is csak
különböző politikusok
levelei-beszédei
hangzanak el.

Tomcsa Sándor Színház segítségével
immár második alkalommal rendezték
meg a forradalom.ma elnevezésű, rendhagyó március 15-i megemlékezést Székelyudvarhelyen. 2016. március idusán
az 1848-as forradalom kirobbanásának
délelőtti eseményeit, idén forradalom.
ma 2.0 néven a délutáni eseményeket
elevenítették fel a szervezők. Ahogy két
évvel ezelőtt együtt indulhattunk reggel
Petőfivel és társaival a Pilvax Kávézóból
az egyetemekhez, majd a Nemzeti Színházhoz, idén is egy tomboló tömeg szerves magjaként élhettük át ezen a rendezvényen a történelmi nap eseményeit.
A szabadságharc főbb szereplőit
a Tomcsa Sándor Színház színészei alakították: Petőfi Sándort, Jókai Mórt, Kossuth Lajost, Batthyány Lajost, Táncsics
Mihályt, Irinyi Jánost, Teleki Blankát,
Szendrey Júliát és még sok más ismert
forradalmárt, akik közösen vezették át
a közönséget a 170 évvel ezelőtti eseményeken. De mivel a ma megemlékezők
sokaságát, és a valamikori lendületet,
indulatokat ennyi idő távlatából nem
könnyű újra felizzítani, ezért megkértek minket, az Üvegfigurák színjátszó

Antal D. Csaba Petőfi Sándor szerepében
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csoportot és a Vox Gimiesis diákkorús
tagjait, hogy segítsünk előidézni a forradalmi hangulatot – sikerrel.
Most is, mint ahogy ’48-ban, a márciusi ifjak gyülekezni kezdtek a Pilvaxban, ami esetünkben a Mokka kávéház
volt. „Sok jó ember kis helyen is elfér” – és
ez esetünkben is érvényes volt, mivel sokan meg akarták nézni ezt a „műforradalmat”. Sok ember és nyüzsgés – ez jellemezte a várakozást, amit Jókai Mór (Pál
Attila) szakított meg buzdító beszédével,
majd felolvasta a Tizenkét pontot. Minden
pontot lelkes egyetértés követtett a közönség részéről. Ezt követően Petőfi (Antal D.
Csaba) állt fel egy asztalra, és elszavalta a
Nemzeti dalt. A forradalom heve annyira
lázba hozta, hogy megakadt a szavalásban, amit mindenki megértéssel fogadott, hiszen ő is csak ember, a forradalom lendületében talán megbocsátható,
hogy a nagy költő is belefeledkezik saját
versébe. A szavalat végére már mindenki
egységesen és szívből skandálta: „A magyarok istenére esküszünk, esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk!”. Ezután
lassan, de biztosan elindult a forradalmi
sereg a városházára, hogy kiszabadítsák

közösség

Forradalom ma Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor színház színművészeivel

Táncsics Mihályt (Tóth Árpádot) a börtönből. Útközben folyamatosan kiabáltuk a
bátorító mondatokat, mint például „Éljenek a márciusi ifjak!”, „Gyertek velünk!”
vagy „Egyenlőség, szabadság, testvériség!”.
Egyszerre volt jóleső és hátborzongató
hallgatni, hogy elkezdtem kiabálni valamit, a tömeg pedig folytatta. Fergeteges
élmény volt. Ahogy a sokaság a városházához ért, Táncsics már az ablakban várta az ifjakat, és tudta, hogy őt sikeresen
ki fogják szabadítani. Ezután a forradalmárok betörtek a rendkívüli tanácsülésre,
és ismertették a városvezetéssel Székelyudvarhely mai tizenkét pontját, aminek
betartását egyöntetűen meg is szavaztak
a városvezetők. A modern Tizenkét pontban a közösségi jogok védelme, a történelmi városközpont épületeinek felújítása,
a környezetbarát közszállítás, a bicikliutak és sportlétesítmények fejlesztése,
a kulturális közösségi terek létrehozása
és sok más, a jelen és a jövő nemzedékét
érintő kérés sorakozott. A Tizenkét pont
ismertetése mellett még az is szóba jött,
hogy a városi könyvtárat Nyírő József Városi Könyvtárra nevezzék át, egy parkos
városrészt pedig Csanády György után kereszteljenek el.
Az ülésteremben szó szerint izzott
a levegő, amitől sokan ki is mentek friss
márciusi levegőt szívni. A tanácsülés
után a városháza előtt Irinyi (Dunkel Róbert) szétosztotta mind a két – az eredeti
és az újrafogalmazott – Tizenkét pontot
a sajtószabadság nevében. Egy hosszabbacska séta következett a Tomcsa Sándor
Színházhoz, azaz a Nemzeti Színházhoz, hogy meg tudjuk nézni Katona József Bánk bánjának „bemutatóját”, ahogy
1848-ban is tették a forradalmárok.

Későn érkeztünk meg, de ennek ellenére még épp elértük az a részt, mikor Bánk (Barabás Árpád) meggyilkolja
Gertrudiszt (P. Fincziski Andrea). A Bánk
bán-jelenet után Kossuth (Szűcs-Olcsváry Gellért) megszakította az előadást, és
elmondta ösztönző beszédét a forradalmi tömegnek. A történelem megidézése
itt véget is ért, a székelyudvarhelyi ünneplés azonban tovább folytatódott, hiszen ezután szebbnél szebb forradalmi
versek hangzottak el a színpadon. Laborfalvi Róza (P. Fincziski Andrea) a honleányokhoz szólt és lelkesítette őket. Minden mondat éljenzést váltott ki belőlünk,
igaz, ezt a mellettem álló néni nem igazán értékelte. Az ünneplés további, „mai

modern” folytatásában megtekinthettünk két táncos jelenetet az Udvarhely
Néptáncműhely előadásában, zárásként
pedig két dal hangzott el. Elsőként Sinka
Ignác és Filtner Tünde énekelte el Erkel
Ferenc Hazám, hazám című híres áriáját a Bánk bán operából. Ezt követően
a színészek és a Vox Gimiesis diákkórus
közösen énekelték el a Nemzeti dalt, legvégül pedig a sokadalommal együtt, felállva a magyar himnuszt.
Mai fiatalként úgy gondolom, ez a legjobb, leginkább megérintő módja annak,
hogy őseink emlékét ápoljuk, s hogy
a történelmet megértsük. Töri órákon
csak a száraz évszámokat és neveket ismertetik a tanárok, és az ünnepségeken
is csak különböző politikusok levelei-beszédei hangzanak el. Egy ilyen program
segítségével nemcsak emlékezhetünk,
hanem ráadásul szórakozhatunk is, hiszen cselekvő résztvevői lehetünk egy
olyan esemény megidézésének, amelyről csak közvetett módon szerezhettünk
eddig tudomást. Másodjára veszek részt
ezen a programon, és szerintem az idei
talán még jobb volt, mint a két évvel ezelőtti. Egyrészt, mert délután volt, így
sok társammal együtt nem maradtam
le a rendezvény elejéről, mint tavalyelőtt, másrészt nem tudom, mi okból,
százszorta nagyobb volt a forradalmi
hangulat. Talán a két évvel korábbi forradalom.má-nak köszönhetően Székelyudvarhely lakossága már tudja, ismeri,
megszokta a megemlékezés e módját,
talán bátrabban, határozottabban „mer”
felvonulni, skandálni, része lenni egy
ilyen performansznak. Ha jövőre is megszervezik, akkor egy biztos: én semmiért
sem fogom kihagyni.

A kiszabadított Táncsics (Tóth Árpád) a tömeghez szól (Balázs Attila felvételei)
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Ábrám Zoltán

Pelikánszobor
a Duna-delta áldozatainak

Az
Ez az első hely Erdélyben,
amely a kommunizmus
áldozatai közül a totalitárius
rendszer által a Duna-delta
kényszermunkatáboraiba
száműzött politikai
meghurcoltaknak állít
emléket.

A Duna-delta munkatáborait megjárt Dávid Gyulának, közelgő
90. születésnapja előtt (augusztus 13.) sok szeretettel*
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület rendhagyó kezdeményezésére Mezőfelében (Maros megye) fából faragott pelikánszobrot avattak. Ez az első
hely egész Erdélyben, amely a kommunizmus áldozatai közül a totalitárius
rendszer által a Duna-delta kényszermunkatáboraiba száműzött politikai
meghurcoltaknak állít emléket. Amint
a szobor kőtáblájára vésett szöveg hirdeti: „A Duna-delta munkatáborait
megjárt ártatlanul elítéltek, kiemelten
a falu szülöttei: Ábrám Sámuel, Fülpösi
Jenő, Kacsó Tibor emlékére. Állíttatta az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület és a Mezőfelei Református
Egyház. 2018. március 11.”
Az alkotás a Duna-delta munkatáboraiban (Grind, Periprava, Sfiştofca,
uszályhajó-kolóniák), kiemelten a hírhedt Ion Ficior táborparancsnok által

Áldás a Duna-delta munkatáborait megjárt ártatlanul elítéltek emlékhelyére
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irányított Peripraván, a legeldugodtabb és legkegyetlenebb román gulágban kényszermunkát (kubikolás, nádvágás, mezőgazdasági munkák) végző
ártatlanok ezreinek a meghurcolására
emlékeztet. Közöttük számosan voltak
különböző felekezetű magyar lelkészek, teológusok, irodalmárok, tanítók,
tanárok, orvosok, más értelmiségiek,
de sokan voltak munkásifjak, iskolások, vagy éppen egyetemükről kicsapott hallgatók, akik a kisebbségi értelmiségiképzés magas iskoláját járták a
kommunizmus börtöneiben és lágereiben. Hazatérésük után a társadalom
számkivetettjei voltak, nem kaptak
állást, nem folytathatták abbamaradt
tanulmányaikat, családjaikat a kommunista hatóságok hátrányos megkülönböztetésben részesítették. Egyeseknek megadta a sors, hogy tehetségüket,
értékeiket ér vényesíthessék, mások árnyékban élték le egész életüket.
Többségük már nem él, kegyelettel emlékezünk rájuk. Csiha Kálmán református püspökre, Mózes Árpád evangélikus püspökre, Kiss Béla, evangélikus
püspökhelyettesre, Dobri János teológiai tanárra, F ülöp G. Dénes marosvásárhelyi református lelkészre, Fodor Pál
mérnökre, Páll Lajos fazekas író-festőművészre, Páskándi Géza íróra, Varró Jánosra és Lakó Elemérre, a Bolyai
Egyetem egykori fiatal oktatóira (utóbbi csak a Brăilai Nagysziget munkatáborait járta meg), valamint a meghurcolt bolyais diákokra, sorstársaikra.
Az egykoron a Duna-deltába száműzöttek közül kevesen mondhatják már
el személyesen az átélt borzalmakat,
az apró örömöket, a hitük megtartó
erejét, a kiszabadulás feledhetetlen élményét. Közéjük tartozik Szokoly Elek,
a Pro Európa Liga emberjogi szervezet

emlék-lapok
alapítója, valamint Gráma János egykori politikai elítélt, a Volt Politikai Foglyok Maros megyei Szövetsége titkára.
Az ígéretesen induló lelkészi pályáját
végérvényesen kettétörő kommunista
rendszer túlkapásaira egyébként saját maga által fénymásolt kiadványban emlékezett vissza, címe: 1401 nap
a pokolban (politikai fogolyként a román kommunista börtönrendszerben).
Megrázó történeteket mesél el, íme,
egy a sok közül: „Bekísértek a zárkába,
ahol találtam egy társat. Örültem, hogy
nem vagyok egyedül, mire ő figyelmeztetett, hogy van még egy társunk, a sarokban, de az már halott. Végigfutott a
hátamon a hideg, de az ember mindent
megszokik. Reggel láttam, hogy a halott egy gyékénnyel van letakarva, és
csak a bakancs látszott ki a gyékény
alól. Jött az őr, és szólt, hogy fogjuk
meg a halottat, és vigyük ki a kapuhoz.
Az őr így szólt hozzánk: Ti fogjátok eltemetni ezt a banditát!”
A deltában munkaszolgálatot végzett, megjárta a Peripravához tartozó
Grind és a Brăilai Nagysziget lágereit
(Salcia, Luciu-Giurgeni, Grădina, Stoenești) Dávid Gyula irodalomtörténész,
az EMKE egykori elnöke (1991–1999) és
jelenlegi tiszteletbeli elnöke, akit közelgő 90. születésnapja előtt (augusztus
13.) sok szeretettel köszöntünk. Személyes érintettsége révén vált némiképpen történésszé. Ez irányú ténykedésének egyik legfontosabb eredménye
az 1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956–1964 (Polis, Kolozsvár,
2006) című, komoly bibliográfiai értékű
kötet megszerkesztése, amely számbavétele a forradalom leverését követő romániai megtorlásoknak. Tíz évvel
később, a forradalom hatvanadik évfordulóján jelent meg 1956 Erdélyben és ami
utána következett (Nap Kiadó, 2016) című,
az 1956-os erdélyi megmozdulásokról,
az ezeket követő perekről és az akkori
események irodalmi vonatkozásairól
szóló esszétanulmányokat tartalmazó
munkája. Ebben Dávid Gyula így vall
a múlt jelenbe, jövőbe való örökítéséről: „Nekünk, akik megéltük és átéltük
azokat az időket, nem lehet más feladatunk, mint tovább adni az unokáknak
a megélt történelmet. Mert túl azon,
amit a történetírók ilyen vagy olyan beállításban arról a korszakról megírnak,
nemzetünk történelemtudatához elválaszthatatlanul hozzátartozik a nemzedékről nemzedékre átörökített múlt.
Sőt talán ez az igazi, amely bennünket
megtart, bármilyen történelmi viszontagságok között.”
A mezőfelei emlékhelyen a kicsinyeit tápláló, széttárt szárnyú pelikán

A pelikánszobor jelképe az anyaszent
egyháznak is, a Duna-deltának is
(a szerző felvételei)

faszobor homokkő talapzaton áll, a mű
Szőcs Zoltán marosvásárhelyi képzőművész alkotása. A református egyházban a pelikán az anyaszentegyház,
a népéért önmagát feláldozó Jézus
jelképe. Számos református templom
szószékének díszítőeleme, zászlókon
feltüntetett címerek eleme. Az egyházhoz, a hithez, az identitáshoz, az elvekhez való hűséget fejezi ki. Egyúttal
a túlélés lehetőségét hirdeti, kiemelten azon ártatlanul meghurcolt politikai elítéltek esetében, akiktől házukat, földjüket, vagyonukat elkobozták,
irredentának tartott könyveiket bűnjelként eltulajdonították a házkutatások során, a börtönben ruhájukat és
minden személyes tárgyukat elvették, csak a hitüktől nem tudták megfosztani őket. Sokszor az tartotta életben őket.
A pelikán (gödény) másrészt a Duna-delta rendkívül gazdag madárvilágának a leg jellegzetesebb képviselője, védett madárfaja. Részben
termete, nagy teste és hosszú csőre, sajátos kinézete teszi rendkívülivé. Bizonyos értelemben a természet
mindenekfelettiségét jelképezi. Mivel
Európa egyik legnagyobb pelikánkolóniája a deltánkban él, ezért leginkább rá gondolunk az itt élő nagyon
sok madárfaj közül. Márpedig a most
felavatott emlékhely sajátos módon

a kommunizmus által ártatlanul meghurcoltak közül azoknak állít emléket,
akik megjárták Románia legszörnyűbb
politikai börtöneit, a szovjet gulággal
felérő kegyetlen bánásmódot nyújtó
Duna-deltai munkatáborokat. A peripravai temető homokos talaját felidéző
homokkő talapzaton álló, kicsinyeit –
hittel, hazaszeretettel, identitáshoz és
elvekhez való hűséggel – tápláló pelikánszobor így válik a Duna-delta munkatáborait megjárt, ártatlan elítéltekre, kiemelten a falu szülötteire való
emlékezés méltó kegyeleti helyévé.
Az áldozatok helytállásából mindenkor erőt meríthetünk. Az új nemzedékek, a leszármazottak számára maguk
is érvényes üzeneteket fogalmaztak
meg: „Nehéz, de jó becsületesen élni!”
(Fülpösi Jenő), „Az idő rostál, meg a történelem, nem az ember” (Kacsó Tibor),
vagy éppenséggel a szavak mesterembere, Páskándi Géza: Nem igaz! című
versének kezdő soraiban: „Nem igaz,
hogy a rács a rabság, / hanem az igás
szolga-szégyen, / hogy csövön kopogsz
és ülsz a priccsen, / mert távíród, se
könyved nincsen, / az atomszázad közepében.”

Az áldozatok
helytállásából mindenkor
erőt meríthetünk.
Az új nemzedékek,
a leszármazottak számára
maguk is érvényes
üzeneteket fogalmaztak
meg: „Nehéz, de jó
becsületesen élni!”
Bár igazmondása és szavai súlya miatt Székely János nem járta
meg a Duna-deltai munkatáborokat,
A vesztesek című versének a sorai elégtételül szolgálnak az utókor, a leszármazottak számára: „A győztes igaza
meghal. / A vesztesnek igaza lesz. /
Mióta a világ a világ, / Az nyer igazán,
aki veszít.”
* A szerző a mezőfelei születésű,
az érendrédi csoport tagjaként 1959-ben
letartóztatott, Szamosújváron raboskodó és Periprava lágerében munkaszolgálatot végző Ábrám Sámuel unokája. Az alkalomra megjelent, Az igazság
szabaddá tesz című könyvében nagyapja életét kutatja fel, és a kommunizmus
áldozatainak állít emléket.
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Fülöp László

Csobánc várától Székelyudvarhelyig
A legendás hírű rátóti Gyulaffy László családja és hagyatéka

A
Már huszonéves
korában, 1551-ben lovas
hadnagyként részt vett
Nádasdy Tamás Lippát
ostromló seregében.

híres bajvívó, végvári lovastiszt, várkapitány életének utolsó éveit a család genealógiája, a történelmi leírások,
fennmaradt levelei és végrendelete felhasználásával kívánom bemutatni.
Életrajzát csupán nagyon röviden, szinte felsorolásszerűen említem, mivel az
részletesen olvasható a lexikonokban,
az interneten, a személyéhez köthető
települések történetének leírásánál.
Nagyjából 1520 és 1525 között született Csobánc várában, amely családjának tulajdona volt, s ahol később várkapitány volt azokban az években is,
amikor más helyeken töltött be, látott
el jelentős katonai szerepeket, feladatokat. Már huszonéves korában, 1551-ben
lovas hadnagyként részt vett Nádasdy
Tamás Lippát ostromló seregében – erről
egy 1554. január 16-án, Pápán keltezett
levelében tesz említést a következőképp:
amikor „erdélyi hadban Nagyságodal
vótam” 1 . Mint kiderül belőle, Nádasdy
100 forinttal tartozik azóta neki, s ezt
az összeget szeretné alázatosan a kapitány a nádortól visszakapni. 1556-ban

a devecseri királyi őrség parancsnoka,
1560 és 1568 között pedig Tihany várkapitánya volt, ugyanakkor folyamatosan
ellátta Csobánc várának irányítását is.
(1560-ban Tihanyból írta Nádasdynak,
hogy ajándékba küldött neki kilenc fácánt és negyvenhárom húros madarat,
ez utóbbi neve másként léprigó). Katonai
érdemeiért 1563-ban I. Miksa aranysarkantyús vitézzé ütötte.
Mindezek mellett meg kell említenem, hogy nem egyszer kegyetlen emberként írják le, hatalmaskodásai ellen mind a vármegyék, mind az egyház
többször tiltakozott. (Bár ennek ellentmondani látszik egy, a végakaratában
a családjának leírt mondata: „a polgárokat tarcsák meg régi szabadságokban,
mellekbe én is megtartottam”.) Állandó
nézeteltérései voltak testvérével, rokonaival is. Ezt az alkalmat szeretném fölhasználni arra, hogy egy olyan tévedést
tisztázzak, amelyet valamikor leírtak
róla, s azóta azt mindenki, jelen sorok
írója is korábban átvett egyik írásában.2
Ez pedig az, hogy bátyjával, Jánossal egy

Gyulaffy László várkapitány szobra a Gyulakeszi templom mellett (forrás: www.csobancvar.hu)
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emlék-lapok
1568-ban felségsértési ügy gyanújába
keveredett, s Bécsbe idézték. Hogy ennek
mi volt a tényleges oka, az nem derül ki
a korabeli feljegyzésekből. Ekkor családjával együtt elhagyta Magyarországot,
és Erdélyben telepedett le. Kezdetben
János Zsigmond, majd később Báthory
István hűségére állt. A kerelőszentpáli csatában az ő vezényletével arattak
a fejedelmi csapatok győzelmet Békesi
Gáspár hadai felett. Ezért, illetve szolgálatai elismeréséül Báthory Szilágycseh
várának, a városnak, valamint hatvanhárom falunak az urává tette.

Gyulaffy László (1525 körül – 1579,
a székesfehérvári Szent István Király Múzeum
kiállításának képanyagából)

törököktől szerzett lovon veszett össze.
1557-ben a nádorhoz írt leveléből kiderül,
hogy ez a vita nem János nevű testvérével, hanem a sógorával, Choron Jánossal történt. Amíg Gyulaffy László a királynál volt Szigetvár ügyében, emberei
egy kisebb ütközetben egy „kék lovat” 3
szereztek a törököktől, akik a Devecser
melletti Iszkáz (Izkaza) közelében „jöttenek volt rablani”. Choron ugyan nem
vett részt a harcban, mégis magának
követelte a lovat Gyulaffy katonáitól.
(Valószínűleg a két személy azonos keresztneve, a János tévesztette meg a tény
első leíróját.) Bátyjával és annak családjával viszont valóban rossz volt a viszonya,
ez azonban a közös birtokok miatt, azok
elosztásából eredt (Rátót és Dióslapa4 ).
A másik vita Csobánc vára kútjának
a vize miatt történt, hogy azt ki és mikor használhatja. Szintén a nádorhoz írt
leveléből derül ki, hogy szitkozódással
vádolták meg, hamis tanúkat esketett
föl a bátyja ellene. Gyulaffy szerint mindennek a fölbujtója a sógornője, Choron
Dorottya (Dorkó asszony) volt, aki a korábban említett ló miatti nézeteltérést
akarta megtorolni, azaz a fiútestvérét,
Jánost védeni. Mindezek után Gyulaffy,
félretéve a haragot, 1562-ben levélben
értesíti sógorát, Choron Jánost, Devecser kapitányát, hogy a török a közeli
Hegyesd várát tervezi megszállni, s kéri,
hogy a környező megyék magyar várvédői fogjanak össze. Két hónap múlva a
támadás meg is történt, a várhoz odasereglett segítők azonban mind elhagyták
azt, végül csak Gyulaffy maradt ott az
embereivel Hegyesdnél. (Mindezt a Wikipédián a Hegyesd címszó alatt másként mutatják be az olvasóknak.)

1568-ban felségsértési ügy
gyanújába keveredett,
s Bécsbe idézték. Hogy
ennek mi volt a tényleges
oka, az nem derül ki
a korabeli feljegyzésekből.
Ekkor családjával együtt
elhagyta Magyarországot,
és Erdélyben telepedett le.
Gyulaffy László régi magyar családból származott. Első ismert őse (akkori nevén) Baldinus Gyula volt, aki a 13.
században élt5 . Később nemesi előnevüket a birtokközpontjukról, a Vesz
prém melletti Rátót faluról vették. A település később felvette a család nevét
mint előtagot, ezzel különböztetve meg
azt a Vas megyei Rátóttól.6 Családfájából csupán azt a részletet mutatom be,
amelyet ő maga írt le az 1578. április
23-án kelt végrendeletében. Ahogy ő fogalmazott:

„Költ Zentgyörgy nap estin 1578 esztendőben Czhyehbe” 7 . Ezt az okiratot
a kolozsmonostori konvent „hitelesen
átírta” – megjegyzem, több helyen félreolvasta. Később, 1579-ben Gyulaffy
utólag bővítette körülbelül egy oldallal. Ugyanis közben kinn járt Lengyelországban, s László nevű fia örökségéből vásárlásokra elköltött majd ezer
forintot. Ebből az utóiratból részletesen
megtudjuk, hogy milyen naponta használt tárgyakat vitt magával az útra (hat
aranyos kupa, nyolc ezüst tál, tizenkét
ezüst tányér, mosdómedence korsóstól, ezüst sótartó, egy kanál, egy villa és
két pohár, amiből ittak az úton) – tehát
nem egyedül tehette meg a hosszú utat,
s nem a legértéktelenebb kellékekkel.
Majd arról írt, miket vett lengyel földön:
arany láncok és karperecek, egy arany
bárányt (?) és nyakbavetőt stb. Ezért ezt
a fiát más dolgokkal kárpótolta. Mindezt saját kezűleg tizenkét tanú előtt írta
és pecsételte le. Tutornak (gyám, végrehajtó) Báthory Kristóf erdélyi vajdát,
némi túlzással lengyel királyt nevezte
meg. Természetesen a konventi tagok
mindezt újra hitelesítették, bizonyára
jó pénz fejében.
Gyulaffynak a felesége ghymesi és gácsi Forgách Margit volt. A férj
nem egyszer Forgátzhÿ alakban írta le
a családnevet, sőt, a sógornője nevénél
is e formát használta: „Borananissza
Farkasné Forgátzhy Magdolna” (itt valószínűleg a Bornemissza vezetéknevet írták/olvasták félre). Feleségének
ez a második házassága volt, az elsőből egy fiút említ, Imreffy Jánost, mint
mostohagyermeket, akit ők nevelnek.
Természetesen ez a fiú nem szerepel az
örökösei között, hisz ő az elhunyt apja
részéből jussolt. Négy felnőtt kort megért közös gyermekük volt. A legidősebb

Rekonstrukciós elképzelés Csobánc váráról (Ferenc Tamás grafikája)
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István, akinek a nevét egyetlen genealógia sem rögzítette. (Helyette egy Zsigmond szerepel harmadik gyermekként,
viszont róla az apa sehol nem tesz említést, még elhaltként sem.) A második
fiú László (Laczkó) volt, akit Bocskai
idején főhadvezérként írtak le (felesége Széchy Katalin), meghalt 1605ben egy hadjárat közepette Köpecen.
Az ingóságokat (használati eszközök,
fegyverek, lószerszámok) e két testvér,
István és László közt osztotta meg arányosan a végrendelkező apjuk. A fiúk
mellett még két leányuk is élt. Erzsébet (Erzse) volt az idősebbik, akinek
későbbi sorsáról nem tudunk. S végül
a legfiatalabbik gyermek, Fruzsina,
aki homonnai Drugeth Gábor felesége lett. Visszatérve Istvánra: őrá, mint
legidősebb fiára bízta családja összes
oklevelét, dokumentumát megőrzésre. Hozzátette, hogy a korábbi őseitől
maradtak, valamint András, György
és István nevű rokonainál vannak ös�szegyűjtve. Ez utóbbiakat nem tudjuk
pontosan azonosítani a családfán.
Az örökségben először a pénzről esik
szó. A fiaira 4000–4000 forintot, a feleségére és a leányaira 1000–1000 arany
forintot, azaz összesen 11 000 ezer forintot hagyott. Ezenkívül 150 forintot érő
oszporát (török ezüst váltópénz, kb. 50
egység volt egyenlő egy forinttal) kaptak
családtagjai.

Ahol csak lehetett,
mindent pontosan
meghatározott, hogy
a benne lévő aranynak
vagy ezüstnek mennyi
a súlya. Szinte lehetetlen
elképzelnünk, hogy
honnan tudta, melyik
hány gira és hány nehezék.

Érdekes módon birtokait nem sorolta föl részletesen (csak néhányat Erdélyben), csupán a megyéket írta le,
ahol ingatlanokkal bírt: Belső-Szolnok,
Középső-Szolnok, Doboka, Szilágy vármegyékben. Mindezeken kívül megemlítette azokat a megyéket is, ahol
Gróf Nádasdy Tamás nádor Marastoni József
Erdélybe költözése előtt Magyarorszálitográfiáján (forrás: Wikipédia)
gon, a Dunántúlon is voltak örökölt
birtokai – ilyen volt Baranya, Somogy,
Veszprém és Zala megye. Feltehetően bútorfélét, ruhaneműt pedig egyáltalán
ezekről a helyekről is évente megkapta nem is említ. Csak a feleségére hagyott
a ráeső juttatásokat, még ha távol is la- ékszereket részletezte, amelyek termékott ezen vidéktől. Mindezeket az ingat- szetesen mind aranyból vagy ezüstből
lanokat igazságosan harmadolta a fele- készültek: láncok, gyűrűk, övek, karsége és két fia között. Elnagyoltan szólt perecek.
az állatairól (ménes, juhok, disznók,
Az előbb leírtakkal ellentétben a két
egyéb barmok), a családi ékszerekről, fiára hagyott tárgyakat igen nagy precizitással részletezte. Ahol csak lehetett,
mindent pontosan meghatározott, hogy
a benne lévő aranynak vagy ezüstnek
mennyi a súlya. Szinte lehetetlen elképzelnünk, hogy honnan tudta, melyik
hány gira és hány nehezék. E két régi,
kiavult, akkor mindennapi használatban lévő szó jelentését szeretném ismertetni az olvasókkal. Egy arany gira 72, egy
ezüst gira pedig 4 magyar aranyforintnak, illetve súlyának felelt meg. A „nehézék” pedig a latnak egynegyed része volt
(egy bécsi lat 17,5 gramm). Természetesen
a nemesfémből készült tárgyak súlyát és
értékét szakemberekkel mérették meg,
és becsültették föl, s bizonyára mindezt
feljegyezték a családi lajstromukba.
A továbbiakban azokat a tárgyakat soroljuk föl csoportosítva, amelyeket a két fiúörökös kapott. Eltekintünk
azoknak számától, valamint attól, hogy
mindig megismételjem azt, hogy azok
mind aranyból vagy ezüstből készültek. Ez alól csupán akkor teszek kivételt, ha valamelyik darabjuk ritkaságszámba ment abban az időben is. A ma
már nem használatos eszközöket röviden megmagyarázom. A felsorolás előtt
azonban feltétlenül kell egy megjegyzést tennem: Gyulaffy a Dunántúlról
Csobánc várának romjai (forrás: www.magyarkaland.blogspot.hu)
származott, ott élt hosszú ideig, tehát
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emlék-lapok

A szilágycsehi református templom, Gyulaffy László végső nyughelye
(Tóth László felvétele, forrás: Wikipédia)

az általa használt szavak közt bizonyára
lesznek e tájra kimondottan jellemző elnevezések, amelyeket nem biztos, hogy
Erdélyben is ismertek akkor.
Mindennapos használati eszközök
(egyes számban): tál (nagy, közepes és
kisméretű), tányér, kupa (kicsi, virágos, fedetlen, fedeles), mosdó, medence,
korsó, kanna, pohár (fedeles is), kanál,
villa, gyertyatartó, karika (nem tudjuk,
hogy mi célt szolgált), veder, sótartó.
S a végére hagytunk egy olyan tárgyat,
amelyet ebben a században a nemesi
családoknál mindig megemlítenek, nagyon divatos lehetett, ez a szerecsendió
pohár. Hogy miért volt olyan különleges
érték, megfejteni nem sikerült.

nyelvben a lóval kapcsolatosan több
száz szólás és közmondás keletkezett.8
A testamentumban a következők szerepelnek, természetesen ezek közül is
több ezüstözött, sőt, aranyozott volt, ha
csak nem bőrből készült tárgyról volt
szó. Ezek a következők: fék, nyakbavető,
szügyülő9 , farmetring10 , fekemlő (zabla,
szájvas), kötőfék, fékre való lánc, öreg
(nagy) sarkantyú, kengyel ezüst szíjastól, nyereg, homlokelő, sarkantyúszíj.
Végül követik az örökbe hagyott, korabeli fegyverek: kopja (az utána lévő jelzők értelmezhetetlenek), hegyes tőr,
bársony hüvelyű pallos, „demeczki”
szablya11 „janczhiár módra való ezüst
és csontos hancsár12 , szekerce, pallos,
szablya. Mivel ebből is többet hagyott
a fiaira, érdemes egynek a pontos leírását közölni, hogy érzékeltessük a véghagyó pontosságát és stílusát. Az 596. lapon olvasható: „Hagyok esmét egy merő
ezüstös szablyát, kin nyolcz gira vagyon,
az hÿvelyét az borítását ezüstből kötötték, aranyos kötő vasak vadnak rajta
és tőrkések vadnak benne, kinek a szijja es mind ezüstös aranyos.”
Mint feljebb említettem, Gyulaffy
végrendelete nem részletes, csupán elnagyoltan említi benne birtokait, ingatlanjait, állatait. Azonban az itt bemutatott végrendeletéből vett részletek
A lovakkal kapcsolatos felszerelések, mind azt igazolják, hogy nagyon gazszerszámok nagyon lényegesek voltak dag ember volt. Egyrészt megtartotebben a korban. Állataik közül a lovak ta a dunántúli birtokait, másrészt Ervoltak a legfontosabbak, kitüntetett sze- délyben vitézi tetteivel, a fejedelemhez
repet töltöttek be az életükben, hiszen való hűségével rövid idő alatt hatalmas
ezen utaztak, harcoltak, sokszor vele vagyonra tett szert. Gyermekei, unokái
töltötték az egész napjukat, még vele is mind neves, erdélyi családokkal kötötaludtak, ha a szükség úgy hozta. Nem tek házasságot, s a később élt utódai
csodálkozhatunk azon, hogy a magyar szintén rangos famíliák tagjai lettek.

A lovakkal kapcsolatos
felszerelések, szerszámok
nagyon lényegesek
voltak ebben a korban.
Állataik közül a lovak
voltak a legfontosabbak,
kitüntetett szerepet
töltöttek be az életükben.

Ezek közül csak néhányat kívánok itt
felsorolni: Széchy, Drugeth; majd Bethlen, Wesselényi, Barcsay, Thököly, Csomaközy stb.
Gyulaffy László végrendeletének kiegészítése után hamarosan, pontosan
1579. május 13-án (Székely)Udvarhelyen
elhalálozott. Unokaöccse, a szintén Erdélyben élő híres történetíró, Lestár leírásából tudjuk, hogy 23-án temették el
kedvelt városkájában, Szilágycsehen,
a református templom kriptájában.
Gyulaffy Lászlóék (nem számítva
a csecsemőkorban elhunytakat) tízen voltak testvérek. A régmúltú, valaha még három ágra is szakadt, virágzó és népes nemzedék tagja bizonyára
sohasem gondolta, hogy egy Miklós
nevű utódja révén családja a 18. században elenyészik, kihal. És a családnevüket, valamint nevét a 21. században már
csak volt falujuk újabb kori elnevezése
(Gyulafirátót), valamint az ott lévő iskola s néhány utca őrzi.

Jegyzetek
1 Komáromy András: Magyar levelek a XVI.
századból. Gyulaffy László levelei. Történelmi Tár. 1911. p. 547.
2 Fülöp László: A Choron és a Gyulaffy családról egy levél kapcsán. Vasi Szemle. 2016.
2. sz. p. 150.
3 A kék ló rendkívüli ritka, különleges
képességű ló. Színe igazából teljesen fekete, amelyre ha rásüt a napfény, bizonyos szögből kékes színben játszik. Ezek
a lovak a közösség számára – a népi hiedelem szerint – fontos emberek (vezérek,
táltosok) társai voltak. Lutz Levente (Csíkcsicsó) közlése.
4 Lapapuszta és Dióspuszta. Ma Szentgáloskér része Somogy megyében. A rátóti
prépostság birtoka is volt. Csánki Dezső:
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában II. Budapest. 1894. p. 601.
5 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. IV.
Pest. 1858. p. 480–485.
6 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I. Akadémiai Kiadó. Budapest.
1988. p. 551.
7 Ks: Gyulaffy László végrendelete. Történelmi Tár. Budapest. 1911. p. 594–598. A falu
neve helyesen Cseh, később Szilágycseh.
8 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat. Budapest. 1976. p.
436–444.
9 Szügyelő: az állat hámjának mellrésze.
10 Farmatring: a nyereg előrecsúszását
megakadályozó szíj.
11 Másképp dömöcki vagy damaszkuszi.
Az ott készült, különleges acélból készült
fegyverek jelzője.
12 Másképp: handsár: ívelt pengéjű, kétélű tőr, rövid szúrófegyver. Más néven
jancsár kés, a törökök az övükbe dugva
hordták. Markolata lehetett ezüstből vagy
csontból is.
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Bartók István

„A polgári rend művelődésének
eszközlésére…”
A Tauffer család szerepe Kolozsvár történetében

P
A család kolozsvári
vonatkozásai
a 18. századig nyúlnak
vissza. Történetük
meghatározó szereplője
a korszak jeles
személyisége, Brukenthal
Sámuel, aki mint címzetes
főkormányszéki tanácsos,
a szászok küldötte,
1760-tól Bécsben élt.

olgári Társalkodó, Kolozsvári Kereskedő
Társaság és Kolozsvári Kisegítő Egyesület; szivargyár és fényképészeti műterem; „chocholad, liqueur” és „vasparipák” – mindezek kapcsolódnak a nagy
múltú Tauffer családhoz, amelynek tagjai nemzedékeken keresztül játszottak
fontos szerepet Kolozsvár arculatának
alakításában. Nemcsak az ipar és a kereskedelem, hanem a művelődés történetében is gyakran előfordul a nevük.
Tevékenységükről a kutatás számos
adatot tett közzé, ezek a legkülönbözőbb
forrásokban, szétszórtan találhatók. Jelen közleményben ezekből válogatok
– néhol a család(unk) birtokában lévő
dokumentumok információival kiegészítve –, azzal a céllal, hogy egy helyen
lehessen olvasni néhány olyan epizódot
a Taufferek viselt dolgaiból, amelyek
a város múltja iránt érdeklődők számára érdekesek lehetnek.
A család kolozsvári vonatkozásai a 18. századig nyúlnak vissza.

Tauffer János (1793–1856) és Ferenc (1783–1873)
a kolozsvári magisztrátusok jegyzékében (1827)
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Történetük meghatározó szereplője
a korszak jeles személyisége, Brukenthal Sámuel, aki mint címzetes főkormányszéki tanácsos, a szászok küldötte, 1760-tól Bécsben élt. 1777-ben
nevezték ki Erdély kormányzójává, ekkor költözött Nagyszebenbe. Bécsben ismerhette meg a nyugat-magyarországi
családból származó kárpitost, Johann
Tauffert (1752–1830). A tehetséges fiatal mesterembert magával vitte Nagyszebenbe, minden bizonnyal az általa
építtetett paloták berendezésének kivitelezésére. Johann 1782-ben feleségül
vette Elisabeth von Halsch-t, az erdélyi
sóbányák kormánybiztosának, Andreas von Halsch-nak a lányát. Első három gyermekük Nagyszebenben látta
meg a napvilágot. 1787-ben Brukenthalt felmentették tisztségéből, utóda Bánffy György lett. 1790-ben, amikor a gubernium Kolozsvárra települt,
Bánffy Tauffert is hívta, aki elfogadta
a szíves invitációt. Kolozsváron további
hat gyermeke született.
A 19. század elején három klasszicista
polgárházat is építtetett. Az egyik a Főtér és Mátyás király utca sarkán áll, két
szomszédos épület Mátyás király szülőházával átellenben, az egykori Klastrom
utca túloldalán.1 Ez az épületegyüttes
a legutóbbi időkig őrizte a család nevét,
Casa Tauffer néven volt ismeretes.
Az elmagyarosodott Taufferek a város megbecsült polgáraivá váltak, már
a 19. század első évtizedeiben fontos hivatalokat viseltek. Johann Tauffer elsőszülött fia, Tauffer Ferenc (1783–1873)
hosszú élete során számos tisztséget
betöltött. Ötödik gyermeke, Tauffer János (1793–1856) fűszer-, elegy- és gyolcskereskedő, bérkocsi-tulajdonos,
a kolozsvári kiváltságos kereskedő társaság iskolafelügyelője. Ő alapította
a Tauffer-sírkertet a Házsongárdi temetőben, egykori nyughelye fölött állt

enciklopédia
a ma is látható híres Madonnás síremlék. Megvan még szülei, Johann Tauffer
és Elisabeth von Halsch sírköve is.
A városi magisztrátusok 1827. évi
jegyzékben szerepel Tauffer Ferenc
mint „Franciscus Tauffer Oeconomus
Civitatis”, az egykori magyar kifejezés
szerint városgazda és Tauffer János
mint „Johannes Tauffer Centum Vir”,
azaz a száz választott polgárból álló tanács egyik tagja. 2 Tauffer Ferenc neve
a korabeli népjóléti intézkedésekkel
kapcsolatban is felbukkan. Az 1831. évi
kolerajárvány idején a rászorulók megsegítésére gyűjtést rendeztek a nemesség és a polgárság körében, mely ös�szesen „8362 frt 43 kr-t eredményezett.
Ez összegből gróf Gyulai Lajos főkormányszéki tanácsos felügyelete alatt
1831. december 24-től 1832. március 31ig 518 szegény ellátására tápláló levest
főztek Tauffer Ferenc városgazdánál, ki
szívességből konyháját és üstjét e célra
átengedte.” 3

Nemesek és polgárok
A kolozsvári társadalmi élet legfontosabb színterei a kaszinók voltak. Az első
ilyen intézmény megalakulásáról a következőket olvashatjuk. „Nemes és új
eszméktől eltelve […] érkezett haza tanulságos amerikai útjából Bölöni Farkas
Sándor (1795–1842), az alkotni vágyó lelkes társadalomkutató, és a városi közművelődés előmozdítása céljából gróf
Béldi Ferenccel, gróf Kendeffy Ádámmal
és társaikkal 1833 januárius hó 13-án
együttesen megalapítják a »Kolozsvári
Casinó«-t, inkább a nemesi és a főnemesi osztály számára.

„Nemes és új eszméktől
eltelve (…) érkezett haza
tanulságos amerikai
útjából Bölöni Farkas
Sándor (1795–1842),
az alkotni vágyó lelkes
társadalomkutató.”
Farkas Sándor, mint főkormányszéki tisztviselő, kortársait is megnyerte a belépésre, sőt a polgárság köréből
egyeseket szintén a tagok sorába vettek
fel, például Brencsán József, Bogdánffy
Gábor, Dietrich Sámuel, Gábor Antal,
Fülei István, Finta Ferenc, Pfenningsdorf Antal orvos, Szábel Menyhárt, Szlábi Dániel gyógyszerész, Schütz József,
Tauffer János, Tilsch János, Vikol Simon

A Polgári Társalkodó kezdeményezője
Tauffer József kereskedő volt, aki a Kolozsvári Casino tagja volt és onnan kilépve fogott hozzá e polgári intézmény
megvalósításához. 1838-ban az első alakuló rendes közgyűlésen megválasztottak Méhes Sámuelt elnöknek. A Társalkodó alapszabálya szerint: »a kolozsvári
polgári Társalkodó nemes társalkodást
kedvelő, s ártatlan időtöltést és mivelődést kereső ért korú férfiak egyesülete.«
Többen azt hitték, hogy ez az intézmény
a város másik kaszinójának, a »Kolozsvári Casinonak« a riválisa szándékozik
lenni. Hogy a híresztelésnek véget vessen, a Társalkodó közleményt adott ki,
melyben leszögezte az egyesület céljait:
»Sokan a polgáriban a régibbnek (melyet
mi megkülönböztetés végett úri casinonak nevezünk) vetélytársat tekintettek,
ámbár hibásan, mert a polgári casino
teljességgel nem akar a másiknak vetélytársa lenni, hanem mint ugyanazon
egy czélra törekedő társával kezet fogva
előre haladni.«”6
A Polgári Társalkodó termeit a Mátyás király szülőházával szomszédos
Tauffer-házban rendezték be. „1841-ben
Johann Tauffer (1752–1830) és felesége,
egy nevét tudatni nem akaró társalkoElisabeth (1764–1819) sírköve
dói tag 870 kötetből álló könyvtárát a
kereskedők személyében.”4 Ugyancsak polgári rend művelődésének eszközlétag volt Tauffer János nála két évvel sére egyévi szabad használatra az intéfiatalabb öccse, a szintén kereskedő zetnek ingyen átengedni szíveskedett.
Tauffer József (1795–1882) is, a Kolozsvár- Ez később az intézet tulajdonába ment
ra telepedett kárpitos, Johann Tauffer át. Ezen köszönettel fogadott fölajánlás
hatodik gyermeke.
következtében a magyar s német iroEgy másik forrás a kaszinó céljának dalom legjelesebb termékeiből, továbbá
korabeli megfogalmazását idézi. „Béldi számos francia és angol írók németre
Ferenc, az egyik alapító tag – Bölöni Far- fordított műveiből álló szép gyűjtemény
kas utazótársa – az első gyűlésen mon- áll a tagok rendelkezésére (Erdélyi
dotta: »hogy több honfitársaival Kolozsvárott is egy casino létesítését óhajtván,
melynek célja: a miveltebb társalkodás,
nemzetiség előmozdítása, a közértelem és közérzés terjesztése«. A városban csak »úri casino« néven emlegették,
mivel ide tömörült a nemesség jelentős
része.”5
Hamarosan más lehetőség is nyílt
a színvonalas társasági életre. „A városi polgárság úgy gondolta, hogy az
»úri casino« mellett legyen egy polgári intézmény is, amely minden igénynek megfelelően kiszolgálja a tagokat.
A Vasárnapi Újság 1837. szeptember 24-i
számában közölte a hírt: Kolozsvárott a
közértelmesség fejlesztése tekintetéből
»Polgári Társalkodó« cím alatt olvasó terem nyittatott igen csinos bútorozással,
hol évenként 6 p. forintok letétele mellett lehet a honi s nevezetesebb külföldi
hírlapokat, folyóírásokat stb. olvashatni.
Ezen kívül ártatlan időtöltésekre is van
szoba bútorozva. Szálljon siker a célszeTauffer János (1831–1903) síremléke
rű intézetre.
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Hiradó 1841. 9 ápr. 27. 34. sz.). Ugyanezen év aug. 22-én tartott közgyűlésen
[…] szótöbbséggel igazgatóknak választattak: Hincs Sámuel, Tauffer János, id.
Simó Ferenc, ki egyúttal társasági gazda is; jegyző Veress József, pénztárnok
Trandafir József. A 12 tagu választmánynak – közgyűlési indítvány értelmében –
csak a fele került »szózatolás« alá. Többséget nyertek: Tauffer József, Antalffi
Zsigmond, Berde Mózes, Vinkler Ferenc,
Schütz János, Rettegi Mózes. A könyvek
olvashatását megszigorító rendszabályt
módosították.” 7

„Művelt és értelmes
kereskedők”
A korabeli dokumentumokból kiviláglik, hogy a kereskedők a legjobb értelemben vett, igényes polgári réteghez
tartoztak. Ezt támasztják alá a Kolozsvári Kereskedő Társaság céljairól és működéséről szóló adatok. „A kor haladtával […] a kereskedőket is mind jobban
áthatotta a társulati szellem, belátták,
hogy maguk és családjaik életfentartásí eszközeit ez életpályán keresőknek is
erőt egyesítve, jogaikat s kötelességöket
szabályozva könnyebb a megélhetés,
biztosabb a siker; ezért társulat alakítására határozták el magukat. 1835-ben
szabályokat alkottak, melyek föltételei
szerint lehessen Kolozsvárott valaki kereskedő, kereskedő legény és inas. Ily
czim alatt látható kiadva: A Kolozsvári
cs. kir. Kiváltságos kereskedő társaság
rendszabályai 1843. A dolog nem ment
könnyen, mivel rideg önvédelmi szabályokkal akarták magukat körűl bástyázni, a polgárok eddig élvezett szabad
kereskedési jogára nézve nagyon is sérelmes volt: mig végre oda módosíttatott a szabályzat: hogy a korlátozás csak
az idegenekre szól, helybeli hites polgár,
kinek kereskedelmi joga mint ilyennek
eddig is meg volt, ha valamely kereskedést akarna nyitni, habár inasi és legényi esztendőt nem töltött is, de írni tud,
emberségesen eltöltött élete ismeretes,
s a megkívántató vagyona meg van,
kereskedést az eddigi szokás szerint
szabadon nyithasson. Ily s más kisebb
változtatások értelmében, a társulat
felállitására a tanács és esküdt közönség is beleegyezett s 1836-ban a kir. kormányszék előterjesztésére az uralkodó
megerősité.”8
A legelső társulati szabályzat egyik
pontjában az iskoláztatásra nézve
ez áll: „»Minthogy az egybe alakult
kereskedői társaságnak legfőbb czélja az, hogy a kereskedés, ennekutánna az egész hazának boldogitására,
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előmenetelére és mivelödésére, főképen értelmes, ügyes és mivelt kereskedők formálása által valódi virágzó állapotra jusson: annálfogva igyekezni fog
a társaság, egy a maga erejéhez képest
elrendelendő kereskedői kezdőiskolát
felállítani, és abban az ifjakat, maga
pénztárából fizetendő alkalmas tanitók
által, ünnep- és vasárnapokon mindazon kereskedési tudományokra, irás
s számvetésbeli gyakorlatokra, melyek
a kereskedés minden ágaiban szükségesek, nyilvánosan taníttatni, és általok
a tanításból tett előmenetelből, minden
esztendőben egyszer, nyilvános próbát
adatni; mert csak úgy lehet megismerni,
melyik lesz közülök ügyes, művelt és értelmes kereskedő; ők is csak igy juthatnak azon pontra, hogy annak idejében,
kűlsőországi nagykereskedők házaiba
is befogadtassanak.« A kitűzött czélt a
társulat meg is oldá, berendeze két osztállyal egy iskolát, kibérelve e czélra egy
nagy tantermet a Lyceumban s tanítónak beállitá oda Léderer Eduárdot. Iskola felügyelő avagy igazgató Tauffer János volt.”9

A korabeli
dokumentumokból
kiviláglik, hogy
a kereskedők a legjobb
értelemben vett,
igényes polgári réteghez
tartoztak.
„Az első közgyűlés 1838. deczember
23-án tartatott meg! Elnöknek Szábel
Menyhárdot kiálták ki. […] Az első választmány tagjai voltak: Pattantyus
Antal, Gábor Antal, Tauffer János, Krémer Sámuel, ifjú Tiltsch János, Zakariás
Kristóf, Wertán Theodor.” 10
A Taufferek a kolozsvári kereskedelem és az ipar történetében egyre
gyakrabban felbukkantak. A városgazda Tauffer Ferenc és öccse, János például szerepel az alábbi helytörténeti
adatok között is: „Az 1845-ös Kolozsvári Naptárnak az a nagy előnye, hogy a
legtöbb név említésekor a házszámot is
adja, s így jobban azonosíthatók a lakhelyek, de vannak a tulajdonosról közismert házak, ezeknél – sajnos – mellőzték a számot. Ebben az évben itt
lakott Baricz János városi főorvos, egy
a város 13 nyilvántartott orvosa közül,
a 21 sebészből kettő élt itt, az egyik műhelyt is tartott, a 34 bába közül három,
a 39 kereskedő közül csak kettő (Tauffer
János „fűszer- és gyümölcsraktára

a Nagypipánál”; Tauffer Ferenc „fűszer- és porcelánraktára a Vadmacskánál”).” 11
Tauffer Ferenc egyben a szivargyár
tulajdonosa is volt. „A »Növényországi
gyártmányok« között az Erdélyi Híradó
1847. I. félévi tudósítása alapján a következő olvasható: Dohány-gyártás kicsiben megy. Dohányunkat nyers alakba
emésztik fel. Szivar készítés most indult meg Kolozsvártt, hol többek kőztt
Tauffer Ferencz úr szivargyárában 17 csinos leány dolgozik 20–24 v. forint havi
bérért; s mindig készen áll 200,000 darab. Hetenként számítása szerint 14 ezer
darab készül. Ára ezernek 4–12 pengő frt.
[…] A szivar gyártás természetesen igen
nagy emelcsője leendene Erdély dohány
termesztésének. De nálunk a jobb dohányokat igen kövér főldben termesztik, leveleik vastagok, ereik durvákká
lesznek. Eleget nyomnak mázsában,
de nem használhatók szivarra; mert ide
a vékony erű, erős, setét barna dohányt
fogják keresni.” 12
A városgazda és gyártulajdonos
Tauffer Ferenc második gyermeke,
ugyancsak Ferenc (1816–1888; az elsőszülött lány volt, Teréz), pénzügyi tevékenységével tüntette ki magát. „Hosszabb idő
telt még el, hogy Erdély és igy Kolozsvár
is vasutat kapjon, de már kis haszonnal
a kereskedésre mégis járt, hogy Nagyváradig épült ki a vasút. Az meg éppen előnyére vált a kereskedés-iparnak, hogy
sikerült Kolozsvártt létre hoznia egy tekintélyes pénzintézetet. 1858-ban keletkezett a »Kolozsvári kisegítő egyesület«.
Ezen legelső erdélyi nagy pénzintézet

Tauffer János cukrász hirdetése

enciklopédia
történetét megirta Köváry László történész, mely munkából kiviláglik, hogy ez
intézet éltető lelke Tauffer Ferencz volt,
ki mindjárt keletkezésekor vette át az
intézet vezetését s tartá azt több tizeden
át kezében egész haláláig.” 13

Krémesbéles négy krajcárért
A vendéglátásban több Tauffer is érdekelt volt. A Polgári Társalkodót alapító Tauffer Józsefnek, akárcsak édesapjának, kilenc gyermeke született.
Közülük hárman is a cukrászmesterségben jeleskedtek: József (1825–1877),
János (1831–1903) és Adolf (1841–1896).
„A cukrászda (cukrászbolt) – ekkor
még – nem önálló vendéglátóipari intézmény, mégis Kolozsvár viszonylatában a klasszikus kávéház elődjének
tekinthető. A német Kaffé Konditorei
kávéháztípus az 1880-as évekig Erdélyben is markánsan jelen volt. A század
közepétől egyes cukrászok átalakítják
boltjaikat szélesebb kínálatot nyújtó
vendéglátó-helyekké, és megteremtik az ülve fogyasztás lehetőségét.
Ez a folyamat Kolozsváron is jól dokumentálható: Ulrich József (Piacsor,
Brandt-ház), Tauffer Adolf, Tauffer József (Nagypiac, plébánia mellett), ifj.
Wurscher János (Nagypiac 9.), Simon
Ferenc (Belmonostor u. 11.), megtartották cukrászdájukat, bár »jó kávét
is mértek«, sőt néhol tekézésre is volt
lehetőség. Orbán József (Rhédey-ház),
Tauffer János (Főtér, a plébánia mellett), Sübek Antal (Híd u. kir.-ház),
Weisz Herman (Nagypiac, Lábasház)
cukrászatuk mellé kávéházat is nyitottak, és ez a típusú szolgáltatás uralta a 19. század hatodik-hetedik évtizedét. Kérdés, hogy egy vendéglátóipari
vállalkozás »kávéház és cukrászda«
néven való működtetése feltételezte-e
a tér szegregációját. Két példát (Orbán
és Tauffer) találtunk arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos a térbeni elkülönítés mellett döntött, a kávéház rész
»egybe volt kötve egy jól berendezett
cukrászattal«.
Orbán József Rhédey-ház »alatti«
cukrászda-kávéházában gyaníthatóan
nagyobb hangsúlyt kapott a »kávéház«.
Gyakran hirdeti egyszerűen csak kávéházként, amely talán a legtekintélyesebb lehetett a maga korában: »8 terem,
melyből 2 tekéző, egy olvasó és 3 külön
társas játékokra van berendezve. A magyar és német újságirodalom mintegy
40 lap által van képviselve, ezek között
több napilap, képes és élczes hetilap.«
Tauffer János ugyancsak kávéház és
cukrászdaként hirdetett vállalkozását,

szerint »a delicatesse édességektől
a karácsoni galyakra aggatni szokott
finom confettikig« terjedő választékon
túl »végül nem csak az anyagi tápszerekről és mulatságokról, hanem a szellemi élvezetes szórakozásról is gondoskodik – »járatván a legkitűnőbb hazai
és külföldi, politikai, szépirodalmi és
élczlapokat, u. m. Pesti Napló, Hon, Magyar Sajtó, Politikai Hetilap, Kolozsvári
Közlöny, Korunk, Erdélyi Hetilap, Családi Kör, Fővárosi Lapok, Vasárnapi Ujság,
Magyarország és a Nagyvilág, Hazánk
és Külföld, Ujkorszak, Bolond Miska,
Üstökös, Képes Ujság, Növendékek Lapja, Hivatalos Értesítő – magyar lapok;
továbbá: Die Debatte, Wiener Lloyd, Pester Lloyd, Wanderer, Neue Freie Presse,
Hermannstädter Zeitung, Siebenbürger Bote, Leipzieger Illustrierte Zeitung,
Grade Michel, Neue Zeit, Kikeriki, Über
Land und Meer, Fliegende Blätter, Die Biene – német; Concordia és Humoristu –
Tauffer Gyula felvétele Szabó Dezső családjáról
román; Illustration de Paris – francia;
a közvélemény »a füstös Taufer«-ként Gazeta Narodowa – lengyel és így ös�emlegette. Szabó Dezső szerint »ar- szesen 35, különféle nyelvű és színezeról volt híres, hogy a süteményei an�- tű lapok állnak minden időben a n. é.
nyira magukba szívták a nagyrészt közönség rendelkezésére és használaközépiskolás vagy egyetemi diákok do- tára.«” 16
hányfüstjét, hogy megevésük szintén a
nikotinszenvedélyt elégítette ki«. Reklámhirdetések alapján az a kép körvonalazódik, hogy a tulajdonképpeni
cukrászdában nem vagy csupán elvétve helyeztek el tekeasztalt, nyitvatartási
idejük másként volt szabályozva, jóval
szélesebb réteg látogatta (hölgyközönség, cselédek, gyermekek is). Tauffer
Adolf cukrászdájában például »szivarozásnak hely nem adatott«”.14
A Szent Mihály-templomhoz kapcsolódó emlékekből még a Tauffer-cukrászda árairól is tájékozódhatunk. „A századforduló közszeretetnek örvendő
plébánosa Bíró Béla apátplébános volt.
A jóságos arcú, fehér hajú, öreg, székely
pap bácsi mindig csizmát viselt a reverendája alatt és hamisítatlan székelyföldi dialektussal mondta el a prédikációkat a szószéken. Mindenben jól a keze
alá dolgozott Sánta István, a nagyszerű
orgonista és a császárszakállas sekrestyés, Kántor Endre. Kántor bácsi biztosította a kisdiákoknak a mellékkeresetet.
A vizuális kultúra művelésének törA keresztvivésért húsz krajcárt, a füs- ténetében is találkozhatunk a Tauffer
tölőlóbálásért tízet adott. Milyen nagy névvel. Tauffer József ötödik gyermepénz volt ez a mindig éhes nebulóknak, ke – a fentebb említett három cukrász
akik négy krajcárért már egy hatalmas testvére – Tauffer Gyula fényképész
krémesbélest kaptak Tauffer bácsi cuk- (1832–1890, jelen sorok írójának ükrászatában.” 15
nagyapja). Az erdélyi fényképezés úttöA cukrászdák nemcsak testi, hanem rőjének, Veres Ferencnek a tanítványa
szellemi táplálékot is nyújtottak. „A Há- volt. Kolozsváron az Óvárban, a család
zsongárdban pihenő Tauffer János ko- Mátyás király szülőháza melletti hárabeli cukrászüzlete […] egy 1866-os ko- zában 1865-ben nyitott saját műtermet,
lozsvári naptárban olvasható hirdetés melyet 1874-től Veress Gyulával közösen

Kántor bácsi biztosította
a kisdiákoknak
a mellékkeresetet.
A keresztvivésért
húsz krajcárt,
a füstölőlóbálásért
tízet adott. Milyen nagy
pénz volt ez a mindig
éhes nebulóknak, akik
négy krajcárért már egy
hatalmas krémesbélest
kaptak Tauffer bácsi
cukrászatában.
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üzemeltetett. 1882–1885 között Tauffer
Debrecenben működött.17
Újabb vállalkozásának hirdetése híven tükrözi a kor hangulatát: „Alúlírottnak van szerencséje a n. érdemű közönséggel túdatni, hogy Kádas útczán 1889.
sz. a. épített és a legnagyobb kényelemmel berendezett fényképészeti műtermét a mai napon megnyitotta. Jó képek,
olcsó ár és pontos szolgálatról kezeskedik. Felvételek minden időben eszközöltetnek. Becses pártfogásukba ajánlja
magát Tauffer Gyula.” 18
Munkásságának irodalomtörténeti
vonatkozása is van: ő készítette az első
felvételt Szabó Dezsőről. A hároméves
kisfiú egy családi képen látható, szülei,
Szabó József és Mille Mária, valamint
testvérei, Árpád, Jenő és Ilona társaságában. A képet ma Budapesten, a Petőfi
Irodalmi Múzeumban őrzik.19

Tauffer Ferenc utóda
elsősorban az angol
gyártmányú kerékpárokat
forgalmazta: a Coventry-i
Premier gyár kerékpárjait,
valamint a steyeri
fegyvergyár gépeit.
A helytörténet kutatói a Tauffer-hídnak is nyomára bukkantak. „Az 1880as években említett híd az egykori Magyarkaputól északra vezetett át
a Malomárok fölött. Valószínűleg a Postakert (Cuza Vodă) utca végén, a Kisszamoson át a Széchenyi térre vezető, ma
is létező híd elődje lehetett. Az azóta eltűnt helynév a XIX. század egyik jelentős kolozsvári polgárcsaládjának emlékét őrizte.”20
A testi egészség és a jó kondíció fenntartásáról nem csak a cukrászdák gondoskodtak. Az 1800-as évek vége felé
Kolozsváron már Kerékpáros Egylet is
működött. A „vasparipák” beszerzése sem okozhatott gondot. „Kolozsváron három kerékpár-forgalmazó üzlet
reklámoztatta magát a XIX. század végén: Bernáth Ede Sándor üzlete a Széchenyi téren volt a Szamos-híd lábánál,
Grósz Frigyes üzlete a Főtéren volt, míg
a Tauffer Ferenc utóda üzlet a Belközép
(Deák Ferenc, ma Eroilor) utcában volt.
Mellettük Vici Endre és Balogh József
is működtetett kisebb kereskedést. […]
A kolozsvári kerékpár-forgalmazók szolgáltatásaihoz hozzátartozott az oktatás
is: klienseinket ingyen, nem-klienseket
1-2 forintért tanították saját gépeiken
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Tauffer Ferenc utódjának hirdetése

a Tornavívoda udvarán berendezett zárt
kerékpár-iskolában.
Tauffer Ferenc utóda elsősorban az
angol gyártmányú kerékpárokat forgalmazta: a Coventry-i Premier gyár kerékpárjait, valamint a steyeri fegyvergyár
gépeit. Szintén Tauffernél lehetett vásárolni Dürkopp-féle Diana kerékpárokat,
amelyek az 1867-ben alapított híres német bicikli, motorbicikli és autógyárban
készültek.”21
A nagy múltú Erdélyi Múzeum-Egyesület tagjai sorában találunk neveket a
Taufferek újabb nemzedékéből. Egy 20.
század eleji összesítés szerint az alapító tagok sorában szerepel az akkor élt
Tauffer Ferenc és Tauffer József. „Alapító tagok, kik akár az egylet pénzalapját, akár a múzeum gyűjteményeit 100
(egy száz) osztrák forinttal, vagy annyi
értékű ajándékkal gazdagítják.” Az Orvos-Természettudományi Szakosztály rendes tagja dr. Tauffer Vilmos. 22
A Tauffer-sírkertet alapító Tauffer János
unokája, a híres szülész-nőgyógyász
professzor (1851–1934) – Blaha Lujza nőgyógyásza – ugyan nem Kolozsváron
jutott pályája csúcsára, de a családról
szólva nem lehet említés nélkül hagyni.
Budapesten őrzi emlékét a Bródy Sándor
utcában építtetett egykori fényűző otthona, a Tauffer-palota.
Ez a kis összeállítás reményeim szerint
túlmutat a Taufferek tevékenységének
szemelvényes ismertetésén. A konkrétumok felvillantása mellett általánosításra
is lehetőséget ad. A kiragadott példák érzékeltethetik anyagi és szellemi kultúra
összefüggését. Ipar, kereskedelem és művelődés, testi és lelki szükségletek összefonódása és azok kielégítése – egy „polgári” világban! – együttesen járulhat hozzá
egy város légkörének, sajátosságainak kialakításához.
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T. Szabó Csaba

Az ókori Róma története
a magyar historiográfiában

Az
Az egykori birodalom
mintegy kétezer
városának emlékanyaga
nemcsak a középkori,
de különös hangsúllyal
a reneszánsz és
felvilágosodás kori
történeti irodalomban és
politikai ideológiákban
is továbböröklődött.

ókori Róma emlékezete végigkísérte
a középkori krónikákat és történeti tudatot is. Az egykori birodalom mintegy
kétezer városának emlékanyaga, romjai és az újszövetségi hagyományokban
túlélő emlékezete nemcsak a középkori,
de különös hangsúllyal a reneszánsz és
felvilágosodás kori történeti irodalomban és politikai ideológiákban is továbböröklődött. Minden nagyhatalom próbálta a principátus kori Róma dicsőségét,
ideológiáját, szimbolisztikáját utánozni,
míg a középkori és újkori történetírókat
fáradhatatlanul foglalkoztatta a Római
Birodalom egykori dicsősége és hanyatlásának oka. A középkor folyamán Eutopius Breviáriuma és a Historia Augusta fennmaradt kéziratai óriási sikernek
örvendtek, ezeket a munkákat használta fel Szent Ágoston, Paul Diaconius

vagy Einhard is korszakalkotó történetírói munkáikban (I. kép). A Historia Augusta középkori változata tartalmazta
ugyanakkor Suetonius tizenkét császár
életét összefoglaló munkáját is, amely
alapját képezte a középkori és újkori biográfiaírásnak. Birger Munk Olsen
monumentális munkájában (L’étude
des auteurs classiques latins aux XIe et
XIIe siècles, 1982–1989) számos olyan középkori szerzőt találunk, akik felhasználták a Historia Augusta vagy más,
az ókorból fennmaradt római történelmet. Ezek a törékeny középkori kéziratok voltak – a középkori városok alapját
képező római romok mellett – az ókori
Róma történetének hordozói és fenntartói, valamint ezek adták a legfőbb forrását a reneszánsz és felvilágosodás kori
Róma történetét összefoglaló szintéziseknek is1 .

Róma története
a felvilágosodás korában

I. kép. A Historia Augusta IX. századi kiadása
(Vaticanus Palatinus lat. 899, fol. 19r.- forrás:
Wikicommons)

Az ókor iránti érdeklődés második nagy
hulláma a felvilágosodás korában, a 18.
században indult, amikor a történetírók
immár nemzeti nyelvükön írták meg
Róma-történeteiket. Számos jelentős
francia és angol történetíró is megírta
ebben az időszakban a maga saját Róma-történetét, amely előfutára volt már
egy olyan római történetírásnak, amely
túlhaladta a Historia Augusta és Suetonius biográfiatörténeteit. Kiemelendőek
a francia felvilágosodás korának nagy
Róma-történetei, elsősorban Francois
Catrou és Julien Rouille 1728-as munkája vagy Charles Rollin tizenhat kötetes római históriája, amelyet 1750-ben
fejezett be Jean-Baptiste Louis Crévier.
Az angol irodalom nagy Róma-történetei is ekkor keletkeztek: Basil Kennett
1696-os Roma Antique című angol ös�szefoglalója megelőzte William Wotton 1701-es opusát Róma történetéről,
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francia és német történeti hagyományoktól, mert még a középkori Historia Augusta biográfia alapú történetírását folytatta.
Az Utrechtben tanult Wáli István (1729–
1779), aki egyben a magyar romakutatás atyja is, 1778-ban adta ki Pozsonyban
A római imperátorok tükre című munkáját, amelyet II. József császárnak ajánlott
(III. kép). A munka a középkori Historia
Augusta-i hagyományokra épít, ám azon
valamelyest túllép, hisz a római császárok életének bemutatásán túl Wáli munkája már a kora bizánci császárok életét is
összefoglalta. Sőt, a német-római császárok, bajor királyok, majd Habsburg-uralkodók bevonásával gyakorlatilag legitimizálta azt a régi politikai ideológiát,
amely a Harmadik Róma (Bécs, Moszkva) iránti politikai vágyat tükrözte. Wáli
egy sorba állítja a Habsburg-uralkodókat
a nagy római császárokkal, így munkája
egyben panegirikusz is. Wáli István kuriózumnak számító könyve előtt akadt néhány olyan munka, amely a római történelmet foglalta össze, vagy annak egy
II. kép. Edward Gibbon angol történetíró
részére fókuszált: kiemelendő itt Zsámboarcképe (forrás: Wikicommons)
ky János 1552-es Romanorum Principum
III. kép. Wáli István munkájának első lapja
amely ugyanakkor Kennett munkájá- effigies cum historiarum annotatione és
(forrás: Google Books)
nál sokkal sikeresebb volt. Nathaniel Doleschall Pál 1742-ben írt Imperatorum
Hooke 1707-es Róma-története talán az romanorum nomina et symbola című
első olyan munka, amely eltér a Historia munkája, igaz mindkettő latin nyelven ókori történetét. Dugonics kötetében
Augusta hagyományából fakadó életraj- íródott még.
ugyanakkor ott találjuk az ókori Róma
talán első, magyar nyelvű térképét is
zok köré csoportosuló Róma-történettől
és francia hagyományt követő hadtörté(IV. kép). Dugonics érdeklődése a római
neti traktatusoktól. Hooke nagy érdeme,
kor iránt elsősorban medgyesi papsáhogy Róma történetét már a társadalmi
gához és erdélyi utazásaihoz kötődik,
csoportok elemzésének szemszögéből
amely során megismerkedett a dák és
elemzi. Oliver Goldsmith 1769-es nagy
a római múlt emlékeivel, ez sarkalhatösszefoglalója a Tory-hagyományú törta az ókori Róma iránti érdeklődéséhez.
ténetírás legjelentősebb munkái közé
Munkája ugyanakkor már egy újfajtartozott, amely ugyanakkor nagyban
ta római történetírást is tükröz, amely
hozzájárult a 18. századi Augustus-kulmegelőlegezte a 19. századi főbb muntusz megteremtéséhez is.
kákat. Ebből a korból kiemelendőek még
Ezek a főbb művek előzték meg a felaz Erdély ókori római múltjával foglalvilágosodás korának legjelentősebb rókozó főbb munkák (Bartalis Antal: Ortus
mai történetét, Edward Gibbon A római
et occasus imperii Romanorum in Dacia
birodalom hanyatlásának és bukásának
Mediterranea, 1787; Huszti András: Ó- és
története című monumentális munkáúj Dácia az az Erdélynek régi és mostani
ját (II. kép). A mű első részét 1776-ban
állapotjáról való História, 1791), amelyekadták ki, a végleges munka 1788-ban keben rövid összefoglalókat olvashatunk
rült az angol olvasók elé. Gibbon munDugonics András Római történetek Róma történetéről is.
kája korszakalkotó történeti narratívát című, 1800-ban kiadott, de még a 18.
hozott létre, hisz a Róma felemelkedé- század végén elkészült munkája a Rósét, majd bukását moralizáló, erkölcsi mai Birodalom történetét rendhagyó Róma története a 19. századi
folyamatokkal magyarázta, reflektál- módon, már a francia forradalom ese- történetírásban
va ugyanakkor korának angol realitá- ményeihez és ideológiájához hasonsaira. Gibbon Róma-története – a maga lítja, a királyok elűzetését egyértelmű A reformkor és a romantika egyaránt
számos hibájának ellenére – olyan alap- párhuzamba hozza XVI. Lajos lefejezé- meghatározó politikai és művészeti
vető munka lett, amely meghatározta sével, Sulla diktatúráját, véres terror- irányzata különös érdeklődést mutatott
a 19. és nemegyszer a 20. századi törté- ját pedig a Robespierre-féle jakobinus az ókori Róma iránt. Ezt tetőzte még
netírást, különösen a birodalmak létre- diktatúrával hasonlítja össze. Munkája a romantika korának nagy utazásai,
jöttének és bukásának elemzésekor.
alighanem az első olyan magyar nyel- a felső-közép értelmiség európai körA magyar historiográfia első, magyar vű Róma-történet, amely túllép a His- útjai, melynek kötelező állomása volt
nyelvű Róma-története is ekkor keletke- toria Augusta-i hagyományokon, és ak- Róma és Pompeii is. A napóleoni eszmezett, igaz, ez jóval elmaradt a fent említett tuálpolitikai kérdésekkel vegyíti Róma rendszer, de a Habsburg-császárok is

Dugonics András Római
történetek című, 1800ban kiadott, de még
a 18. század végén
elkészült munkája (...)
az első olyan magyar
nyelvű Róma-történet,
amely aktuálpolitikai
kérdésekkel vegyíti Róma
ókori történetét.
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IV. kép. Dugonics András arcképe
(forrás: Wikicommons)

immár hagyományosan a római múlthoz igazították vizuális (építészeti, festészeti, szobrászati) propagandájukat.
Ebben a korban nyíltak meg a történelmi Magyarországon is az első múzeumok és antik gyűjtemények, valamint
ekkor indultak az első szisztematikus
ásatások is Aquincumban és az erdélyi dák, illetve római városok területén
is. Ezek a jelenségek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a 19. század első felében számos Róma-történet jelent meg
magyar nyelven. Ezek közül megemlítendő Tooth István A rómaiak történetei
című, Pesten, 1844-ben kiadott munkája, Magos Ernő Róma Augustus korában
(1847) vagy Koczányi Ferenc, Scipio (1852)
című munkái. Ezek az írások elsősorban
a művelt nagyközönségnek szóltak, és
a 19. században elterjedő tudományos
ismeretterjesztés hullámát követik.
A dualizmus kori pozitivista történetírás már jóval meghaladta az előző
fél évszázad szerény műveit, és számos
nagy külföldi munkát lefordítottak magyar nyelvre, valamint saját, magyar
szerzőktől származó Róma-történet is
keletkezett. 1868-ban Hegyessy Kálmán
Pesten kiadta Edward Gibbon nagy művét magyar nyelven. Kötete nemcsak
a nagyhatású angol monográfia fordítása, hanem annak átdolgozott kiadása is volt. Hegyessy fordítása sokáig az egyik legolvasottabb magyar
nyelvű Róma-történet volt, hisz Gibbon
munkája ekkor már Magyarországon
is nagy hírnévnek örvendett, különösen a történészek körében. A kor másik
jelentős Róma-története – amely szakmai alaposságában azért már nem tudott vetekedni a kor hasonló, külföldi
műveivel – Pór Antal 1873-ban kiadott
Róma története a Nyugati Birodalom

elenyésztéig című hatalmas munkája volt. Pór műve azért is érdekes, mert
alig egy évvel hamarabb jelent meg a
modern latin epigráfia atyjának, Theodor Mommsennek nagy alkotásánál,
A rómaiak története első magyar fordításánál. Mommsen hatalmas, háromkötetes munkájának ötödik kiadását
1874 és 1877 között adták ki Toldy István
fordításában. Mommsen korszakalkotó munkáját először 1854 és 1856 között
jelentették meg, igaz azt legalább ötkötetesre tervezte – utóbbi két kötet utóélete szinte regénybe illő, és csak 1992ben állt össze végérvényesen az öt kötet.
Az első három kötet Róma alapításától
Julius Caesar felemelkedéséig mutatja be a római történelmet. Rendkívüli
forrásgyűjteményével, jogi apparátusával, az irodalmi és régészeti, epigráfiai
források mesteri egybefűzésével, valamint olvasmányos szövegével Mommsen kötetei azonnal európai hírnevet
szereztek a nagy epigráfusnak, és a 19.
században ez a munka lett a kanonikus
mű az egyetemi oktatásban úgy Budapesten, mint 1899 után Kolozsváron is (V.
kép). A munka a 19. század legnagyobb
hatású római története, módszertana,
a római intézmények, vallás és hadsereg jogi aspektusainak hangsúlyozása meghatározta a római történelem
kutatásának 19. század végi pozitivista
irányzatát. Munkája – bár eredetileg három kötetben jelent meg – magyar nyelven ma nyolc kötetben ismert.

1868-ban Hegyessy
Kálmán Pesten kiadta
Edward Gibbon nagy
művét magyar nyelven.
Kötete nemcsak a
nagyhatású angol
monográfia fordítása,
hanem annak átdolgozott
kiadása is volt.
Mommsen nagy munkája és annak
Toldy-féle fordítása alapvetően meghatározta az ókori Rómáról szóló magyar
nyelvű történettudományt is. Az ez követő magyar vagy magyarra fordított
külföldi munkák adatokban már nem
tudtak sok újat hozni, legfeljebb olvasmányosabb, a nagyközönség igényeihez
igazítottan tudták Mommsen eredményeit tolmácsolni. Ilyen munka volt például az 1879-es Ribáry Ferenc-féle Képes
Világtörténet harmadik kötete, amely az
ókori Róma történetét mutatja be, vagy

V. kép. Theodor Mommsen, aki Rómatörténetéért Nobel-díjat kapott
(forrás: Wikicommons)

az 1912-es Tolnai Világtörténelmének Rómára vonatkozó kötete. Még ezeknél
a munkáknál is szerényebb, ám meglehetősen nagy sikernek örvendő munkák
kötődnek Geréb József főiskolai tanár
nevéhez, aki 1930 körül közölte A rómaiak története: Róma ragyogása és romlása
című erősen ideologikus munkáját. Bár
Geréb kötete már a 20. században jelent
meg, még erősen tükrözi Mommsen és
a nagy magyar enciklopédiák korának
stílusát.

Róma történetek magyarul
az elmúlt száz évben
A 20. század első felében, különösen
1945-ig a magyar ókortudomány két
nagy irányzatának, a Kerény Károly-féle iskolának és az Alföldi András-féle
csoportnak is alapvető forrása maradt
Theodor Mommsen opusa, igaz, Alföldi
András maga is számos alapvető kérdésben állást foglalt köteteiben, és nagyban
hozzájárult a korai, archaikus Róma
történetének ma ismert arculatához.
Az 1945 utáni magyar történetírás is
az ún. marxista történetírás doktrínáit követte, a Római Birodalom története
pedig a szociális háborúk és az osztályharcok kiváló esettanulmányaként jelent meg, míg annak bukása elsősorban
az imperializmus dekadens kellegének
köszönhető volt. Ennek az új ideológiának az egyik legnépszerűbb tankönyve terjedt el magyar nyelvterületen
is – ez volt Nyikolaj Maskin 1951-ben,
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VI. kép. A legnépszerűbb Róma-történeti
kézikönyv fedőlapja

Borzsák István és Harmatta János által
lefordított kötete. Maskin munkája óriási sikernek örvendett a szovjet blokkban,
lefordították német és román nyelvre is,
és sokáig az ő munkája lett a kanonikus
Róma-történet a sztálinista időszakban.
Ebből az időszakból érdekességként kiemelendő Bodor András erdélyi ókortörténész 1959-ben írt Az ókori Róma története című egyetemi tankönyve, amely
mintegy háromszáz oldalon át mutatja
be Róma történetét.

Érdekességként
kiemelendő Bodor András
erdélyi ókortörténész
1959-ben írt Az ókori
Róma története című
egyetemi tankönyve,
amely mintegy háromszáz
oldalon át mutatja be
Róma történetét.
Az 1960-as és ʼ70-es években különösen három szerző munkái emelendőek ki: Maróti Egon A Római Köztársaság története (1962), Hahn István
A császárság története (1962), valamint
Vojtech Zamarovský Róma történelmet
írt (1971) című munkája. Míg a Maróti–
Hahn-munka elsősorban az egyetemi
oktatás kötelező tankönyveként szolgált, addig Zamarovský kötete a nagyközönségnek tolmácsolta nagy sikerrel
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– így például több reprintkiadást is
megért Róma ókori története magyar
nyelven is. Németh György szerkesztésében jelent meg 1987-ben Ferenczy
Endre Itália őskora és az itáliai népek
története a római királyság bukásáig
című egyetemi jegyzete, amely Maróti és Hahn munkájának előköteteként
szolgált.
1990 után az ideológiai határok enyhülésével, feloldódásával óriási számban jelentek meg újabbnál újabb Róma-történetek magyar nyelven. Ezek
közül kiemelendő az 1992-es egyesített tankönyv (Az ókori Róma története), amelyben Ferenczy, Maróti és
Hahn szövegeit összegezte Harmatta
János. Az 1990-es években jelent meg
magyar nyelven Tim Cornell és John
Matthews A római világ atlasza című
nagysikerű kiadványa, amely az első,
angolszász munka volt hosszú évtizedek óta, amely magyarul is megjelent.
Ezt nemcsak középiskolákban, de még
egyetemi berkekben is nagy szeretettel használják ma is. M. Vickers A római világ című munkája már 1990ben megjelent magyarul. Kiemelendő
az 1990-es évekből Alföldy Géza Római
társadalomtörténete (1996), amely az
ókori társadalomtörténeti kutatások
kanonikus műve lett, és alapvető tankönyv mind a mai napig úgy a magyarországi, mint erdélyi oktatásban.
2011-ben írt új, negyedik német kiadását is várhatóan lefordítják majd. Jean-Noël Robert 1999-es francia munkáját 2006-ban adták ki magyar nyelven,
amely zsebmérete ellenére rendkívül
alapos összefoglalása az ókori Róma
intézményrendszerének és történetének. 2007-ben jelent meg a Havas László, Hegyi W. György és Szabó Edit által
írt Római történelem című monumentális tankönyv, amely a legkorszerűbb
összefoglalása az ókori Róma történetének magyar nyelven, és ma a legnépszerűbb egyetemi tankönyv a régészeti és történelmi felsőoktatásban
(VI. kép). Ennek rövidített, a BA-képzéshez igazított változatát adta ki Görög-római történelem címmel Németh
György és Hegyi W. György egy új tankönyvben, amelynek első fele a görög,
a másik a római történelmet foglalja
össze röviden. Ehhez a hosszú sorhoz
fog csatlakozni a neves angol ókortörténész, Mary Beard S.P.Q.R – Róma története (2015) című kötete, amelyet most
fordítanak magyar nyelvre és várhatóan 2018 őszén látja meg a napvilágot
(VII. kép). A kötet alighanem az egyik
legeredetibb megközelítésből ábrázolja az ókori Róma történetét, örökségét
és máig élő hatását. Megérne még egy

VII. kép. Mary Beard kötetének fedőlapja

magyar fordítást Greg Woolf 2012-es
Róma. Egy birodalom története című
nagysikerű monográfiája is, amely
a faluból lett birodalom kérdését járja
körül, hasonlóan innovatív, a magyar
történettudomány számára szokatlan
kérdésekkel operálva.
Az itt felsorolt nagyobb jelentőségű Róma-történeteken kívül számos reprintkiadást és megannyi ismeretterjesztő albumot, kalauzt és zsebkönyvet találunk
ma már magyar nyelven, amely az ókori
Róma történetével ismerteti meg a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Az olvasó feladata és egyben felelőssége, hogy
a magyar történettudomány és műfordítás elmúlt negyed évezredének melyik
Róma-történetét veszi kezébe, és melyik
szerző szemszögéből ismeri meg a európai civilizáció egyik leghatásosabb történelmi korszakát.

Bibliográfia:
Akça, C. Ataç, Roman Historiography of
Eighteenth-Century Britain Beyond. Gibbon: Ancient Norms of Empire for Moderns. In: Bourgault, S. –Sparling, R. (eds.),
A Companion to Enlightenment Historiography, Brill, Leiden, 2013, vol. III., 469-504.
Kretschmer, M. T., Rewriting Roman history in the Middle Ages, Brill, Leiden, 2007
Németh György, A magyarországi felsőoktatás ókortörténeti tankönyvei, 1949–1989.
In: Történeti Tanulmányok 19, Debrecen,
2011, 51-60.

Jegyzet
1 Köszönettel tartozom prof. dr. Németh
Györgynek, az ELTE BTK Ókortudományi
Tanszék egyetemi tanárának, aki a korai
magyar művek megismerésében segített.

könyvesház

Balassa M. Iván

Táji tagolódás
Erdély népi építészetében

F
Megismerjük
a településszerkezeteket
és a telekhasználatot,
a lakóházak alaprajzi
elrendezését és
a tüzelőberendezéseit,
az épületszerkezeteket,
a homlokzatok kiképzését
és a házak formai
megjelenését.

uru Árpád új könyve* tekintélyes munka, terjedelmében és tartalmában
is. A mű alapja Furu Árpádnak a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hungarológiai tanulmányok doktori iskolája keretében
elkészített, 2015. február 13-án – hozzátehető, sikerrel – megvédett értekezése.
Ennek címe: Táji tagolódás Erdély népi
építészetében volt.
Ha belegondolunk, a most megjelent
kötet azonos címe tulajdonképpen nem
pontos.
A szokásos és elmaradhatatlan bevezető oldalak (I-II. fejezet, 9-30. o.) után
ugyanis 6 fejezetben, közel 200 oldalon
át Erdély népi építészetének morfológiai
leírása következik. Megismerjük a településszerkezeteket és a telekhasználatot, a lakóházak alaprajzi elrendezését
és a tüzelőberendezéseit, az épületszerkezeteket, a homlokzatok kiképzését és
a házak formai megjelenését. Itt nem áll
meg, mert folytatja az udvar épületeivel

és zárja ezt a részt a térelválasztók,
a kapuk, kerítések bemutatása.
És nem csak a magyar népi építészetet, annak táji tagolódását dolgozza fel – mint ahogyan ez egy hasonló
nagy földrajzi táj népi kultúrájának valamely jelensége esetében megszokott
dolog. Itt valóban Erdélyről van szó és
az ezt benépesítő etnikumok összességéről.
Nem tehetett mást, mert ha a kitűzött célját, a népi építészet táji tagolódását akarta feldolgozni, akkor be kell
mutatnia, hogy minek az elemzésére
vállalkozott. Márpedig egy ilyen ös�szegzéshez a rendelkezésre álló források nagyon egyenetlenek. Vannak
nagyon jól feldolgozott területek, jelenségek – az egyes etnikumoknál nagyon gyakran más- és máshova esnek
a hangsúlyok – és e mellett elhanyagolt, alig ismert részletek. Még az se
mondható, hogy a magyar népi építészet terén minden „megoldott”, a román kutatás hosszú időn keresztül
területileg máshova koncentrált,
a német-szász pedig nagy hiányokat mutat, amelyek lehet, hogy már
nem is pótolhatók.
Egy olyan vizsgálat, mint egy
adott kulturális jelenség táji tagolódása, ideális esetben akkor végezhető el, ha a források egyenletesek,
azonos szempontok alapján jöttek
létre. Nem véletlen, hogy a magyar
néprajztudomány, az egyébként erre
(is) elvégzett atlaszkutatáshoz fordul
ilyen esetekben. Csakhogy, ez a Magyar Néprajzi Atlasz. A szomszédos, vagy akár az együttélő népek
atlaszai sajnos nem kompatibilisek, az egyes jelenségeket feldolgozó lapokat nem lehet „egymásra helyezni”. Marad tehát az a megoldás,
amit szerencsénkre a szerző is követ, egy saját adatbázis létrehozása,
vagyis Erdély népi építészetének feldolgozása.
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A kötet leíró része hallatlanul adatgazdag. Nemcsak a szakirodalom alapos ismeretéről győz meg minket, hanem arról a hatalmas terepmunkáról,
amivel ezt kiegészítette. A népi építészet kutatói rendszerint specializálódnak, egyesek a településekkel, mások,
a „házkutatók” a lakó-, és meglehetősen
kevesen a gazdasági-, nem véletlenül
„mellék”- jelzővel illetett épületekkel.
Ezt egy ilyen összegzés készítője nem
engedhette, és nem is engedte meg magának. Mint ahogyan azt se, hogy csak
a magyar anyaggal foglakozzon.
Természetesen nyomon követhető,
hogy a szerző hol végzett részletesebb
előmunkálatokat, írt könyvet (Kalotaszeg, Udvarhelyszék), tanulmányt, esetleg tervezi ezt (Aranyosszék), vagy tartja kézben egy település népi építészeti
emlékvédelmét (Torockó). De láthatóan
ott is végzett részletesebb terepmunkát,
ahol kirívó hiányosságokat tapasztalt
(pl. Beszterce környéke).
Ebben a részben érdemes még felfigyelni a történeti források bőséges
használatára, kiemelten a Szabó T. Attila, a B. Nagy Margit és Benkő Elek által
feltárt levéltári adatok idézetére a történeti előzmények jobb megvilágítása
érdekében. Jól „hasznosította” az ebből
a szempontból nem nagyon ismert, a 1819. század fordulóján készült unitárius
egyházlátogatási jegyzőkönyvek ide vonatkoztatható adatait. Vagyis az egyes
jelenségek történeti alakulását is igyekszik megvilágítani.
A leíró fejezetekben egyes helyeken
kis, önálló monográfiák olvashatók.
Különösen figyelemreméltó a gazdasági épületek példaszerű szinte összegzése, benne olyan, felfedezésszámba
menő épületekkel, mint a búzaszínek.
A kapuknál a fedeles nagykapuk, a székelykapuk mellett csak szórványosan
foglalkoztak a többiekkel, ezeknek is
nagyon jó „kismonográfiája” olvasható
a disszertációban.

Csákány Elek udvara Kidében 1950 körül. Illusztráció a könyvből

egy módszertani újításával, a „népi
építészeti változók” segítségével állapította meg. Módszertanilag éppen az
egyenetlen forrásanyag miatt van erre
szüksége. A matematikai modell első
pillantásra túl merevnek tűnik, mint
ahogyan a klaszteranalízisek is (Harkai
Imre kézi, Borsos Balázs számítógépes),
de a változók minősítésével, hierarchizálásával úgy tűnik, egy rugalmasabb és eredményes analízist tudott
elvégezni. Leírja az egyes tájak jellemzőit, a nagy építészeti régiókat: a közép-erdélyi pitvaros házövezetet, a kelet-erdélyi ereszes ház övezetét, azaz
Székelyföldet, az észak-erdélyi kemencés-lakószobás házat és végül a magashegyi kamrás ház övezetét. Ezeken
belül a kistájakat ismerteti, az ismert
és kevésbé ismert régiókat.
Mindezek szemléletesen nyomon követhetők a kötet végén található térképeken, érdemes bennük elmélyedni, tanulságosak.
Mindenképpen szólni kell az kötet
illusztrációiról. 735 kép – hihetetlen
mennyiség! Egy részük a szakirodalomban eddig nem, vagy alig ismert forrásból származik. Nagyon jó a rajzok válogatása, amelyek közül számos az előbbi
körbe tartozik, a fényképeknél meg ilyeA kötet második része, a IX. fejezet és nek például Téglás István fényképhagyatéka az 1900-as évek elejéről, vagy
az „Összegzés”.
Erdély népi építészetének táji tago- Romulus Vuia, egyébként az Erdélyi
lódást, ennek idő- és térbeli alakulását Néprajzi Múzeumban őrzött, a magyar

Mindenképpen szólni kell
az kötet illusztrációiról.
735 kép – hihetetlen
mennyiség! Egy részük
a szakirodalomban eddig
nem, vagy alig ismert
forrásból származik.
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kutatás számára kevéssé ismert képei.
És ott vannak a jelölt saját fotói – amelyek, ha a korábbiakból esetleg nem derült volna ki, bizonyságai nagy terepismeretének.
Nem volt könnyű ebből a hatalmas
anyagból „használható” könyvet csinálni. De sikerült, köszönhetően az Exit
Kiadónak. Nagy Péter igazgató az eddigi Furu-kötetek mellé igazán pompás munkát tett – az azokat is tervező
Könczey Elemér munkájának köszönhetően. Megoldotta, hogy az igazán
nem „könnyű” könyv „használható” és
remélhetően a szélesebb közönség számára is izgalmas ismereteket, élményt
fog nyújtani.
És illik visszakanyarodni arra, amit
a bevezetőben felvetettem – a címre.
A második kiadásnál – mert F uru Árpád
eddigi köteteinél ezt már „megszokhattuk” – javaslom az Erdély népi építészete
és táji tagolódása cím megfontolását.
A bevezető oldalon egy, a házak bejárati ajtajának szemöldökfáján, a nagykapukon egyaránt szereplő idézetet
olvashatunk: „Pax intratibus, salus exiuntibus” (béke a belépőnek, egészség
a távozónak). A szerzővel egyetértésben
én is ezt kívánom a kötet olvasóinak.
*Furu Árpád: Táji tagolódás Erdély
népi építészetében. Exit Kiadó és a Teleki László Alapítvány kiadása. Kolozsvár,
2017. 416 p., 735 kép, 8 térkép

könyvesház

Pozsony Ferenc

Furu Árpád könyvéről

F
A szerző jól ismeri
a kérdéskör magyar,
román, szász
és európai irodalmát.
Az erdélyi etnikumok
épített örökségét
azonos módszerekkel,
fogalmakkal elemzi
és értelmezi.

uru Árpád kötete* voltaképp a 2015-ben
nagy sikerrel megvédett PhD dolgozatának megszerkesztett, átdolgozott változata.
Megjegyezzük, hogy a szerző rugalmasan
hasznosította opponenseinek: Kósa László
és Kovács András akadémikusnak, valamint Murádin Katalin professzor asszonynak szakszerűen megfogalmazott kritikáját, megjegyzéseit.
Választott témája (Erdély népi építészete) klasszikus jellegű. Választott megközelítése (a kultúra, a falusi épített örökség
térbeli tagolódásának vizsgálata) néprajztudományunk kedvelt módszere volt egészen a 20. század közepéig. Azonban a kutatások esetlegessége, a szakemberhiány,
az intézményi háttér hiánya nagyon sok
fehér foltot, megoldatlan témát, kérdést
örökített napjaink kutatóira is. Furu Árpád doktori dolgozatában arra vállalkozott,
hogy az elődei és a kortársai által megoldatlan kérdéseket megválaszolja, a kevésbé kutatott vidékek épített örökségét elsősorban egyéni terepmunka, valamint
újabb források, irodalmak segítségével
szakszerűen adatolja, bemutassa, elemezze és értelmezze.
A szerző jól ismeri, hogy a kultúra térbeli tagolódását elsősorban a természeti
környezet, a helyi erőforrások, a sajátos
gazdaság- és társadalomszerkezet, a közlekedési folyosók, az újító urbánus központok közelsége vagy távolsága, etnikai,
vallási, kulturális kontextusa, tehát szomszédsága alapvetően meghatározhatja és
módosíthatja.
Furu Árpád munkájában pontosan adatolja, hogy a kisnemesi építészet jellegzetességei, majd az urbánus, városi modellek, napjainkban pedig a globális minták
hogyan határozták meg, módosították,
alakították az erdélyi falvak, kulturális
zónák építészetét, épített örökségének arculatát, jellegzetességeit.
A szerző pontosan tudja, hogy a kulturális régiók, mikrorégiók, falucsoportok,
szigetek, enklávék kultúrája, építészete
állandó mozgásban, változásban van, tehát folyamatosan hat bennük egyrészt
az egységesülés, másrészt pedig a differenciálódás.
Mivel néprajzi tanszéken végezte doktori tanulmányait, mentorai folyamatosan

figyelmeztették arra, hogy voltaképp emberek tervezik, építik, használják a házakat és a gazdasági épületeket, Furu Árpád
megszívlelte, hasznosította tanácsainkat,
éppen ezért elemzései alapvetően emberés családközpontúak. Pontosan dokumentálja, megfogalmazza, hogy az egyes
famíliák társadalmi státusza, gazdasági és társadalmi kapcsolatai, foglalkozása, életmódja, életmintái és életstratégiái
alapvetően meghatározták hajlékaik, gazdasági épületeik funkcióit, alapanyagát,
szerkezetét, nagyságát, formáját és díszítményeit.
Furu Árpád néprajzi szintézise alapos,
rendszeres terepmunkára épül: személyesen bejárta Erdély legkarakterisztikusabb
kulturális régióit, mikrozónáit, falucsoportjait, ahol szakszerű rajzokat, fényképeket, leírásokat készített. Kiemeljük, hogy
tanulmányának szövegéhez hatalmas
mennyiségű vizuális anyagot használt:
egyrészük múzeumok, intézetek adattárából származik, jelentős részüket pedig
saját terepmunkája során készítette.
Kiemeljük, hogy szakított a korábbi etnocentrikus hagyományokkal: bejárta az erdélyi magyarsággal szomszédos, együtt élő, szomszédos népcsoportok
(szászok, románok, örmények) építészeti
szempontból legjelentősebb, legkararkterisztikusabb kulturális zónáit és településeit. Elemzéseit józan és szakszerű komparatív szemlélet és módszer jellemzi.
A szerző jól ismeri a kérdéskör magyar,
román, szász és európai irodalmát, amit
alkotó módon, megfelelő kritikával használ fel elemzéseiben, értelmezéseiben és
következtetéseiben. Az erdélyi etnikumok
épített örökségét azonos módszerekkel, fogalmakkal elemzi és értelmezi.
Kihangsúlyozzuk: dr. Kós Károly munkássága és eredményei után, Furu Árpád
szintézise néprajzos szakmánk kiemelkedő színvonalú és jelentőségű teljesítménye.
Köszönjük a szerkesztőnek, a kiadónak,
a formatervezőnek, valamint az önzetlen támogatóknak, hogy lehetővé tették
a monográfia megjelentetését.
* Furu Árpád: Táji tagolódás Erdély népi
építészetében. Exit Kiadó, Teleki László Alapítvány, Kolozsvár, 2017.
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Vargha Mihály

„... a lelkünk mindig legyen
nyitott és szabad!”
Képzeletbeli interjú Baász Imrével*

Ön
Monet és társai,
a visszautasítottak
impresszionizmusa hozta
az ősrobbanást a modern
kor művészetében.
Ez már az individualizmus
kezdete.

a hetvenes évek elején a Céhtörténeti impresszionizmusa hozta az ősrobMúzeumban előadást tartott a kép- banást a modern kor művészetében.
zőművészet fejlődéséről. Az akkor Ez már az individualizmus kezdete.
mondottakat ma is aktuálisnak tartja?
…amely mára nemhogy veszített
Maradéktalanul. Ha jól emlékszem, volna erejéből, hanem virágkorát éli…
mesével kezdtem, sőt legendával. Azzal indítottam, hogy 1865-ben PárizsIgen, a ma művésze is, tulajdonképban a Visszautasítottak Szalonját meg- pen a saját totálisan megélt szabadságlátogatta III. Napóleon, a francia állam vágyát vetíti ki műveiben. Az alkotási foakkori feje. A Salon des Refusén azok a lyamat mindinkább a sajátos, de egyedi
lázadó művészek vettek részt, akik a hi- fele fordul. A művészi Én-teremtés válik
vatalos szalonból kimaradtak, akik va- a legfőbb esztétikai és etikai modellé.
lami újat, szokatlant akartak, illetve Vallom, amit Octavio Paz mond: „A műakik a világról őszintén, merészen gon- vészi tevékenység célja nem a mű, hadolkodtak. Megjelenik Napóleon, meg- nem a szabadság. A mű csak út, semmi
áll Monet Impresszió című képe előtt, más.” Ezt mondtam az 1991-es Medium
nézi, majd dühbe gurul és lovaglóos- 2. megnyitóján is, ezt vallom ma is.
torával végigcsap a képen! Ez a korbácsütés volt egyrészt a konzervativizmus
Akkor Ön tett más meghökkentő kifrusztrációjának kifejeződése. Másrészt jelentést is, idézem: „minél önboncoez a brutális tett a művészettörténetben lóbb a művészeti tevékenység, az alkatarktikusnak bizonyult: ettől kezdve kotó embernek annál inkább szüksége
vált az innováció (újítás) és az egó fon- van a saját szellemi, kulturális és törtosabbá minden esztétikai kategóriá- ténelmileg is determinált környezeténál. Monet és társai, a visszautasítottak re”. Mit ért ezen?

Baász Imre 1980-ban a Szent Anna-tónál (Elekes Károly felvétele)
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forma-bontó
Megjártam Európa legfontosabb művészeti központjait még az átkosban, és
mégis hazajöttem. Nekünk itthon van
dolgunk, uraim! Itt Bethlen Gábor óta
kialakult és ma is él – bár ezt sokan
megkérdőjelezik – egy kultúra, amely
semmilyen más kultúrával nem összetéveszthető. Ezen a huzatos, Isten háta
mögötti helyen kell nekünk a semmiből kultúrát teremtenünk! Nyugaton
bedobnak a vízbe egy kavicsot, a horizontig gyűrűzik! Nálunk? Bedobunk egy
malomkövet, semmi nem történik! Úgy
kell bedobnunk köveinket, hogy hullámokat vessen! Hogy elmossa a kételkedők, a kishitűek, a langyosak, a hasbeszélők nyüszkölését.

A művészet az pokoljárás,
kedvesem! Senki nem
kötelez, hogy a pokolban
sétáljunk. De művészetet
pokol nélkül nem igazán
lehet csinálni.
Egy tévéinterjúban hallottam Öntől:
az erdélyi ember (művész) legyen térdig
hagyományőrző és onnan a feje búbjáig európai. Mit tenne ehhez hozzá?
(keserű mosoly) Provokál? Ez ugyanaz a gondolat, mint az előző, csak másként mondva. Nekünk itt kell dolgoznunk, de nem akárhogy. Például egy
forradalmat dicsérő kiállításon mit keresnek a szép csendéletek? Mit keresnek az üresjáratok? Ki az, aki kényszerít,

Baász Imre rajza

hogy résztvegyek egy kiállításon? Csakis önmagam. Ha érzem, hogy van mit
mondanom és tisztán tudom, hogy mit
akarok mondani, akkor mondjam ki!
Nietzsche írja: „Mondd ki szavad és zúzódj össze!” De ne mondj langyos közhelyeket. A művészet az pokoljárás,
kedvesem! Senki nem kötelez, hogy
a pokolban sétáljunk. De művészetet
pokol nélkül nem igazán lehet csinálni.
Ez a világ megőrült, és véres fejét veri a
falakhoz, és mi közben a zsebkendőket
cakkozzuk?! Langyos esteket festünk,
unalom ellen? A művész igenis legyen
flagelláns, mint egy szerzetes, legyen
önboncoló. Kezdje önmagán a forradalmat! Merjen bátor lenni és nevén nevezni a kínt, a gondot, a világfájdalmat.
Ha nem, megmarad ártatlan műkedvelőnek.

kurátora. Ő vállalja a szakmai felelősséget azért, amit szervez. Siker esetén
ő sütkérezik a dicsfényben és ő megy
a pokolra, ha csőd van! Sokan neveztek engem is diktátornak életemben…
(mosolyog) Az is voltam. Az igazi művészet, pontosan az előbb elhangzottak következményeként, nem egy
demokratikus intézmény! Egyetlen
rendezőelvnek kell érvényesülnie:
a kurátoré! Én a megyei kiállításokon is kivágtam a nívótlan, langyos,
műveket, nem egy ellenséget szerezve
magamnak, de nem bántam. Engem
az ügy mindig jobban érdekelt, mint
a lányos duzzogás.
Mit üzen a ma művészének?

(dühösen pillant, majd elmosolyodik) Pfúj, maguk… írók, újságírók! Nem
Úgy érti, hogy a mai mezőny lan- tudják a közhelyeket hagyni? Mit is
gyosabb, mint az Ön idejében?
üzennék? Keressék a szabadságot mindenben, a művészetükben a leginkább.
Kedves uram, már megint bos�- A béklyókat ritkán lehet ledobni maszant… (nevet) Nem arról van szó. gunkról, de a lelkünk az mindig legyen
De: egy kiállításnak kell legyen egy nyitott és szabad!

Baász Imre Beteljesülés című
aquatinta alkotása
(forrás: Székely Nemzet Múzeum honlapja)

* BAÁSZ IMRE (1941–1991 )
Nagy formátumú grafikus, díszlettervező, performer, egyetemi tanár, kiállításszervező. 1972-ben diplomázott Kolozsvárott a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán. Diplomamunkája a Kalevalához készített illusztráció-sorozata,
amelyért 1972-ben a Nemzeti Könyvszalon ezüstérmét kapta. 1976–1983 között a
Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti részlegét vezette. Nagy nemzetközi
visszhangot váltott ki a Medium című kiállítások megszervezésével 1981 és 1991ben. A rendszerváltástól haláláig a Bukaresti Képzőművészeti Egyetem tanára
volt. 50 évesen, 1991. július 16-án hunyt el Sepsiszentgyörgyön.
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