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Négy évszak – December

Ez

a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának,
nagyon messze, a köd és a hó fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus
papírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát
rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden
reggel, dobogó szívvel, megjelöltük, mintegy letöröltük e jelképes
fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel sikerült
a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni.
A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan
lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem
dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gőzvasutat és jegylyukasztót,
igazi színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafénnyel,
sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik
megjelennek a főpróbákon, és rosszabbakat mondanak a darabról.
Ezenfelül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát,
Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze selyempapírban, angyalhajjal
tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban mindig a világegyetemet
akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába,
anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almásrétes és
diadal összes ellenségeim fölött.
Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha
még mindig várnék valamire. E napokban megesik, hogy elindulok
az utcákon, megállok a kirakatok előtt, nézelődöm. Öngyújtó nem kell.
Fényképezőgép, Victor Hugo összes művei, bőrben, zsebkés, melynek
gyöngyház tokjában ötféle penge van, továbbá dugóhúzó, körömtisztító
és pipaszurkáló is, nem kell. Semmiféle tárgy nem kell már, s ha
jól meggondolom, lemondok Indiáról, Ausztráliáról és a Marsról
is, ellenségeim cikkeit érdeklődéssel olvasom, s színházba lehetőleg
egyáltalán nem járok.
Mégis, valamit várok még. Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek,
s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi ünnep, s még
mindig itt állok, a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és
ígérettel, melyeket az Angyal sem tudna már beváltani; s még mindig
várok valamire.
Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan
ez az éhség: aki egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné. Közben
már megtudtam, hogy szeretetet kapni nem lehet; mindig csak adni
kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem nehezebb, mint
a szeretet kifejezni. A költőknek nem sikerült, soha, a költőknek,
akik az érzelmek és indulatok minden árnyalatát rögzíteni tudják
szavaikban.
A szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka,
mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni; ha
kimondják, már hazugság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben
vagy a levegőben. Szerves lény talán nem is élhet másképp, csak
a hőben, a fényben, a levegőben és a szeretetben.
Mindezt tudva, az egyre zavartabb és bizonyosabb tudásban, nem
tehetek mást, mint sorra járni az üzleteket, s vásárolni öngyújtót,
illatszert, nyakkendőt és jegylyukasztót, gőzvasutat és Victor Hugo
összes műveit. Tudom, hogy mindez reménytelen. Mit csináljak?
Az ember azt adja, amit tud.
Márai Sándor
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Miklósi-Sikes Csaba

Adatok az erdélyi fotográfia
történetéhez
A kezdetek. Az első híradások és fényképészek

A
A francia Louis Daguerre
találmányát 1839.
február elején mutatták
be Párizsban, majd az
új eljárás Jules Garbiel
Janin (1804–1874) francia
újságíró cikkei révén
indult hódító útjára.

francia Louis Daguerre találmányát
1839. február elején mutatták be Párizsban, majd az új eljárás Jules Garbiel Janin (1804–1874) francia újságíró cikkei
révén indult hódító útjára.1 Híre a korabeli magyar, német és román nyelvű
sajtó révén jutott el a hazai olvasókhoz.
A Pesten megjelenő Hasznos Mulatságok
1839. február 2-ai, illetve a Toldy–Vörösmarty–Bajza által szerkesztett Athe
naeum március 7-ei és 10-ei számaiban közölték. Erdélyben az első hírek
a Nemzeti Társalkodó hasábjain jelentek meg egy napon az Athenaeummal. 2
A kisszántói Pethe Ferenc által szerkesztett kolozsvári újság két részes beszámolóját „az elmés Janin Gyula tollából származtatott” és a párizsi Journal
de Debats-ból átvett „egészben általunk
magyar nyelvre fordított… és ha nem is
tudományilag vagy gyárilag, legalább
költőileg érdekes és elevenen jelenítő”

Louis Jacques Mandé Daguerre (1787–1851)
francia feltaláló, a fényképezés egyik úttörője,
a dagerrotípia kifejlesztője
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írása számolt be róla. Az év folyamán
a Nemzeti Társalkodó még háromszor
tért vissza a dagerrotípia körül kialakult viták és események ismertetésére.
A daguerreotype. Levéltöredék Párizs
ból című cikkében már elég jó leírását
adja az eljárásnak: „Úgy kell elképzelni a daguerreotypet, mint egy rendszerinti camera obscurát, de melyben
az ember helyet a világosság dolgozik, miszerint azon színmázat, mel�lyel a képet felfogó lap bé van kenve,
felbontja, a színt elenyészti, s csak az
árnyékokat hagyja meg. Párizsban tíz
perc kell működése elvégzésére, forró
égöv alatt kettő, vagy három (…) mozgó
tárgyakat nagyon nehezen lehet állandó képpé formálni” 3 – írta a kolozsvári
lap névtelen szerzője, jelezve a szenzációszámba menő eljárás újszerűségét,
illetve felhasználásának akkor még
igen szűkre szabott lehetőségeit. Szeptemberben A daguerreotype kimagya
rázása címen a lap beszámolót közölt
a Francia Akadémia üléséről („írta
Donné Sándor úr”), ahol „Aragó úrtól a
Daguerre nyolc vagy tíz hónap óta oly
részvéttel zajgatott bánásmódjának
előterjesztését hallgatandók.”4 A lap
következő számában 5 már részletesen
leírta az akadémia tagjai előtt végzett
kísérletek menetét. A sepsiszentgyörgyi Nemzeti Székely Múzeum egykori
fényképésze, Fóris Pál (1934–2014) hívta
fel figyelmet6 a brassói Erdélyi Hírlap
című újságra, amelyben részletes tudósítást olvashatunk a francia követkamara Daguerre találmányával kapcsolatos határozatáról: „Miután Július
16-án Daguerre úr a Becsület Rend lovagjává neveztetett ki (…) Duchatel úr
indítványt tett, (…) hogy ezt a nagy
fontosságú találmányt, mint nemzet
köz tulajdonát a világnak megvásárolták”. Fóris tévesen jelezte az újság címét, ugyanis a fenti tudósítás a Méhes
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Az első, embert ábrázoló dagerrotípia, a Boulevard du Temple (1838)

Sámuel szerkesztésében, Kolozsváron
kiadott Erdélyi Híradóban jelent meg.
Ez a lap 1839-ben még két alkalommal
adott hírt a találmányról. Április elsején „Daguerre úr műtermének és legbecsesebb kincseinek szétrombolásáról”
írt 7, míg szeptemberben a Daguerre és
a francia kormány közt létrejött szabadalmazási feltételekről közölt részletes
tudósítást.8
Az erdélyi román nyelvű sajtóban
a legkorábbi hírt 1840-ben, a Brassóban,
Gheorghe Barițiu szerkesztésében megjelenő Gazeta de Transilvania című újságban olvashatunk.9 A lap Josif Kliega
„szép és megfizethetetlen gépéről” tudósít, mely „Budán a Bánffy-házban van
felállítva (…) és úgy néz ki, hogy ez a gép,
a dagherotyp – a nap sugaraival festő –
a művészetek terén még nagy reformok
előkészítője lesz. Azt mondják, hogy
holnap-holnapután már olyan nyomdászaink és festőink lesznek, akiknek
dolgos kezeik fölöslegessé vállnak” 10,
jelezve azokat a feszültségeket és vitákat, amit az új találmány körül fellángoltak. Egy évre rá a fényképészek és a
művészek közötti viták „békepártjának”
szószólói adtak hírt magukról.11 A fényképészek és a festőművészek közötti
parttalan viták lényegét talán Székely
Bertalan fogalmazta meg legpontosabban a Koszorú 1863-ban megjelent
írásában.12 A Brassóban megjelenő Fo
aie pentru minte, inimă și literatură
(Lap az észnek, szívnek és irodalomnak)
1841. január 26-ai számában dicsérték a fizika terén elért gyors sikereket,
valamint az exponálási idő radikális

csökkenéséről is szó esett. A kolozsvári Hon és Külföld 1843-ban „Kázáni professzor, Knorr úr thermo photographiájáról” 13, míg december 19-én (101. sz.)
„néhány ravasz amerikairól” írt, akik
az új eljárást „hamis bankjegyek csinálására használták”.14

Adatok bizonyítják,
hogy Bolyai Farkas már
Daguerre találmányának
ismertetése előtt,
képrögzítéssel (vagy
annak elméleti
lehetőségével)
foglalkozott.
Ezekben az években a fényképezésről
szóló híradások csak orrhosszal előzték
meg a dagerrotípia gyakorlatát.15 Az első
felvételek a Párizsban járt nemesség jóvoltából már az 1840-es évek legelején
felbukkantak az erdélyi városokban.
Sikknek számított egy-egy ezüstlemezre felvett fénykép tulajdonosának lenni.
A fénykép drága volt, így nem akárkinek adatott meg Daguerre masinája elé
ülni.16 Nem csoda, hogy a Bethlen-család két tagja (gr. Bethlen Pál és özv. gr.
Bethlen Károlyné) által Párizsból Kolozsvárra hozott felvételek kézről-kézre
jártak, majd „műtárlaton” mutatták be
ezeket a város polgárainak. Az első felvevőgépek és laboratóriumok is jórészt

az erdélyi főuraknak, az új találmány
iránt mutatott kíváncsiságát voltak
hivatottak kielégíteni. Elsősorban ők
azok, akik hazai és külföldi tanulmányaik révén bizonyos fizikai és kémiai ismeretekhez juttattak, nem szólva arról, hogy főúri szintű anyagiakra
volt szükség ahhoz, hogy a berendezést
meg tudja szerezni magának. Így érthető, hogy Erdélyben is a fényképezés
legfőbb szálláscsinálói a főúri családok
tagjai közül kerültek ki (Zeyk, Kornis,
Apor, Mikó, Bethlen, Paget stb.). Ők voltak azok, akik kedvtelésből ugyan, de
kutatták az új találmányt, s a benne
rejlő lehetőségek titkait.
Az erdélyi múzeumok több dagerrotípiát őriznek. Ezek közül hármat
nekem is volt szerencsém látni. Kettőt Kolozsváron az Egyetemi Könyvtár
gyűjteményében Binder Friederichtől,
míg Csíkszeredán a Csíki Székely Múzeum gyűjteménye egy Kossuth Lajos-dagerrotípiát ismeretlen fényképésztől.
Eddigi ismereteink szerint az 1840es években Marosvásárhelyen, Aradon,
Temesváron Nagyszebenben, Brassóban, Nagyenyeden, Nagyváradon és
Kolozsváron legkevesebb mint 16 név
szerint ismert dagerrotipista működött, akikhez a következő két évtizedben újabb 70-80 név csatlakozott, akik
hosszabb-rövidebb időre állandó műteremmel is rendelkeztek.
Marosvásárhely. Adatok bizonyítják, hogy Bolyai Farkas már Daguerre
találmányának ismertetése előtt, képrögzítéssel (vagy annak elméleti lehetőségével) foglalkozott. Ezt látszik
igazolni Bolyainak 1839. február 21-én
Kolozsvárra, Rajka Péter gépgyároshoz17, egykori tanítványához írt levele,
melyet Fóris Pál közölt.18 A marosvásárhelyi fényképészeti kör – ha egyáltalán
volt ilyen – az Apor Károly báró nevéhez
fűződött. Tudjuk, hogy Apor részt vett
az 1841–42. évi kolozsvári országgyűlésen, ahol megvásárolta az ott dolgozó
Marastoni Jakabtól a fotografáló felszerelését. A forradalomban való részvétele miatt egy éven át kénytelen volt
bujkálni. 1850-ben, Mikó Imre társaságában tért vissza Kolozsvárra, s mint
törvényszéki képviselő került 1851-ben
Marosvásárhelyre, 1853-ban Fogarasra,
rá egy évre Nagyszebenbe, míg 1859ben nyert kinevezése révén élete végéig (1885. október 31-ig) Marosvásárhelyen élt, az ott székelő ítélőtábla elnöke
volt. Halálakor kiadott nekrológjában,
illetve az ekkor megjelent visszaemlékezésekben az egykori pályatársak és
ismerősök részletesen szóltak a fényképezés terén elért sikereiről. Veress Ferenc, akit rokoni szálak fűztek Aporhoz,
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Nettó könyvei nyomán kéregpapírból
objektív nélküli lyukkamerát készített
dagerrotípiai felvételek számára, s azt
használati utasításokkal együtt 12 váltó forintokért árusította. A mester későbbi tevékenységéről nem sok adattal
rendelkezünk. Neve a korabeli sajtóban,
1844-ben szerepelt 23, amikor Kolozsváron „a láncos házzal szemben Baloghné asszonyság házánál” Cosmorámájával szórakoztatta a város lakosságát. 24
Az Aradi Szabad Királyi Város 1857. évi
Névtárában Skolnik Károly a Sziget út
303. szám alatti könyvkötő műhelyét
hirdette, 1862-ben azonban az aradi Al
föld december 4-i (279. sz.) száma szerint ezt a műhely már özvegye vezette,
illetve fia, Skolnik Hugó neve alatt szerepelt. 25 Arad első – rövid ideig működő
– dagerrotip-műtermét Marastoni JaMarastoni Jakab, azaz Jacopo Antonio Marastoni kab pesti társa, Tarsch Ferenc 26 alapíBolyai Farkas a ravatalon, 1856-ban
(1804–1860) velencei származású festőművész
totta 1842-ben, s az 1850-es évek legele27
jén egy bizonyos Jugmann is nyitott
búcsúztatójában azt írta: „szabad ide- itt egy kis műtermet, míg az 1860-as körül is sok a bonyodalom. Az 1840jének jelentős részét a nevezetes talál- években már műtermek sora működött es években Nagyenyeden két azonos
mány fejlesztésére fordította”. Juhász a városban.
nevű természettudós – nagybácsi és
László a „fogarasi csodabogárra” emunokaöcs – élt és dolgozott. A fénykélékszik, aki kamerájával pánikba kerpezéssel is foglalkozó nagybácsi élete
gette a város lakosságát.19 Dr. Árvay
és munkássága 30 összekeveredett az
József (1915–1976), a Sepsiszentgyörgyi
unokaöcs életrajzi adataival – állapította meg 1983-ban Vita Zsigmond
Állami Levéltár igazgatója (1953–1958)
jóvoltából ismerjük Glatz Tivadar, Ma(1906–1998), aki az enyedi múlt kiváló
rastoni Jakab, Mikó Imre, Veress Ferenc
ismerője volt. 31
Aporhoz írt fényképészeti tárgyú leveAz idősebb Zeyk Miklós 1781-ben
leit. 20 Ezekből a levelekből (is) világosan
született. 1797-ben érkezett a göttingai
kitűnik: Apor sokat kísérletezett, techegyetemre, ahol jogot, majd 1803-tól finikai eljárások sorát dolgozta ki, vagy
lozófiát hallgatott, és mint a filozófia
javította meg, majd az így szerzett tudoktora tért vissza Nagyenyedre. Életédását nagy buzgalommal terjesztette
nek további alakulásáról csak szórványos adatokat ismerünk. 32 Azt tudjuk,
Erdély-szerte. 1851 után az Archer-féle kollódiumos (nedves) eljárásban elhogy beteges alkata miatt nem vállalt
ért sikereiről rendszeresen beszámolt
A nagyenyedi fényképészek tevé- semmiféle hivatalos állást. MegélhetéBécsben élő Géza öccsének, aki válasza- kenységéről csak későbbi – jórészt sét a családi vagyon biztosította, s így
iban dicsérte, ösztönözte bátyját, friss közvetett és jobbára ellentmondásos egész életét a tudományos munkássághírekkel, na meg a kísérletekhez szük- – adatok szólnak. Erdélyi Lajos sze- nak szentelhette. 1838-ban Dióson tarséges vegyszerekkel is ellátta. 1853-ban rint „Erdély fotókultúrájának bölcső- tózkodott a későbbi fehéregyházi hős,
negatívjáról már papírképeket állított je Nagyenyed. Ott, a tudós profes�- Zeyk Domokos kúriájában. Ott ismerelő, mégpedig saját tervei szerint ki- szorokkal megáldott kisváros alkotó kedett meg Gáspár Jánossal, az erdélyi
vitelezett nagyító kamerával, a követ- légkörében él Zeyk Miklós, szerény gyermeknevelés neves reformerével,
kező évben – elsőnek Erdélyben – élet- kúriájában visszavonulva valóságos kinek 1840-ben Nagyenyeden megjenagyságú nagyítást sikerült készítenie. fotóiskolát teremtett maga körül.” 28 lent Csemegék című emlékirataiban
Apor munkásságát – mivel nem szig- Tanítványai között Buda Elek hátsze- azt olvashatjuk 33 , hogy ebben az időnálta fényképeit – manapság szinte le- gi birtokos, Budai Károly aranyműves, ben Zeyk főként nevelési, irodalmi és
hetetlen nyomon követni. Talán meg- Szegedy Masszák Hugó és Sikó Miklós társadalomelméleti kérdésekkel fogkockáztatható neki tulajdonítani azt festőművészek, Kornis Zsigmond, Apor lalkozott. Csak ezt követően fordult a
a két példányban fennmaradt felvételt, Károly, Mikó Imre erdélyi főurak, va- fizikai és kémiai szaktárgyak felé, és
amely Bolyai Farkas ravatalát örökí- lamint a híres kolozsvári fényképész, került kapcsolatba a fényképezéssel is.
tette meg 1856-ban. 21 Ezek a felvételek Veress Ferenc nevét említi a szakiroda- Veress szerint (1862): „Halála előtt láta marosvásárhelyi Teleki Téka épületé- lom. 29 Csakhogy az utóbbi évek kutatá- tam az öregnek némi fényképészeti
ben berendezett Bolyai Emlékszobában sai azt bizonyítják: a Zeykkel és fotóis- munkáját, amely már nem a Daguervoltak/vannak kiállítva.
kolájával kapcsolatban ismert adatok re-féle mód szerint volt készítve rézleAradon a Der Spiegelben megjelent sok mindenben nem fedik a valósá- mezre, hanem papírra. Ezen újabb javítudósítás szerint 22 1840. március leg- got, a nagyenyedi kör mind méretei- tását a Daguerre-féle módnak nálunk
végén a győri születésű könyvkötő és ben, mint jelentőségében átértékelés- még hírből sem ismerték. A jó öreg
díszműárus, Skolnik Károly Daguerre és re szorul. Már Zeyk Miklós személye tehát ebben megelőzte azon átutazó

„...a tudós
professzorokkal
megáldott kisváros
alkotó légkörében él Zeyk
Miklós, szerény kúriájában
visszavonulva valóságos
fotóiskolát teremtett
maga körül”.
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Id. Zeyk Miklós (1780–1850) nagyenyedi
polihisztor portréja a Vasárnapi Újság 1874. évi
21. számában

fényképészeket, kik ezen újabb fölfedezéssel nagy lármát keltve utaztak keresztül hazánkon. Tény, hogy az öreg
Zeyk nem afféle átutazóktól tanulta el
a papírra való fényképezést.” Páratlanul gazdag, 16 ládában összegyűjtött
kézirattárát 1849. január 8-án a havasokból Nagyenyedre beözönlő román
mócok felégették, megsemmisítették.
Ekkor Kolozsvárra menekült, ahol az
általa kitalált s grafikai elemekkel kevert gyorsírással jegyezte le újra szerteágazó gondolatait. Kutatásainak
eredményeit már nem tudta egységes
formába összefogni, s ezért feljegyzéseit unokaöcsének, ifj. Zeyk Miklósnak
adta át rendszerezés és kiadás végett.
Utóbbi korai halála a tervet meghiúsította, amit végül annak fia, Zeyk Ádám
adott ki Pesten 1874-ben Hátrahagyott
irományok címen. A Kolozsvári Lap 1850.
március 5-i (54. sz.) száma szerint id.
Zeyk Miklós 1850. április 30-án hunyt
el Kolozsváron, majd a várostól 20 kilométerre fekvő Ajton nevű község Sándor-kúriájának kertjében temették el.
Sírját Xántus János (1917–1982) neves
kolozsvári tanár kereste meg 1979-ben,
amikor egy rövid írás erejéig megemlékezett róla. Ugyanakkor szóvá tette
a „földdel csaknem egyenlővé süppedt
sírhalmaz” meg jelölésének szükségességét is. 34 A település református
templomának sírkertjében 1994-től
emléktábla őrzi id. Zeyk Miklós emlékét. (Felirata: Id. Zeyk Miklós / 1780–
1850 / természettudós / a fényképezés és a magyar / gyorsírás úttörője /
1994. július 2.). A korabeli erdélyi sajtó
id. Zeyk személyével csak elvétve foglalkozott. Azt a keveset, amit tudunk,
jobbára Veress Ferenc később megjelent
írásainak, illetve a Pesten megjelenő

Vasárnapi Újság -á.-r. szignójú tudósítójának köszönhetjük, aki id. Zeyk
Miklós műveinek a már említett 1874
évi posztumusz kiadása kapcsán bőven írt a nagyenyedi tudós életéről és
munkásságáról. 35 Mint olvassuk: „Daguerre találmányának ezüst lemez
helyet üveglapra vetését és arról papírlapra átvételét, a már annyira elterjedt
Photographiát előbb föltalálta, mint az
külföldön ismertté lett volna. (…) Dagerrotípiát saját készítésű gépével vette fel, fotogalvanográphiai kísérleteket
folytatott és a kortársak szerint önálló
negatív-pozitív eljárást dolgozott ki.” 36
A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara 1878. évi jelentésében (196. old.)
a kiadvány szerzője röviden felvázolta az erdélyi fényképezés történetét,
s – bár nevét pontatlanul írva – szólt
id. Zeyk tevékenységéről is: „1840-ben
már akadtak nálunk is, akik az új találmányt nem csak tanulmányozzák,
de azt ezüstözött lemezre sikerült dagerrotípiákat készítettek. Ilyen volt
Nagyenyeden Zeyk Dániel”, akinek „sikerült egy pulykáról színes felvételt készítenie, de az eljárást nem tudta ellenőrizni és közölni”. 37 Kortársai szerint
kedvenc foglalkozása haláláig a fényképezés maradt. A magyar fotótörténeti kutatás egyetlen felvételét említi,
amelyen Bem szárnysegédjét, a fehéregyházi csata hősét, Zeyk Domokost
(1816–1949) örökítette meg. A hosszú
időn át elveszetnek hitt, majd a Budapesten élő Zeyk utódoknál megőrzött
ezüstlemez olyan rossz állapotba került 38, hogy arról csak a családi hagyomány őrzi megkérdőjelezhető eredetét.
A dagerrotípia mintául szolgált, amikor
Zeyk Domokos özvegye, Kemény Julianna, néhai férjéről festett medaliont
készítetett, amellyel le is fényképeztette magát. A medalion szolgált alapul Sikó Miklós festményéhez, míg a
festmény Wessely és Felte litográfiájához, mely litográfia jelent meg a Nagy
Sándor-féle monográfiában 39, s került
mint tárgyi bizonyíték40 a Zeyk-kutatók adattárába. Csakhogy ez is kiigazításra szorul. 1900. december legelején Zeyk egykori fegyvertársa, Szabó
Sámuel 1848-as tüzér főhadnagy, a héjasfalvi Zeyk Domokos emlékmű leleplezése alkalmából kétrészes beszámolót közölt a kolozsvári Ellenzékbe, ahol
részletesen szólt – többek között – Zeyk
Domokos életéről és haláláról. 41 Szabó
szerint az 1840-es évek elején Zeyk egy
bizonyos Borbély Lajossal hosszabb európai körúton vett részt, minek során
eljutottak Németország, Olaszország
és Franciaország több nagyvárosába
is. Utóbbinak fővárosából, „Párizsból

Veress Ferenc (1832–1916) kolozsvári
fényképész önarcképe az 1860-as évekből

hozta magával azt a kis Daguerre-féle
fényképet, mely után minden későbbi arcképe, ezek közt a család birtokában levő miniatűr festmény Sikó Miklóstól és a legújabb Köllő-féle héjafalvi
emlékmű domborműve is készült.”42
Ezt az adatot már csak azért is hitelesnek kell tekintenünk, mivel a medalion megrendelője, Zeyk Domokos özvegye az írás megjelenésekor Dióson,
a Zeyk család birtokán élt, s ő volt Szabó adatközlője.

„sikerült egy pulykáról
színes felvételt készítenie,
de az eljárást nem tudta
ellenőrizni és közölni”.
Még ennél is ellentmondásosabb
a Zeyk Miklósnak tulajdonított nagyenyedi fotóiskola. A név szerint is említett kilenc Zeyk-tanítvány közül mindössze Buda Elekről és Budai Károlyról
tudjuk, míg ifj. Zeyk Miklósról feltételezzük, hogy Zeyk köréhez tartoztak,
illetve fényképezni tanultak tőle. Buda
Elek hátszegi birtokosról konkrét fotótörténeti vonatkozású adatokat ismerünk. Vegyszerkísérleteinek leírását,
illetve receptjeit korának egyik igen
népszerű, Martin Antal által Bécsben
kiadott (1865) Handbuch der Photogra
phie című kézikönyve őrizte meg. Túl
a hetvenedik életévén még cikkezett
a kromotípiáról.43 Bár Veress Ferenc
1886-ban Buda Eleket „hazánk e kies
szép részének a legidősebb amateur
LXXII. évfolyam 2019. december • 7

Mezey Lajos (1820–1880) nagyváradi
festőművész, fotográfus

fényképészének” nevezte, az utókor
nevét elsősorban az erdélyi ornitológiai kutatás egyik múlt századi képviselőjeként ismeri. 1852-ben ugyanis gróf Lázár Kálmánnal, a későbbi
Alsó-Fehér megyei főispánnal, Csató Jánossal, a kolozsvári Pávai Vajna
Elekkel és a tordai Wolf Gábor gyógyszerésszel megalapították az első erdélyi ornitológiai egyletet, felvállalva így
a két Zeyk által elindított természettudományi megfigyelések és kutatások
folytatását.44 Budai Károly nagyenyedi
aranyműves – Fejős szerint –, miután
Zeyktől elsajátította a fényképészet
alapismereteit, Bécsben tökéletesítette tudását45, később „bevezette Veress
Ferencet is a képrögzítés gyakorlatába”. Fejős nem jelzi adatai forrását, így
ezek csak fenntartással kezelhetők.
Budai Károly életéről és munkásságáról már több hiteles adatot ismerünk.
Veress Ferenc visszaemlékezéseiben
(1862) olvasható: „Egy rokonom B(udai) K(ároly) Enyeden laktában az öreg
Zeyk Miklóssal sokszor volt szerencsés
lehetni, s a Daguerre-féle kezelésben
együtt kísérletezni. E forrásból én is
sok szépet hallék az említett derék úrról, de annyi adattal mégse bírok, hogy
az öreg tehetségét és szakbeli érdemeit méltathassam”. A kolozsvári ötvöscéh Regestruma szerint46 , Budai 1851.
február 8-án kérte felvételét a helybeli
mesterek sorába.47 A korabeli céhszabályok értelmében 48 ezt megelőzően
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Budainak legalább négy éven át kellett előbb inaskodnia, majd segédként egy ötvös műhelyben dolgoznia.49
Nagy a valószínűsége annak, hogy
a Békésy-féle kéziratban 50 szereplő Budai személye azonos azzal a kolozsvári fényképésszel, aki az 1950-es években Veress mellett önálló műtermet
vezetett. Budai neve legkorábban 1850.
július 12-én bukkant fel a kolozsvári iratokban. A katolikus egyház nyilvántartása szerint 51 ekkor házasodott
össze Papp Zsuzsannával, Veres Ferenc
édesanyjának nővérével. Budai ekkor
már aranyművesnek írta be magát az
esketési Regestrumba. A Fejős által jelzett Veress–Budai-kapcsolat ilyenformán beigazodni látszik. A múlt századi kolozsvári sajtóba Budai neve több
ízben is szerepelt, de őt minden esetben ékszerésznek írják. Így történt 1872
szeptemberében, felesége halálakor is.
A Kolozsvári Közlönyben 1872. szeptember 12-én (208. sz.) megjelent nekrológban mint „Kolozsvári polgár, aranyműves” búcsúzik hitvesétől, akivel „22
esztendőt élt boldog házasságban”. 52
Budai alig fél évvel élte túl felesége
halálát, 1873. április 5-én hunyt el Kolozsváron. Gyászjelentésben az egykori
aranyművestől vett búcsút a családja,
aki „hosszú évtizedek óta a kolozsvári zálogháznál, mint becsüs” biztosította saját, valamint családja megélhetését.

„...hiszem, hogy
a közönség szavát
a pártolásban nem csak
beváltja, de fölül is múlja.”
Az állítólagos Zeyk-tanítványok között szerepel Szegedy Masszák Hugó
(1831–1916) festőművész, 1866-tól Barabás Miklós veje 53 , akinek utóbb megkerült emlékiratából, illetve a Kolozs
vári Közlöny 1862. július 12-i számában
megjelent híradásaiból arról értesülünk, hogy fényképezni nem Zeyknél,
hanem leendő apósa barátjánál, Veress Ferenc kolozsvári műtermében
tanult. 54 Hasonló a helyzet Bölöni Sikó
Miklós (1818–1900) festőművész esetében is, akinél – a jelentős szakirodalom ellenére – szintén semmivel nem
bizonyítható, hogy a fényképezéssel
egyáltalán foglalkozott. Apor Károly,
Mikó Imre, Kornis Zsigmond és Veress
Ferenc munkásságáról a kolozsvári
fényképezés kezdeteinél fogunk szót
ejteni, itt mindössze annyit kell megemlíteni, egyértelműen bizonyítható,

A Petőfi Sándorról készült egyetlen dagerrotíp
lemez még felújítás előtt. Képek: Wikipédia

hogy ők sem tartóztak Zeyk nagyenyedi köréhez.
Temesvárról a legkorábbi adatunk
1841-ből van, amikor a helyi német
nyelvű újságban (Anhang zum Temes
warer Wochenblatt, XII. 18/ 51 sz.) Barth
Gottfried a Kuntz-ház második emeletén felállított műtermében ajánlja
fényképészeti tudását a helyi lakosságnak. Barth nem sokáig időzött a
városban, ugyanis a következő évben
már Brassóban volt ideiglenes műterme. Az évtized második felében Székesfehérvárról érkezett Ulbach Vince a városba, de itteni működéséről közelebbit
nem ismerünk. Az első állandó műtermek az 1860-as évek legelején nyíltak,
Danilovics Basil és Strockmann N. alapították.
Brassóban legkorábban a Temesvárról ide érkezett Barth Gottfried nevét
1842-ben említik. A román nyelvű Gaze
ta de Transilvania július 6-án (27. szám)
megjelent Dagerrotyp arcképek címmel
„a közelebbi napokban Brassóba érkezett”
fényképészről ír, aki „magával hozá gépét, vagyis dagherotypi felszerelését,
mellyel képes akár anélkül, hogy a nap
sütne igen rövid idő alatt, nyolc és tizenöt másodperc között akárkit, vagy
akárkiket megportrétozni”. A fotótörténeti kutatás nevét az 1700-as évek elején
Nagyszebenben nyomdát alapító Barth
János (†1764) utódai között tartotta számon.55 Mint kiderült, később bécsi fényképész volt, aki a Naglegasse 282. szám
alatt működő állandó műtermét erdélyi
körútja után, 1850 körül nyitott meg.56
Berg Wilhelm 1847-ben az Arany Korona
szállóban „új eljárás szerint készítette
felvételeit”, míg Binder Frederich útban
Kolozsvárról Bukarest felé, felvételeket

enciklopédia
készített Brassóról, melyet 1854-ben Bukarestben árusított.
Nagyszebenben, legkorábban Büch
ner Hermann vándorfényképész neve
bukkant fel 1846-ban, aki 1853-ban rövid
időre állandó műtermet is nyitott. 1860ban fényirodája a Reispengasse 391. sz.
alatt volt. Nagyszebenben dolgozó fényképészek között találjuk Fiala Antalt
(1850), Herter Sámuelt (1852), Apor Károlyt (1854), Sockl Theodort (1854), Maierhoffer Alexandert (1860 k.) stb. de az
igazán nagy név a Glatz Tivadaré, aki
műtermét 1860 körül nyitotta meg.
A nagyváradi fényképezés múltjának talán legismertebb neve Mezey Lajosé, aki már 1852-ben dagerrotípiákat
készített.57 A máig fennmaradt felvételein feleségét, Ilka nevű leányát, illetve
önmagát örökítette meg. Mezey az ötvenes években festőművészként dolgozott,
s bár ezekből az évekből több más fényképfelvételét is ismerjük, első állandó
fényképészeti műtermét csak 1864-ben
nyitotta. Az év októberében egykori tanítványához Szinnyei Merse Pál festőművészhez intézett levelében azt írta,
hogy „December 1.-sőjén akarom megnyitni, s hiszem, hogy a közönség szavát a pártolásban nem csak beváltja, de
fölül is múlja.” Ennek érdekében összefogott barátjával, Körössy Józseffel, aki
már 1850-től vándorfényképészként dolgozott. Mikor Mezey megnyitotta műtermét, azt megelőzően, Benedek Mór
az egykori Kapucinus utca 76. számú
házban már megalapította a város első
fényirodáját 1862-ben.
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Az 1848–49-es szabadságharc hadisírjainak helyzete
a Kárpát-medencében

...az egyes hadviselő
felek veszteségadatainak
pontos megállapítása és
egyben temetési helyének
meghatározása számos
nehézségbe ütközik.
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1848–1849 és öröksége kiemelt helyet foglal el a magyar történelmi tudatban és
az azóta eltelt másfél évszázad emlékezetében is. Ez az emlékezés nemcsak politikai hagyományt vagy magáért az emlékezésért való több évtizedes küzdelmet
jelent, hanem egyéni törekvést is 1848–
1849 életben tartására, ami az elhanyagolt, elfeledett sírhelyek, emlékhelyek
újrafelfedezését, gondozását is jelentheti.
Az 1848–49-es szabadságharc a 19.
század legnagyobb szabású hazai háborúja volt. Részt vett benne két nagyhatalom (Ausztria, Oroszország) hadereje
mellett az 1848. május 16-tól folyamatosan szerveződő Magyar Honvédség.
A három haderő mellett, figyelembe
véve a magyar fél félreguláris és irreguláris erőit, valamint a magyarországi nemzetiségek (szerb, román, horvát,
szlovák) népfelkelőit, akkor bátran megállapíthatjuk, hogy a harcokban résztvevők összlétszáma megközelíthette az
egymillió főt.
Ugyanakkor az egyes hadviselő felek
veszteségadatainak pontos megállapítása és egyben temetési helyének meghatározása számos nehézségbe ütközik.
A problémát és annak lehetséges megoldását a magyar fél részéről korszak
neves szakértője, Hermann Róbert így
foglalta össze: „Az 1848–49. évi honvédség fennmaradt halotti anyakönyveit
– egyetlen egy kivételével – az osztrák
Hadilevéltár (Kriegsarchiv) őrzi, az ún.
Militärmatriken (katonai anyakönyvek), illetve a Sterbprotokolle (halotti anyakönyvek) című gyűjteményben.
Az előbbiben találhatók a budai Apostoli Tábori Helynökségnél központilag
vezetett anyakönyvek, valamint a komáromi és péterváradi várőrségek halotti anyakönyvei. (4053., 4054., 4646.,
4647., 4648.) Az utóbbiak között azon

cs. kir. gyalog- és lovasezredek halotti
anyakönyveit találjuk, amelyek részben vagy egészben 1848–49-ben a honvédsereg oldalán harcoltak. Az első lépés ezek lefotózása vagy beszkennelése
lenne, ezt követhetné az adatok adatbázisba rendezése.
A Hadtörténelmi Levéltár 1848–1849es gyűjteményében egyetlen halotti
anyakönyv található, ennek adatait is
rögzíteni kellene.
Mindezt ki kell egészíteni az eddigi
feldolgozások, különösen Bona Gábor
összesen hétkötetnyi tiszti adattárának
adataival:
Bona Gábor: Tábornokok és törzstisz
tek az 1848/49. évi szabadságharcban. Negyedik bővített kiadás. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2015. I–II. k.
Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi
szabadságharcban. Budapest, 2008–2009.
I–II. k.
Bona Gábor: Hadnagyok és főhadna
gyok az 1848/49. évi szabadságharcban.
I. kötet. A–Gy. Budapest, 1998.; II. kötet.
H–Q. Budapest, 1998.; III. kötet. P–Zs. Budapest, 1999.
Kiegészítő kutatásokat kellene végezni az egyes csatahelyek közelében lévő
települések halotti anyakönyveiben, hiszen ezek is tartalmaz(hat)nak név szerinti adatokat.
Ehhez járulhatna a Magyar Országos
Levéltárban az 1848–49. évi minisztériumi levéltár, különösképpen a Hadügyminisztérium anyagának ilyen szempontú áttekintése.
Miután a szabadságharc leverését követően a megszálló hatalom kimondottan tiltotta és üldözte az elesett magyar
katonák emlékének ápolását, a honvédsírok jelentős része mára már eltűnt
vagy nem beazonosítható. Ugyanakkor
a kortársak 1867 után emlékoszlopokkal

enciklopédia

Báró Jeszenák János kriptája Pozsonyban

vagy szobrokkal jelölték meg az egyes
csatahelyeket. Ezek közül a trianoni határokon kívül lévő emlékművek jelentős
részét az impériumváltást követően eltávolították vagy meg is semmisítették.
Fontos lenne ezek dokumentálása is,
amihez szükség lenne egyrészt az 1867
utáni sajtó (különösen a képes folyóiratok) áttekintésére, valamint a nagyobb
közgyűjtemények képeslap-gyűjteményeinek átnézésre (ez pld. a Szerencsi
Múzeum képeslapgyűjteménye esetében online elvégezhető).

...perspektivikusan
bevonhatók a határon túli
magyar hagyományőrző
és kulturális szervezetek,
egyesületek is.
Az így összeálló adatbázis folyamatosan bővíthető lenne, perspektivikusan bevonhatók a határon túli magyar
hagyományőrző és kulturális szervezetek, egyesületek is. Ugyanígy érdemes
lenne bevonni a Magyar Országos Levéltár vonatkozó anyagának referensét,
már csak azért is, mert az anyag gyakorlatilag 100 százaléka mikrofilmen
található, ami jelentősen nehezíti a kutatást. Szintén bevonható lenne Ráday
Mihály, aki Katona Tamással közösen
az 1980-as évek végétől több száz hazai
és külföldi 1848–49-e emlékhelyet dokumentált.”

Központi nyilvántartás az 1848–49es hadisírokról, emlékhelyekről ismereteink szerint nem készült. A kiemelt
személyiségek – köztük a katonákét is
– síremlékeit, kriptáit, mauzóleumait
a Nemzeti Örökség Intézete gondozza.
Ezek többsége azonban nem a szabadságharc időszakában keletkezett. A régi
Magyarországnak az utódállamokhoz
került részein pedig több probléma merült fel. Egyrészt az 1918-tól bevonuló
csapatok az emlékhelyek jelentős részét
megsemmisítették. Másrészt – például Romániában – az 1848–49-es katonasírokat nem ismerik el hadisíroknak.
A Szlovák Köztársaságban pedig ragaszkodnak a magyar fél számára elfogadhatatlan nézethez, hogy a mai Szlovákia
területén született katonák – függetlenül a nemzetiségi hovatartozástól, vagy
a szolgálatteljesítés helyétől – szlovákoknak tekintendők.
Fentebb már utaltunk Katona Tamás
és Ráday Mihály tevékenységére. 1986.
november elsejétől indult el az Unokáink
sem fogják látni című műsor, amelyben
Ráday Mihály körbejárta a magyarországi – főleg budapesti – temetőket. Ráday meghívta Katona Tamás történészt
a következő adásba, amelyben felkérték a nézőket, hogy a lakhelyükön és
környékén fellelhető sírokról küldjenek képeket. 1988. március 15-én megszületett Az 1848–49-diki magyar for
radalom és szabadságharc emlékhelyei
című műsor. Ráday és Katona bejárták
Magyarországot, majd Csehszlovákiát, Romániát, Jugoszláviát, Ukrajnát és

Ausztriát, majd a feltáró munkát kiterjesztették Nyugat-Európára, a Balkánra és a Közel-Keletre. Kétségtelen tény,
hogy Ráday Mihály és Katona Tamás
munkája elsősorban az emlékhelyekre
irányult, de felkeresték a hadisírokat is,
és ráirányították a közvélemény figyelmét az elhanyagolt állapotban lévő honvédsírokra. Az ő munkásságuk hiányában a korszakkal foglalkozó tudósok és
szakemberek komoly lépéshátrányban
lennének.
Ráday Mihály és Katona Tamás
munkásságának összegzése időközben
könyv formájában is megjelent, két kötetben, Csorba László szerkesztésében.
(Katona Tamás – Ráday Mihály: Az 1848–
1849-es forradalom és szabadságharc
emlékhelyei. I. Események és helyszínek.
Budapest, 2013.; II. A száműzöttek nyo
mában. Budapest, 2016.)
Szintén nagyon fontosnak érzem a
helytörténetírás eredményeit, még akkor is, ha ezek összefoglaló elemzése a mai napig sem történt meg. Ezek
közül kiemelném a Görföl Jenő és Kovács László összeállításában megjelent
Hol sírjaik domborulnak. Az 1848–49es forradalom és szabadságharc a mai
Szlovákia területén című kötetet. (Dunaszerdahely, 2003.) A kötet a régi Magyarország egy országrészének emlékhelyeit, sírjait mutatja be, a teljességre
törekedve. A szerzők célkitűzésüket az
alábbiak szerint fogalmazták meg: „Ebben a könyvben a mai Szlovákia területén található emlékek összegyűjtésére
és bemutatására vállalkoztunk. A pozsonyi »törvényes« forradalom helyszíneit, szereplőinek emlékeit, a politikai események és személyek, a nagy
csaták emlékműveit, valamint az ország temetőiben szétszórva található
honvédsírokat ismerhetik meg a könyv
lapjairól, fényképeiről. A könyv tárgyalja a mai Szlovákia területén zajló hadi
eseményeket, s bemutatja a bukás után
létrejövő honvédegyletek működését
is.” Emellett kitérnek azokra az emlékhelyekre és honvédsírokra is, amelyek
az idők folyamán valamilyen okból
megsemmisültek, vagy megsemmisíttettek.
Ha már Észak-Magyarországnál járunk, érdemes foglalkoznunk Északkelet-Magyarországgal is, amelyet ma Kárpátaljának neveznek. Bagu Balázs könyve,
Az 1848/49-es forradalom és szabadság
harc Kárpátalján (Ungvár–Budapest, 2010)
szintén úttörő vállalkozásnak tekinthető.
Závodszky Géza történész a bevezetőjében
kiemelte: „A munka szerkezetileg önálló
része a kárpátaljai 1848/49-es emlékhelyek ismertetése és fényképes dokumentációja. Az emlékművek és történetük
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érdekes adalék a dualizmus éveinek eszmetörténetéhez, a cseh és a szovjet impérium politizálásához, de a kárpátaljai
magyar kisebbség és a többség mai tudati
állapotához is. Az emlékhelyek, sírhelyek
fölkutatásában Bagu Balázsnak meghatározó érdemei vannak.” Emellett még
Csatáry Györgynek, a neves kárpátaljai
levéltáros-történésznek, a Múltunk írott
ereklyéi. Tanulmányok, dokumentumok
című művét kell megemlítenünk. (Ungvár–Budapest, 1995.)
Szintén nagyon jó munkának tartom
a Hadobás Pál összeállításában megjelent Edelény környéki emlékek az 1848–
49-es szabadságharcról című kötetet
(Edelény, 2014). Ebben a szerző az egykori Torna megye 22 községe területén
tevékenykedő 97 személy életútját, sírját
mutatják be.
Béres Katalin muzeológus szerkesztőként jegyzi A szabadságharc emlékei Za
lában 1848–1849 című tanulmánykötetet.
(Zalaegerszeg, 1999.) Érdemes idéznünk
a bevezetőben említett célkitűzést, mivel ennek a hadisír gondozás számára
is üzenete van: „1998-ban, az 1848–49es forradalom és szabadságharc 150.
évfordulójának első évében jelent meg
A szabadságharc emlékei Zalában című
könyvünk, amelynek immár második, javított, bővített kiadását tartja kezében az Olvasó! Első kiadásunkban a
jubileumi évet megelőző időszak kutatási eredményeit összegeztük. Ám az
elmúlt évben Zala megye és az ország
tudományos műhelyeiben folyó munka
gyümölcseként számos tudományos és
ismeretterjesztő kiadvány, publikáció
jelent meg a forradalom és szabadságharc zalai vonatkozásairól. Közgyűjteményeink raktárainak mélyéről újabb
’48-as relikviák kerültek elő, sőt szerény
gyarapodásról is számot adhatunk, hiszen a Göcseji Múzeum gyűjteményébe
került a közismert, de eddig magántulajdonban lévő festmény, egy ismeretlen, 19. századi festő, Gasparics Márk
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kivégzését ábrázoló műve. Az évforduló megmozgatta a helyi közösségeket
is. Megyeszerte emlékműveket, emléktáblákat avattak a szabadságharc résztvevői nevének megörökítésére; városainkban a neves zalai szereplők, Csány
László, Gyulai Gaál Miklós, Inkey Kázmér, Csillagh László emlékének megőrzésére születtek köztéri alkotások.
A Zala Megyei Történelmi Emlékbizottság anyagi támogatása lehetővé tette,
hogy a legrosszabb állapotban található honvédsírok megújuljanak, sőt a
kutatások eredményeképpen újabb sírokat is felfedeztek. Mindezen újdonságok számbavétele tette szükségessé
a 2. javított, bővített kiadás elkészítését,
mindenekelőtt a bibliográfia, valamint
az emlékművek és honvédsírok adattárának kiegészítését, amellyel továbbra
is a forradalom és szabadságharc zalai
eseményei iránt érdeklődő közvélemény,
elsősorban a pedagógusok és diákok tájékozódását szeretnénk segíteni.”
Hangodi László tapolcai múzeumvezető a Tapolca és környéke 1848/49-ben
I. című munkájának VII. fejezetében a
környék 1848–49-es emlékhelyeivel foglalkozik. A városban található ugyanis Miltényi József huszárkapitány sírja,
emellett megkezdték a régió honvéd- és
nemzetőr sírjainak regisztrálását.

A Zala Megyei Történelmi
Emlékbizottság
anyagi támogatása
lehetővé tette, hogy
a legrosszabb állapotban
található honvédsírok
megújuljanak,
sőt a kutatások
eredményeképpen újabb
sírokat is felfedeztek.
Tolna megyében K. Németh András
középkorász régész mintegy 65 honvédsírt kutatott fel, az eredményt külön kötetben publikálta. A szerző huszonnégy Tolna megyei településen,
elsősorban Pakson, Dunaföldváron, és
az egykori járási székhelyeken nyugvó
1848-as honvédek, tisztek sírját gyűjtötte össze szabadidejében. Forrásul a
helytörténeti irodalom, a korabeli Tolna
megyei sajtó szolgált, de egyéni útjai során is rátalált több honvédsírra. A sírok
azonosításában segítette, hogy a Tolna
megyei levéltár a szabadságharc 150.

Az aradi Szabadság-szobor

évfordulójára forráskiadványban közzétette a megyei honvédlajstromokat.
Külön figyelmet érdemel H. Szabó Lajos helytörténész Negyvennyolcas Em
lékművek, Honvédsírok Veszprém megyé
ben című kötete. A könyv ajánlójában az
alábbiakat olvashatjuk: „A könyv célja
világos; a Veszprém megyei jövő sivár
lenne a benne rejlő tudnivalók tárgyi és
hazafiúi ismerete nélkül. Köszönöm H.
Szabó Lajosnak fáradhatatlanságát és
kitartását az anyag összegyűjtésében
és kiadásában. Tudom, hogy mindenki,
aki forgatja e lapokat, örömét leli benne. Fontos azért, hogy örömét megossza
majd szeretteivel, mert ez a könyv akkor
tudja küldetését betölteni, ha minél többen olvassák. Tegyünk érte!”
A főváros és környéki honvédsírok
feldolgozása terén még sok tennivalónk
akad, pedig szinte az összes köztemetőben található ’48-as honvédsír. Nehezíti a munkát, hogy időközben több olyan
temetőt felszámoltak, amelyben honvédek nyugszanak. Az utóbbi temetők
teljes körű felmérésével még adós a történettudomány, a rekonstrukció érdekében elsősorban levéltári kutatásokra
lenne szükség.
A szolnoki megyei könyvtár szintén
összegyűjtötte a törvényhatóság területén lévő szabadságharcos emlékeket. Világhálós adattárjuk Az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc Jász-
Nagykun-Szolnok megyére vonatko
zó dokumentumai a Verseghy Ferenc
Könyvtárban címen jelent meg. Az emlékhelyek, emlékművek listája az alábbi linken érhető el: http://1848.vfmk.hu/
emlekhelyek.html.
Szabolcs megye vonatkozásában a
Bene János (szerk.) Szabolcsi honvédek

enciklopédia
aranykönyve 1848–1849 (A Jósa András
Múzeum Kiadványai 69., sorozatszerkesztő Bene János. Nyíregyháza, 2013.
278 o.) című kötet szolgáltat adatokat a
honvédsírokról. Kemény Krisztián recenzens szerint: a kötetben „az adattáblázatok monotonikus sorát helységenként az adott falu/város kiemelkedő
katonai személyiségeinek képe és rövid
életrajza, illetve az ottani ’48-as honvédemlékművek, valamint honvédsírok
képei teszik könnyebben »fogyaszthatóvá«. A számos színes képpel, grafikával díszített, kiváló minőségű kiadványt
forrás- és irodalomjegyzék, illetve helységnévmutató zárja.”
A határon túli kezdeményezések közül nagyon fontosnak tartom Demeter
Lajos sepsiszentgyörgyi helytörténésznek A hazáért „a patakokat a mi vérünk
festette pirosra”. Sepsiszentgyörgy, Ki
lyén és Szotyor területén nyugvó 1848/49es szabadságharcosok című, a Charta
Kiadó gondozásában 2001-bn megjelent
munkáját. A kötet teljes körű kimutatást
ad a Sepsiszentgyörgy környéki honvédsírokról, ismertetve a benne nyugvók életrajzát is. Csak sajnálattal tudjuk
megjegyezni, hogy az egykori Székelyföld többi régiójáról nem született hasonló feldolgozás.
Az erdélyi és partiumi temetőkben található ’48-as honvédsírok sorsa nem biztosított, számos már felszámolásra került. Ugyanakkor vannak
szép kezdeményezések is. A háromszéki Bibarcfalva református temetőjében
található Borbáth László kapitány és
szabadcsapatvezér sírja. Az utóbbi felújítását Demeter László történész, Erdővidék Múzeuma igazgatója kezdeményezte 2009-ben, fáradozásait siker
koronázta. Ezt megelőzően Demeter
megírta szülőföldjének szabadságharc
alatti történetét, amelyben bemutatta

a régió korszakhoz köthető emlékeit és
honvédsírjait, munkája címe: Erdővidék
a szabadságharcban 1848–1849 (Kolozsvár, 1998).
Az erdélyi unitárius egyház gondozásában és Gaál György szerkesztésében
jelent meg Kolozsváron az országrész
unitárius vallást követő honvédjeinek
és nevezetes személyiségeinek emléket állító kötet. A szent szabadság oltal
mában. Erdélyi unitáriusok 1848-49-ben
(Kolozsvár, 2000) című könyvben megtalálható a neves unitárius vallású honvédtisztek sírjainak felsorolása is.
A Tordán és környékén lévő honvédsírokat a helyi Jósika Miklós Elméleti Líceum diákjai vették gondozásba Jozan
Erzsébet történelemtanár vezetésével.
Hasonló erőfeszítések történtek a kolozsvári Házsongárdi temetőben lévő, mintegy 20 honvédsír rendbetételére is.
Háromszéken, ahol közel száznyolcvan 1848-49-es emlékhely, honvédsír
található, 2019-ben, a 170. évfordulón
kezdődött meg a rendbetételük. A sajtótudósítás szerint: „Minden háromszéki településen vannak honvédsírok,
ám egyre nehezebb ezek felkutatása,
hiszen a fiatal pedagógusok, lelkészek
már nem minden esetben ismerik, tartják számon ezeket az emlékhelyeket.”
(Székelyhon, 2019. március 22.)” A világhálós portál szerint az egyesület tagjai
az elmúlt öt évben 25 honvédsírt hoztak
rendbe, emellett megkezdték újabb 30
darabnak a felmérését és restaurálásra
való előkészítését. Munkájukat Kovászna Megye Tanácsa is támogatta.
2000-ben jelent meg A szabadságharc
zászlaja alatt. Az 1848–1849-es forrada
lom Partiumban és a Bánságban című
kötet (Nagyvárad, 2000). A sajtó alá rendezésben fontos szerepet játszott a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság, a Királyhágómelléki

Az 1897-ben állított 1848–49-es emlékmű a Nyerges-tetőn

A zalatnai honvédek emlékműve

Református Egyházkerület és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. A kötet
végén kimutatást találunk a régióban
lévő honvédsírokról.
A partiumi feldolgozások sorában még
a Kónya László szerkesztette Szatmáriak
az 1848–49-es szabadságharcban című
kötetre kívánunk utalni, amely felsorolja a törvényhatóság területén lévő honvédsírokat. (Szatmárnémeti, 1999.)
Rövid felsorolásunk nem teljes, hiszen időközönként rendszeresen jelennek meg újabb feldolgozások, de képet
kívántunk adni az érdeklődő közönség
számára a kutatások jelen állapotáról.
Reméljük, hogy a közeljövőben számos
helytörténész, társadalmi szervezet
fog még csatlakozni e nemes munkához, hiszen nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy a 24. órában
vagyunk!
Természetesen a fenti feldolgozásokban bemutatott sírok többsége nem
klasszikus értelemben vett hadisír, hiszen zömmel a dualizmus korában
elhunyt honvédek nyugszanak benne. Ápolásuk és az adatok feldolgozása azonban ettől függetlenül nagyon
fontos, mivel pótolhatatlan forrásbázisai a magyar katonai hagyományok
ápolásának. E téren a Honvédelmi Minisztérium hadisír gondozásért felelős
szerveinek is számos tennivalója akad.
Elég arra utalnunk, hogy a mai Magyarország területén található hadisírok –
köztük az 1848–49-es szabadságharchoz
köthetők – jegyzékét a Honvédelmi Minisztérium a Belügyminisztérium útján
az illetékes önkormányzatoktól bekérte,
ezek összegzése és publikálása azonban
még nem történt meg.
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Fülöp László

Borbereki Alvinczi Péter
törvénytudó magánéletéről

E
Magyar nyelven
íródott, pedig Alvinczy
az anyanyelvén kívül
foglalkozásánál fogva
kiválóan beszélhetett és
írhatott mind latin, mind
német nyelven.
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zen írás nem arról az Alvinczi Péterről1
szól, aki híres hitvitázó református lelkész és író volt. Róla és működéséről már
olyan sokan írtak, hogy szinte könyvtárnyi irodalom áll a rendelkezésünkre.
Hanem a szintén ugyanezen nevet viselő
unokájáról, aki Erdély egyik legnagyobb
törvénytudója, diplomatája volt. Róla
úgy írnak a szakemberek, hogy a „magyar Lükurgosz2”, a „második Werbőczy
István3”, aki élete végéig mint nádori
bíró dolgozott. Fiatal korában sokáig a
királyi udvarnál időzött jogi szakiratok
szerkesztése miatt. Életének ezt a részét,
munkásságát szintén sokan feldolgozták, azonban a családjáról először csak
Nagy Iván4 emlékezik meg röviden és hiányosan az Alvinczi család történetének
leírásakor. Pár év múlva Kőváry László5
foglalta össze a kihalt család történetének utolsó szakaszát. Majd körülbelül
fél évszázaddal később Kempelen Béla6
egészítette ki teljesen új adatokkal, évszámokkal a családfát. Magánéletével
azonban a tudomásom szerint ez idáig
senki sem foglalkozott. Pedig a végrendelete7, amely még 1899-ben eredetijében
megvolt a Pekry8 család dicsőszentmártoni levéltárában, sok mindent megőrzött róla. Mint férjről, mint családapáról, a gondolkodásmódjáról, a felesége
és gyermekei iránt érzett gondoskodó
szeretetéről. Testamentumát a Küküllő
vármegyei Gálfalván készítette, amelynek a mai magyar neve Vámosgálfalva.
Alvinczi III. Péter 1639-ben született,
és 1701. február 26-án hunyt el kedvenc
falujában, a Maros jobb partján fekvő
Borbereken. E településről vette a családban elsőként a borbereki nemesi előnevet. Családnevük a Maros bal partján
szemben lévő ikertelepülésre, Alvincra utal. Ebből arra következtethetünk,
hogy őseinek ez utóbbi lehetett korábban a lakhelye. (A két folyóparti falu
összefonódó, közös múltjáról itt nem
szólunk.) 1612-ben kaptak címeres nemeslevelet.

Azt nem tudjuk, hogy pontosan hol
született, ezt egyik családleíró sem említi. Kempelen szerint négyszer nősült.
Első felesége Szőllősi Erzsébet volt, aki
fiatalon meghalhatott. A második kalotaszentkirályi Székely Klára, akitől 1683
körül elvált. Tőle született József nevű fia
(*1677), akinek a további életéről nincs
konkrét adatunk. (Ezekről a személyekről a végrendeletben nem emlékezik
meg, tehát a további sorsuk ismeretlen
maradt a számunkra.) Azt sem tudjuk
pontosan, hogy mikor vette feleségül a
harmadik nejét, gyulafehérvári Lipcsei
Évát. Együttélésükre Kempelen az 1696
előtti éveket adja meg. Azt viszont pontosan leírja a testamentumában, hogy
tőle hat gyermeke született, három fiú
és három lány. Felesége halála után
újra nősült, hogy gyermekeiről legyen,
ki gondoskodjék. Amint írja: „jóakaró
uraim javallások indításából” Hegyesi István özvegyét, borosjenői Hosdáthi
Katát9 vette el feleségül (1697. június 1.).
Azt nem említi, hogy Katának az első
házasságából született-e gyermeke, de
bizonyára nem, hisz akkor az örökösödéskor ő is szóba került volna. Alvinczi
Péternek ekkor már hat gyermeke volt,
ahogy írja, „az én előbbeni feleségemtől
való gyermekim”, név szerint: Sámuel,
Gábor, Mihály, „Cristina (Kriska), Susi és
Annis”. (A lányokat általában becenevükön említi.) A három fú volt az idősebb,
ők már akkor tanultak, a három leány
még kiskorú lehetett. Mielőtt részletesen
írnánk a gyermekekről, a birtokokról és
az örökösödésről, szólnunk kell általánosságban magáról a végrendeletről.
Magyar nyelven íródott, pedig Alvinczy az anyanyelvén kívül foglalkozásánál fogva kiválóan beszélhetett és írhatott mind latin, mind német nyelven.
Úgy tűnik, az okmány, mintha töredékes volna, mivel hiányzik az abban a
korban megszokott bevezetése. Márpedig egy bíró, egy szakember ismerhette
egy ilyen műfaj szabályos felépítését.

emlék-lapok
majd azok közül melyik gyermeke mit
örökölt.
Nagyon szerényen nyilatkozik minderről, pedig mint látni fogjuk, gazdag
főúr volt. Ilyeneket ír magáról, idézzük:
„alacsony rendből való is lévén, derék jószágot nem szerezhettem”, vagy: elosztom „kevés javaimat és jószágocskámat”.
Pedig bizony az nem is volt olyan kevés.
Közel száz településről kapott porciót
(adót) vagy dézsmát. Ez azt a hányadot
jelenti, amelyet a jobbágyai kötelesek
voltak beszolgáltatni a saját terményeikből és állataikból a földesuruknak.
E rengeteg falu nevét nem kívánjuk most
elsorolni, ugyanis azok közül az évszázadok folyamán többnek a nevét megváltoztatták, jó párat összevontak, de
még olyan is olvasható közöttük, amely
mára kihalt. Azonban az általa akkor leírt vármegyéket és székeket feltétlenül
Pekry Sándor kastélya Dicsőszentmártonban, egy 1908-ból származó képeslapon.
ismertetnünk kell, hogy lássuk birtokai
Forrás: kepeslapok.wordpress.com
nagy kiterjedését. (Természetesen ezek
elnevezése is sok esetben már megválA nyomtatásban közölt másolat hat hét családtagjának miket hagy örökül tozott, vagy éppen átszervezték azokat.)
témakörről szól: maga a végrendelke- és miért.
Ezek a következők: Fejér, Küküllő, Torzés; a vallás (reformátusok voltak) és jó
Mindezek mellett ott van egy nagy da, Hunyad, Szeben, Maros vármegyék;
erkölcs fontossága; a gyermekek nevelé- ellentét is, mégpedig az okirat szer- Fogarasfölde; Szászsebes, Beszterce,
se és taníttatása; intelmek gyermekei- kesztésében. Amint fentebb már emlí- Medgyes székek.
hez; végül a feleségéhez címzett jó taná- tettem, hat témát fejteget a végakaracsok. Ugyanis Alvinczi erre a legutóbbi tában. Ezeket azonban nem fűzi láncra,
témára több ízben is visszatér, mintegy minden ok és átvezetés nélkül váltoattól aggódva, hogy halála után Hos- gatja a témákat. Néha még asszociadáthi Kata ismét férjhez megy. Inti is, tív kapcsolatot sem fedezhetünk föl
hogy „elégedjék meg nevemnek becsü- egy-egy bekezdés között. Ez azért feltűlettel való viselésével”, mert „az harma- nő és furcsa számunkra, mivel a fogdik házasság ritkán szokott szerencsés lalkozásánál fogva épp a nagyon logilenni”. Nem tudjuk, hogy mi válthat- kus felépítést, a célirányos szerkesztést
ta ki ezt a félelmét, hisz neki ez már a várnánk el tőle. Minderre az ellentmonnegyedik házassága volt, és ekkor már dásra csupán egyetlen magyarázatot
egyikük sem volt fiatal. Beleszövi azt tudunk elképzelni, és próbálunk utólag
a kis mondatot is, hogy az „én tőlem elfogadni. Mégpedig azt, hogy a testa
leendő gyermeki” majd mit kapnának mentumot hosszabb időn át írhatta.
Sok háza volt, mindezeket szintén
halála után, azonban erre nem került És ha lezárt egy részt, akkor valamelyik csak fölsoroljuk, csupán az utolsóhoz
sor, hisz házasságukból nem született másik időpontban azzal a témával foly- fűzünk egy tőle vett kisebb magyarázagyermekük. A testamentum szövege- tatta, amely épp azokban a napokban tot. Az, hogy ezek a házak mekkorák volzése, felépítése és szerkezete nagyon vagy órákban foglalkoztatta. Azonban tak, s pontosan minek minősültek 1701ellentmondásos. Stílusa választékos, nem célunk a szövegtani elemzés, ezért ben (majorház, kúria, kastély, várban
még a néha hosszú mondatai is vilá- a továbbiakban visszatérünk az okirat- lévő ház), azt nem mindig említi. Ezek a
gosan érthetők. Több helyütt tudós em- ban szereplő birtokaira és az öröklő csa- következők: (Gyula)fejérvári ház a várberre valló bölcsességeket ír le a felesé- ládtagjaira.
ban, Oláhszilvás (Mikószilvás), Nagyegének, de főként a gyermekeinek, ezek
Sajnos, a szüleiről semmit sem ír, nyed, Szeben, Magyarherepe, Újegymind az egyéniségéből és az élettapasz- azaz nem azonosítja magát a végren- ház(a), Gálfalva, Borberek. Ez utóbbi
talatából fakadtak. Főként az atyai in- delet elején (ebből is gondolható, hogy helyen több háza is volt lenn a faluban
telmek leírásakor tapasztalhatjuk az ezen rész hiányzik). Ezért bizonytalanok és egy a várban is. Az egyiket – ezt maaggódó apa szeretetét, amelyet szeret- a családdal foglalkozó genealógusok az jorháznak nevezi – a feleségének építtetne átadni, átplántálni gyermekeibe is. apja nevének megadásakor. Legtöbben te „a temetőmálbeli középső szőlő alatt”,
Ugyanígy a vallásával kapcsolatos fejte- a hitvitázó I. Péter fiát, II. Pétert tartják amelyhez szőlő, kert, csűr is tartozott.
getései is érdekesek, a családi szellemi az apjának. Ebben az esetben ő, a III. Pé- A várbeli borbereki házhoz megemlít
örökséget tükrözik. Néha úgy érezheti ter valóban az unokája volt. Ha ezt elfo- pincét, kertet és „gabonás házat” is.
az olvasó, mintha nem is végrendele- gadjuk, akkor az édesanyját pedig Szabó
Csupán egyes számban írjuk le a
tet lapozna, hanem egy Kölcsey által írt Katának hívták.
több településen említett ingatlanjait:
Parainesis soraiban gyönyörködne. RopAz ismétlések elkerülése végett elő- szántóföld, rét, füves kert, szőlő, gyüpant logikus az érvelése azokban a feje- ször talán ismertessük röviden, hogy mölcsös, veteményes kert, kenderföld
zetekben, amelyekben azt taglalja, hogy hol voltak az Alvinczinak birtokai, és Borbereken egy malom. A szőlők

A testamentum
szövegezése, felépítése
és szerkezete nagyon
ellentmondásos. Stílusa
választékos, még a néha
hosszú mondatai is
világosan érthetők.
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különösen fontos helyet foglaltak el
életükben, hisz az egészségtelen víz
helyett sok bort fogyasztottak, félve a
különböző fertőzésektől. Ezért szőleje szinte minden háza közelében volt.
Ugyanígy csak fölsoroljuk, hogy milyen
háziállatokat tartott a házai körül: tehén, juh, disznó, ökör. A lovakat külön
csoportokra osztja: ménes lovak, szekeres lovak, gyermek és kanca lovak, valamint csikók.
Érdemes külön odafigyelni azokra a
terményekre, amelyek a mindennapi
élelmezésükben fontos szerepet játszottak. Ezek közül jó néhány kimondottan
jellemző volt erre a vidékre, mivel az
éghajlat hűvös volt, a kevés szántóföld
minősége pedig szegényebb, úgymond
soványabb volt ezen a hegyes vidéken.
Ilyenek a: haricska (más néven hajdina,
tatárka vagy pohánka), alakor (gyengén
termő búzafajta), török búza (kukorica),
zab, köles, búza. A háztartásukban fontos volt még a méz, a vaj, az ecet és a
szalonna. Ruházatuk, ágyneműk, abroszok készítéséhez lent és kendert is termesztettek.
Azt, hogy családtagjai közül kire mit
hagyott, elsőként a feleségével kezdi.
Ez a felsorolás nagyon részletes, ezért
csupán néhányat emelünk ki ezek közül. Fentebb már említettük, hogy neki
Borbereken egy külön házat építtetett,
amelyet csak őrá hagyott, ezen nem
osztozkodhattak a gyermekei. Felesége kap egy kisebb kétbakos szekeret
hat „szekeres” lóval. Ékszereket (gyűrűk, gyöngyök), női ruhákat, asztalra
való eszközöket sorol föl (aranyos kanna, poharak, réz gyertyatartók, aranyos

A család utolsó leszármazottjának, báró
Alvinczi Józsefnek (1735–1810) a síremléke
a budapesti Kerepesi temetőben. Dr. Varga
József fényképe. Forrás: Wikipédia
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sótartó, ezüst kanalak, hat-hat ón tál és
Anna (*?, †1731) férje fülpösi Nábrádi
tányér); szobákba való tárgyakat: pap- Miklós.
lan, lepedő, vánkos, abrosz és szőnyeZsuzsa (*?, †1702) édesapja halála után
gek. Végül egy kis mutató órát említe- egy évvel elhunyt. Amennyiben az első
nünk érdekességként..
két leánynak születtek gyermekei, ők
már nem az Alvinczi családnevet vitték
tovább.
A végrendeletben szereplő hat téma
közül az apa intelmeit hagytuk az írás
végére. Ezekből kívánunk néhányat kiemelni. Már részben szóltunk a feleségéhez címzett gondolatairól. Ezeket
kiegészítendő idézünk még néhányat,
mikre is figyelmezteti a férje őt, valamint a gyermekeket. Kéri Katát, hogy
szorgalmatos, jó gazdaasszony legyen,
s a gyermekeket „fenyítékben nevelje”.
Táplálja és ruházza őket. A leányokhoz
Mind a hat gyermeke kap egy(-két) „istenfélő öreg asszonyt” fogadjon, s ne
házat a hozzá tartozó porciókkal és a engedje, hogy azok idegen vallású férjet
falvaik dézsmájával, hogy abból meg- válasszanak. A fiúk jó erkölcsűek legyeélhessenek. Feltehetően a házak szá- nek, tanulmányaik után „a keresztény
ma azok nagyságától függött, hogy kö- vallásunkon levő pronotárius uram”
rülbelül azonos értékben és mértékben mellett gyakoroljanak, majd valameörököljenek. Zárójelben közöljük, hogy lyik méltóságos úr körül szolgáljanak11.
a települések nevét: Sámuel (Gálfalva), Kéri mind a három fiúgyermekét, hogy
Gábor (Oláhszilvás), Mihály (Borberek „Istenökhez, hazájokhoz, urokhoz, várés a vár kapujánál lévő ház), Kriszti- megyéjekhez feddhetetlenül hivek lena (Gálfalva), Zsuzsanna (Nagyenyed), gyenek”, s ne feledjék, hogy „nem lehet
Anna (Borberek és Fejérvárott a várbeli szentül két urat szolgálni”.
gabonás ház).
Az itt leírtakból, illetve magából a
Mivel itt soroltuk föl az összes gyer- végrendeletből kiderül, hogy Alvinczi
mekét, e helyen szólunk pár mondatban Péter körültekintő, családszerető, jó férj
a további sorsukról, bár ezeket az ada- és apa volt. S mivel a lányok további sortokat nem tartalmazhatja még Alvinczi sát kevéssé ismerjük, így csak a három
Péter végrendelete.
fiáról mondhatjuk el, hogy apjuk haláSámuel/Samu (*1685, †1724; ⚭ Bél- la után megtartották annak intelmedi Klára) előbb Erdélyben kancelláriai it, és úgy éltek, ahogy ezt ő tanácsollajstromozó, majd Bécsben referendári- ta nekik.
us (jelentéstevő) volt.
Gábor (*1686, †1751) az erdélyi főkor- Jegyzetek
mányszéknél titkárként dolgozott. 17431 *1570 körül Nagyenyed, †1634 Kassa
ban bárói rangot kapott. Egy fia volt,
2 Lükurgosz i. e. a 8. században élt spártai
szintén Gábor, aki 1788-ban utód nélkül
törvényhozó volt.
halt meg.
3 h t t p s : // h u .w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Alvinczi_Péter_(b%C3%ADró)
Mihály (*?, †1751) a császári sereg4 Nagy Iván: Magyarország családai czí
ben volt százados. Neki két fia és egy
merekkel és nemzedékrendi táblákkal I.
Erzsébet nevű lánya született. A fiataPest. 1857. p. 25–26.
labbik fiú neve Ádám volt, aki szintén
5 https://eda.eme.ro/xmlui/bitstream/
magtalanul halt meg. Az idősebbik, Jóhandle/10598/3744/EM1901_10_002_Kozsef (*1735) 57 évig szolgált mint katona,
varyLaszlo-ErdelyiKihaltFouriCsaladok.
előbb császári tábornagy volt, majd főpdf?sequence=3&isAllowed=y
hadikormányzóként fejezte be az életét,
6 Kempelen Béla: Magyar nemes családok
I. 1911. (Az interneten oldalszám nélkül).
1810-ben halt meg Budán, síremléke a
7 Kis Bálint: Borbereki Alvinczi Péter itélőKerepesi temetőben található.10 1763-ban
mester végrendelete. 1699. nov.ember 25.
ő is elnyerte a bárói címet. Mivel a csaTörténelmi
Tár. 1899. p. 539–549.
ládban több fiú nem született, vele halt
8 Kis Bálint szerint a Pekry család a kihalt
ki az Alvinczi család.
Alvincziek leányági utódai voltak.
A három, fiatalabb lánytestvér to9 Név nélkül írja, hogy feleségének van
vábbi sorsáról kevesebb adattal rendelegy húga.
kezünk. Nagy Iván még a nevüket sem
10 https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Alvinczi_József_s%C3%ADrja.jpg
említi, így csak Kempelen soraira ha11 Ebből arra következtethetünk, hogy a
gyatkozhatunk:
fiúk mind jogot tanulhattak. A pronotáriKrisztina (*1696 körül, †1733) férje vízus nevét nem írja le.
szentgyörgyi Makray Ferenc.

A háztartásukban fontos
volt még a méz, a vaj,
az ecet és a szalonna.
Ruházatuk, ágyneműk,
abroszok készítéséhez
lent és kendert is
termesztettek.

közösség
Tana Ottilia Réka de Talabera

Egy ország, amely rabja saját
bizonytalanságának: Honduras

H
Közép-Amerikáról
általában elmondható,
hogy a spanyol és
az amerikai kultúra
szorítójában van. Lelkileg
hol latin, hol meg gringó.

onduras nem az az ország, amelyet ha
valakinek megemlítesz, akkor rögtön
tudja, hogy miről beszélsz. Ami földrajzi elhelyezkedését illeti, legyünk őszinték, legtöbbünknek kell egy kis segítség,
hogy megtalálja a térképen. És ha már
itt tartunk, akkor elárulom, hogy vannak olyanok, akik nemhogy az ország,
de még a térség létezéséről sem tudnak.
És ha földrajzi elhelyezkedését homály
fedi, akkor nyugodtan kijelenthetem,
hogy kultúrájának sajátosságai még kevesebbé ismeretesek.
Abba a kiváltságos helyzetbe kerültem
2016 és 2017 között, hogy egy állásajánlat
révén Hondurasban tölthettem hat hónapot, így betekintést nyerhettem ennek
a szegény országnak a gazdag kultúrájába, egyedülálló mindennapjaiba, mely
ellentmondásoktól tűzdelt, és nagyon távol áll európai hétköznapjainktól. A sors
pedig úgy hozta, hogy hondurasi férjem és kislányom által az ország örökre

a részemmé vált, így az a folyamat, hogy
minél inkább megismerjem Hondurast,
nem maradhat abba. Gyakran visszajárunk a családi kötelékek miatt, illetve
azért, hogy figyelemmel kövessük a beruházásainkat. Mire ezen az íráson a
tinta megszárad, ismét Honduras földjén leszek, hogy eltöltsek további hat hónapot ott.* Honduras integritásának és
lényének köszönhetően többet tanultam
magamról és a világról, annak összetételéről és szabályairól, mint azt valaha
képzeltem volna. Bár nem ez volt az első
alkalom, hogy külföldre utaztam, rövidebb-hosszabb ideig éltem is már más
országban, sőt még egy más kontinensen is, de ezelőtt soha nem éreztem en�nyire erőteljesen a kulturális különbségeket. És ami még ennél is fontosabb
talán, mindig az én országomnál gazdagabb országba utaztam.
Honduras Közép-Amerikában található, nyugatra Guatemalával határos,

Az öröm kitapintható. Paz Barahona út, Utila szigete. María José Casanova felvétele
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Egy pillanatnyi béke. Sakk Tegucigalpa utcáin, a Nemzeti Identitás Múzeuma (Museo para la Identidad
Nacional) mellett. María José Casanova felvétele

délen El Salvadorral, van kijárata
a Csendes-óceánra, keletre Nicaragua
öleli át, északon pedig ott fekszik a Karib-tenger három gyönyörű – Roatan
és Utila, Guanaja – szigettel. A korallzátonya a világon második legnagyobb,
és az egyik legkülönlegesebb. Továbbá
találunk itt úgy 9 millió lelket gazdag
történelemmel, több bennszülött törzset, valamint maja maradványokat.
Közép-Amerikáról általában elmondható, hogy a spanyol és az amerikai kultúra szorítójában van. Lelkileg hol latin,
hol meg gringó. Ahogy szemügyre ves�szük Honduras földrajzi elhelyezkedését,
rögtön láthatjuk, hogy milyen közel van
az Amerikai Egyesült Államokhoz. Honduras az USA befolyása alatt áll, mely
a hozzá legközelebb eső fejlett ország.
Irányt mutat – a teljesség igénye nélkül
– úgy étkezési trendek, mint divat vagy
szórakoztató ipar terén.
Úgy gondolom, hogy Honduras problémái három fő forrásból eredeztethetőek.
A biztonság hiányából, a szegénységből
és a korrupcióból. Ezek természetesen egymással is kapcsolatban állnak.
A legtöbb gond a korrupcióból fakad,
mely megteremti a szegénységet és az
esélyegyenlőtlenséget, előhívja az illegális tevékenységekre való hajlandóságot, és lehetőséget teremt ezek megszerveződésének. Ezekből pedig egyenesen
következnek az ország biztonsági problémái, melyek mint látni fogunk, nem
kis horderejűek. És mindamellett, hogy
egy javulási tendencia mutatkozik az elmúlt időszakban, két városát még mindig a világ legveszélyesebb települései
közé sorolják.
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A szegénység képi reprezentációban
megdöbbentő hatást kelt. Amikor megérkeztem Hondurasra, és első alkalommal hagytam el a repteret, az autóban
ülve ragyogó napsütés fogadott, mellyel
szemben ott álltak az omladozó, koszos, kopott, lerobbant, elhanyagolt házak. Ez egy megdöbbentően új világ volt
számomra. Ámulatba ejtett ez a szintű
nyomor és elmaradottság, amely hamar
eszembe juttatta Indiának a sötétebbik
oldalát.

...igazi amerikai mintára
teremtett ország,
melynek sajátosságait,
fő jellemvonásait
onnan másolták le és
implementálták be
Hondurasba.
Ez Honduras egyik arca, mindös�sze az egyik. Csakhamar kiderült, hogy
rejteget egy másikat is. Egyfajta kettősség kíséri végig az embert Honduras
földjén. Egyrészt ahogy említettem, ott
van a mérhetetlen szegénység, másrészt
ennek ellentéte, a pompa és a gazdagság. Egy igazi amerikai mintára teremtett ország, melynek sajátosságait, fő
jellemvonásait onnan másolták le és
implementálták be Hondurasba. Léteznek gyönyörű bevásárlóközpontok, beltéri vízeséssel, abban az országban, ahol
családok élnek 9 négyzetméteren, összebarkácsolt házakban, matracon aludva.

Amikor az ember a bevásárlóközpontban van, úgy érzi, hogy ez egyfajta burokként elvonja a figyelmét a külső realitástól. Az áruházakban minden csillog
és ragyog, biztonságos és rendben van,
standardizált világának hatására egyfajta egalitásérzés kerít hatalmában, de
ez csak illúzió. Itt vannak a Calvin Klein
és Gucci boltok, iPhone 11 Pro mindenütt,
de utóbbit elő sem lehet venni az utcán,
mert megtámadnak érte. VIP-mozik és
hatalmas villák, mindez ugyanabban a
városban, ahol a szeméttelepek árnyékában, pléhtetős házakban villany, ablak és ivóvíz nélkül élnek az emberek.
Mert míg lehet Espresso Americanót
szürcsölni, és rögtön utána a McDonald’s
vagy Pizza Hut kajáit fogyasztani, a végtelenségig újratölthető üdítő lehetőségével élni, addig az áruházakon kívül az
úthálózat járdák, infrastruktúra, gyalogátkelő és gyakran igazi közlekedési szabályok nélkül üzemel, ahol jogosítványt
lehet szerezni délre, ha reggel bemész
érte. Sofőrök, akik nem adnak lehetőséget arra, hogy átkelj. Csatornák, igazi
csatornajáratok nélkül. Kábelrengeteg
az utcai póznákon átellenben a nyugati/amerikai stílusú bárokkal, amelyeket szinte mindig rácsok mögé rejtenek.
Fegyveres őr által védett házak, épületek, lakóterületek, üzletek és szórakozóhelyek, és persze, emberi életek is. És akkor ott vannak az elit negyedek és óriási
kúriák, melyeket hatalmas, rendezett terek öveznek. Égig érő falkerítéssel, melyet drótkerítés tetőz, melybe nem ritkán
áramot vezetnek. Térfigyelő kamerák segítik az állig felfegyverzett, sörétes puskával felszerelt, gyakran golyóálló mellényben felvigyázó őrt.
A gazdagság és a nyomor szimbiózisa
tárul elénk, mely egy igen sajátos komplex képet hoz létre.
Gyakran láthatunk újonnan, modernül felépített házakat rendezetlen udvarral, valamint az is mindennapos,
hogy a hondurasiak gyakran támaszkodnak inkább az importmegoldásokra,
mint a gazdag kultúrájuk gyümölcseire.
Egy kicsit Németországot és Kelet-Európát juttatta eszembe. Amikor először látogattam meg Németországot, úgy tűnt,
hogy azért szép és rendezett ez az ország,
mert eljutott arra a szintre, hogy introspektív elemzéssel keresni kezdte, hogy
mi az, ami javítható lenne, majd rugalmasan reagált az újszerű változásokra,
és egyazon időben megóvta hagyományait. Okult a környezetétől, de sokkal
inkább magától tanult. Kitermelte az
elmúlt évtizedekben a személyre szabott, tökéletesebbnél tökéletesebb megoldási lehetőségeket, melyet a nemzetére, anyagi lehetőségeire és kulturális

közösség

Élet kilenc négyzetméteren. A San Matíasra vezető út. Javier Talabera Vargas felvétele

sajátosságára szabott. Vélhetően a titka ebben a magát nagyra becsülő és újragondolni nem félő mivoltában rejlik.
Ezzel ellentétben mi bizonyos dolgokat
csupán teljes egészében átveszünk tőle,
mint egy kész receptet. Lemásoljuk a
megoldási lehetőségeit, figyelmen kívül
hagyva saját paramétereinket, realitásunkat, és beillesztjük abba, amire még
nincs is infrastruktúránk. És persze ezt
követően tágra nyitott szemmel mondjuk, hogy „ez nem működik jól, pedig ez
németben” így meg úgy van. Az oly sokat emlegetett, híres „németben”. Ahogy
nálunk, ugyanúgy Honduras esetében
is tetten érhető ez a fajta kultúrinjekció. Egy harmadik világbeli ország, mely
első világbeli kiegészítőkkel lett feldíszítve, és ennek a két világnak az ütköztetése, vagy ha úgy tetszik, együttélése
egy groteszk képet fest. Igen mostohán
hat a lelkemnek a csillogó, többemeletes áruház, a méregdrága márkás bolt
mellett a mosdó, amelyben nem lehet
a papír beledobni a vécébe, mert a csatornarendszer annyira rossz, hogy eldugulna. Így a papírt a vécé mellé helyezett
szemetesbe kell dobni. Hát igen. Mindez
néhány méterre a Gucci márkabolttól.
Ami amerikaiasodását illeti, Honduras sikeresen vette az akadályt, jelesül levizsgázott, tökéletesen megtanulta, hogyan is váljon tökéletes fogyasztói
társadalommá, Walmarttal, tömítésig telített édességes polcokkal, Coca-Cola-imádatával, valamint kalóriadús, akciós gyorsételeivel. És említsük
meg az áruházakat, a mallokat, ahol
az emberek kedvükre sétálhatnak, na

és vágyakozhatnak a kínált termékek
iránt. Éles ellentét mutatkozik továbbá
a társadalmi kapcsolatok, az oktatás
és politikai preferenciák terén is. A társadalmi rétegzettség megmutatkozik
mindennapi eseményekben is.

A közoktatásban tanulók
csupán elenyésző részének
jön össze az, hogy
szakképzettséget vagy
felsőfokú végzettséget
szerezzen.
A csatornarendszer nem működik,
folyamatosan eldugaszolódik, és ez többek közt a temérdek földre hajított szemét okozza. Ezért főként azok a helyiek
a felelősek, akiknek nem sikerült elsajátítaniuk azt az egyszerű alapkövetelményt, miszerint a szemét helye a szemetesben van, így azt oda kell bedobni.
A Cinema Center kifogástalan, de a film
után az emberek a földre dobják az ételmaradékokat és a csomagolást is. Ez alól
főként az edukált fiatal értelmiségi réteg
tagjai jelentenek kivételt. Az „átálltak
klubja”, akik elit, méregdrága magániskolákban tanultak, és egy teljesen más,
sokkal inkább nyugatias/amerikai kulturális háttérrel rendelkeznek. Ezek a
diákok négyéves koruktól fogva angol–
spanyol kétnyelvű iskolában tanulnak,
külföldi oktatókkal, és ezzel szemben áll
a másik oldalon a borzalmas nívójú közközoktatás annak minden elképzelhető

hiányosságával. Az elitiskolába íratott
diákok olyan magas fokú képzettséggel
rendelkeznek, hogy szinte kivétel nélkül
mindnyájuk tovább tanul a középiskola
után, a szakosításukat mesterképzők keretében leggyakrabban Európában vagy
az Egyesült Államokban fejezik be.
Azonban ez az oktatás drága, nagyon
is drága. A havonta fizetendő összeg
nem mindenki számára finanszírozható. Majd ahogy nő a gyermek, ez folyamatosan emelkedik. Így egy átlag
keresettel rendelkező dolgozó számára
elérhetetlen. A közoktatásban tanulók
csupán elenyésző részének jön össze az,
hogy szakképzettséget vagy felsőfokú
végzettséget szerezzen.
A Nemzetközi Statisztikai Hivatal
(Instituto Nacional Estadística, INE) 2018
júliusa és augusztusa között végzett felmérése szerint az analfabetizmus Hondurasban a 15 éven felüli lakosság 12 százalékát érinti, vidéki környezetben pedig
eléri a 20,2 százalékot is. És a riasztó adatok sora még csak most kezdődik: míg a
18 és 35 év közöttiek olvasás- és írásképtelensége 10,1 százalék alatt marad, addig
a 36 év felettiek esetében ez 34 százalékra
emelkedik. Másképpen fogalmazva a 36
év feletti lakosság több mint egyharmada írástudatlan. És akkor térjünk át a bevételek és a szegénység kérdésére. Kezdjük azzal, hogy a lakosság 61,9 százaléka
szegénységben él, és ebből nem kevesebb
mint 38,7 százalék mélyszegénységben.
Bizonyos vélemények szerint ez a szám
akár nagyobb is lehet. Az egy személyre eső átlagbevétel összege 3365 lempira
(584 lej) a felmérés szerint, de ha tovább
kutatunk, akkor rájövünk, hogy ez számadat ilyen formában nem tükrözi a
valóságot, a részletezés alapján egy tisztább képet kapunk. Vidéken az egy személyre eső bevétel értéke mindössze 1687
lempira (293 lej), amely jóval kisebb az
előző összegnél. A városlakók esetében
az egy főre eső bevétel eléri a 4677 lempirát (812 lej), a képzés nélküliek keresete
2622 lempirára (455 lej) tehető, a 6 osztállyal rendelkezők fizetése 3811 lempira (662 lej), míg a felsőfokú végzettséggel
rendelkezők esetében ez az összeg 13 809
lempira (2398 lej). A vásárlóerő hasonló a
Romániaihoz. Ami a lakhatást illeti, egy
biztonságos helyen, egy bútorozott albérlet 2200–5100 lej között mozog.
Az ország legjobban kereső 20 százaléka esetében az egy főre eső bevétel
9567 lempira (1661 lej), míg a lakosság
legszegényebb 20 százalékának mindössze havi 469 lempira (81 lej) jut. A hivatalos minimálbér ennél magasabb, viszont a cégek nem fizetik ki ezt, ahogy
az INE adatai mutatják, a fentiek a valós
értékek.
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A statisztikai adatok segítenek számszerűen is érzékeltetni a hatalmas társadalmi különbségeket és az esélyegyenlőtlenséget. Elevenítsük fel az
oktatásról olvasottakat. Egy magániskola havi részlete 10 000–12 500 lempira (1736–2170 lej) havonta. Az iskolába
való beiratkozás 50 000 lempira körül
mozog (8681 lej). Mesélték nekem, hogy
25 évvel ezelőtt a feliratozási díj 650 lej
körül volt. Tehát egy átlagmunkás fizetésének többszöröse a havi iskoláztatás
díja. És az oktatás margójára még megjegyezném, hogy jelenleg Hondurasban
több mint 400 ezer gyermek dolgozik.
A szappanoperákról szinte mind hallottunk már, ezeknek a műsoroknak a
leggyakoribb témái között van ugye többek között az, hogy a szegény lány beleszeret a gazdagba, és az élete hipp-hopp
meseszerűvé válik. Sajnos ez a forgatókönyv tetten érhető a hondurasi valóságban is, ugyanis sok lány gondolja azt
valóban Latin-Amerikában, hogy az életben igazán szerencsés dolog egy gazdag
férj „megkaparintása”, aki majd a továbbiakban eltartja őket. Nagyon szomorúan hallgattam azt, amikor egy építészmérnök Panamában mesélte, hogy ő
olyan férfit keres, akinek nagyobb a fizetése, mint neki, mert így majd házasság
után nem kell dolgoznia, hiszen eltartják. Ahogy egy mexikói mondás tartja, kislányom, ugyanannyi energia egy
gazdag férfibe beleszeretni, mint egy szegénybe, szeress bele inkább egy gazdagba, és az segíteni fog majd minket is.
Az egyik évtizedek óta Hondurasban
élő ismerősöm szerint a vágyálmak ellenére nincs reális esély arra, hogy egy
gazdag fiú és egy szegény lány holtodiglan-holtomiglant fogadjon egymásnak.
Hisz egy gazdagban és egy szegényben
semmi közös sincs, állítja. De hadd fűzzek ehhez egy kommentárt: itt elsősorban az oktatási végzettség alapján
történő rétegzettségére utalt. Egy másik, szintén nagyon gazdag ismerősöm
szerint épp a szöges ellentéte igaz mindennek: a társadalmi berendezkedés
nem gyakorol hatást az interperszonális kapcsolatokra. Gyönyörűen hangzik,
viszont néhány perc múlva magát megcáfolva kifejtette, hogy soha nem venné fontolóra például egy helyi lánnyal a
spontán ismerkedést, tartana tőle, hogy
csak azért hívja egy adott helyre, hogy
kirabolja. Szóval gyakorlatilag nagyon
kevés az esélye annak, hogy egy azon
légtérbe kerüljön egy más társadalmi
rétegből származó lánnyal. Emellett –
hozzáfűzte – egy kiemelkedően művelt,
okos, intelligens lányra vágyik. A további vélemények szintén ezzel egybecsengőek voltak.
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Ismerjük meg Hondurast (Utila szigete). María José Casanova felvétele.

Kuriózumként megemlíteném, hogy
a szappanoperából ismert megcsalás,
házasságon kívüli gyermek, féltékenységből való gyilkolás (vagy emberölési kísérlet), illetve az olyan történetek,
minthogy a szolgálólány és gazdag fiú
közös gyermeket nemz (bár nem kötnek házasságot), nem állnak messze
a hondurasi valóságtól. Hogy ez men�nyire a mindennapok része, jól mutatja
talán a tény, hogy férjem kiterjedt családjában minden egyes esetre található
példa. (Olyannyira, hogy a kislányom
második unokatestvére egy ilyen „rögtönzött” kapcsolatból fogant.)

a munkaajánlat és annak elfogadása
között nagyjából öt perc telik el. Legalábbis nálam ez így volt. Ez az idő természetesen nem elégséges egy tisztességes helyzet felméréshez. Ha elég is
lenne, valószínűleg a biztonsági kérdés
nem lenne az elsők között, ami kivizsgálásra kerülne. Számomra, balga európaiként a biztonság tulajdonképpen
nem is kérdés, hanem sokkal inkább realitás. A biztonság adott, még nekünk,
romániaiaknak is. É természetesnek
vesszük, egyfajta megfellebbezhetetlen kérdésnek, pont addig, amíg az át
nem repülünk az Atlanti-óceán másik
partjára.
Honduras „komplikált” (complicado), mondják a helyiek, mindig bocsánatkérően, amikor a biztonsági kérdés
magyarázatába bocsátkoznak. A helyzet összetett, és nem is tévednek. Minél
többet tudok meg, annál inkább egyetértek velük.
Anyaként kénytelen vagyok belegondolni, hogy milyen lenne, ha az én lányom barangolna esténként Honduras
utcáin, ha attól kellene tartanom, hogy
valaki kirabolja vagy elrabolja őt. Honduras veszélyes, nagyon is egy veszélyes
hely, elbagatellizálni ezt a tényt nem
A latin felső réteg házaiban élő szükséges. 
Felhívták a figyelmemet megérszolgálólányok mindennaposak. Oly
annyira, hogy Panamában egy drágább kezésemkor, hogy csak vigyázva járlakásban/házban már beleterveznek jak, semmiképpen se sétáljak, és a
egy külön szobát neki. Ez a szoba, mely tömegközlekedési eszközök kiválaszminden esetben kisméretű és közel van tásánál is legyek körültekintő, de azt
a konyhához, a „cselédszoba” (cuarto de ajánlották, hogy menjek nyugodtan
empleada) név alatt ismert.
bevásárlóközpontba. Ez az a hely, ahoAmikor egy európai költözik ki va leggyakrabban ellátogatnak, amikor
naiv fejjel és hatalmas lelkesedés- kimozdulnak a házból. Ez volt az a monsel egy harmadik világbeli országba, dat, amelyre amúgy nem számítottam.

Amikor egy európai
költözik ki naiv fejjel és
hatalmas lelkesedéssel
egy harmadik világbeli
országba, a munkaajánlat
és annak elfogadása
között nagyjából
öt perc telik el.

közösség
Egy országban, ahol van esőerdő és Karib-tenger, miért akarna valaki áruházba menni? Utólag persze azt is kiderítettem, hogy vannak természetjárók is.
Mehetek a bevásárlóközpontba, mert
„se siente seguro”, mondják, ami annyit
tesz, hogy itt biztonságosban érzi magát
az ember. Majd hamar rádöbbentem,
hogy a kifejezés nagyon árulkodó. „Biztonságosnak érződik”, azaz nem biztonságos, hanem biztonságosnak érzi az
ember. Kétség sem fér hozzá, Honduras
egyik legnagyobb problémája a biztonsági kérdés, és az ebből eredő problémák. Veszélyes lenne teraszokat fenntartani, így azok szinte nem is léteznek.
Hogyan ismerkedjen így az ember? Több
sajnálatos eset volt, amikor valaki ros�szkor volt rossz helyen, és életét vesztette egy utcai lövöldözésben. Amikor ott
voltam, egyik ismerősömnek be kellett
bemenekülnie egy boltba, mert az utcán
lövöldözés tört ki. Az erkélyemen ülve én
is hallottam puskalövéseket.
Nagy meglepetésemre, mielőtt
a bankba beengedtek volna, fémdetektorral átkutattak, és átnézték a táskámat is. Nem használhatod a telefonodat
benn. Sörétes puskával felszerelt őr áll a
bank bejárata előtt is – ahogy már említettem, a legtöbb kereskedelmi egység
előtt áll egy őr.
Az emberek csak a legszükségesebb
esetben sétálnak. Mindenki számára ismeretes a napi minimum 30 perces sétaszabály, igaz? Hát itt ezt nehéz megvalósítani, mert bármilyen közel kell
menni, inkább autóval megy az ember.
Még a sarki boltig is. Én a napi 10 kilométerben hiszek. Szerintem ennyi kell a
testnek és a léleknek is.
Vannak védett övezetek és parkok,
ahova lehet menni sátorozni, sétálni.
Nem veszélytelenek, de eléggé biztonságosak.
A biztonság hiányának testre gyakorolt hatása után térjünk rá a lélekre gyakorolt hatására. Amikor ismerkedünk,
szem előtt kell tartanunk, hogy kirabolhatnak vagy akár meg is ölhetnek egy telefonért, autóért, bármiért. A megismerendő félre valakinek rá kell nyomnia a
„biztonságos” bélyeget ahhoz, hogy találkozzon vele. Így gyakorlatilag egy szűk
körből ismerkedünk. Az ismeretségi kör
tágul az iskolában és a munkaközösségek, vallási csoportok által. A barátaink
barátaikat mutatják be nekünk. Amikor kimegyünk egy rendezvényre, ott
új barátunk barátait ismerjük meg, és
így tovább. A kör tágul, lassan és legtöbb
esetben nagyon specifikusan. A legtöbb
művész művészekkel barátkozik, zenész zenészt mutat be. A párválasztás
során is roppant fontos szerepet kap a

Az élet mint olyan, Tegucigalpa központi parkja. María José Casanova felvétele

biztonsági kérdés, sokan a félelem miatt barátnőm át is küldött néhány statisztivagy lehetőségek híján maradnak egye- kai adatot, hogy segítségemre legyen a
dül. Szinte ötven éves szinglik vágynak kutatásban. Csatolt egy videót, melyben
párkapcsolatra és gyermekekre. A nagy- egy autót lőnek szitává. A jelen hamisítmértékű vallásosság nem nyújt segítsé- hatatlanul olyan, mintha egy akciófilmget ebben.
ből szedték volna ki. A térfigyelő kamera
felvette, ahogy álarcosok az éppen parkolni készülő autóhoz mennek, és elkezdik lőni azt. Ezt követően visszaülnek az
autóba, és mintha nem lennének biztosak abban, hogy megölték a célpontot,
ismét kiszállnak, és újabb sorozatlövésbe kezdenek. Ezt követően, mint akik jól
végezték dolgukat, ismét visszaülnek az
autóba, majd elhajtanak.
Ez San Pedro Sulában történt, én pedig Tegucigalpában laktam, így kíváncsi voltam arra is, hogy mi történik a fővárosban.
Az első, amit átböngésztem, a kapott
hivatalos statisztikai adatok voltak. 2017.
Vannak kiránduló csoportok, me- január 1. és február 13. közt Honduraslyeknek a tagjai nyitottabbak az ismer- ban 336 embert öltek meg. Ez a szám az
kedésre. Egyik ilyen csoport a Honduras erőszakos haláleseteket összegzi, ez peOutdoors, mely rengeteg kirándulási le- dig 30 halálesettel kevesebb a tavalyi
hetőséget kínál. Itt szükségét érzem évhez képest. Bár a januári erőszakhula tisztánlátás kedvéért megemlíteni, lám a januári átlaghoz képest csökkent,
hogy ezek a kirándulások nem díjmen- február az előző évek gyilkossági rátáját
tesek, 200–1000 lempira közt mozog egy követi. Mekkora szám. Mindössze másilyen út, ami 35–170 lejnek felel meg, fél hónap alatt!
melyhez még hozzá kell számolni legaTovább olvastam. A meggyilkoltak
lább az ennivalót és gyakorta a felszere- 72,8 százaléka 15 és 39 év közötti.
lés beszerzését. A fent említett bevételek
Lássuk, hogy hogyan alakulnak
mellett úgy érzem, ezek a kirándulások a gyilkolási statisztikák azóta, hogy
én már nem élek ott. 2019 januárja és
nem mindenki számára nyitottak.
Távol a nagyvárosoktól, kisebb fal- márciusa között, az év első három hóvakban a helyzet kicsit kedvezőbb.
napjában 777 gyilkosságot követtek el,
Az ott tartózkodásom hat hónapja tehát kis híján naponta 9 embert öltek
alatt fontolgattam, hogy jó lenne tisztá- meg. És bár ez mindenképpen furcsán
ban lenni azzal, hogy mi is történik biz- fog hatni, a statisztikai adatok folyamatonsági fronton az országban. Egy ügyész tos javulást mutatnak immár 2011 óta,

Vannak kiránduló
csoportok, amelyeknek
a tagjai nyitottabbak
az ismerkedésre.
Egyik ilyen csoport a
Honduras Outdoors, mely
rengeteg kirándulási
lehetőséget kínál.
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Reggeli zabpelyhes tej minden idetévedőnek Tegucigalpa egyik utcai standjánál.
Forrás: Henry Valladares/Instagram: HN_Nature

amikor is 86,5 embert gyilkoltak meg
minden 100 ezer emberből. Ez az adat a
tavaly 40-re csökkent. 2017-ben napi 12
ember vesztette életét, 2018-ban 11, és az
eddigi adatok szerint 2019-ben további
javulás mutatkozik, derül ki a Belbiztonsági Minisztérium (Ministerio de
Seguridad) nyilatkozatából. A jó hírek –
vagyis a nem annyira rossz hírek – itt
véget is érnek. Ami a népesség véleményét illeti, itt más a helyzet. Az Univer
sidad Nacional Autónoma de Honduras
2018-as felmérése szerint míg 2016-ban
a népesség 70 százaléka érezte veszélyben magát, 2018-ban ez a szám 90 százalékra emelkedett. Tehát függetlenül
attól, hogy a gyilkosságok száma csökkent, a társadalmi percepció romlott.
Ennek egyik oka a tömeggyilkosságok
számának növekedésében keresendő.
Minden olyan gyilkosságot, ahol háromnál több személy halt meg, tömegmészárlásnak minősítenek. 2018-ban 39
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biztonságos Honduras megteremtésének lehetősége nincs kéznyújtásnyira.
A drogkereskedelem megoldhatatlan
lenne korrupció nélkül. És ebből ez az ország nem szenved hiányt. A legfrissebb
drogbotrány nemrég robbant ki, amikor is az államelnök testvérét az Egyesült Államokban többek közt drogcsempészet vádja miatt elítéltek. A tárgyalás
nagy médiafigyelmet kapott, különös
tekintettel, hisz a tanúvallomások szerint a hírhedt drogbáró, El Chapo 1 millió
dollárt ajándékozott a vádlottnak – bár
a gyanú szerint valójában az elnöknek
szánhatták a kenőpénzt, az ügyészek
szerint védelem fejében. A vádakat természetesen Juan Orlando Hernández elnök tagadta, ahogyan a bűnrészességét
is öccse ügyében, viszont az ítéletet követően szinte azonnal tüntetések törtek ki
az országban, követelve az államelnök lemondását. Hernández államelnöki mandátuma is vélhetően korrupciós ügyhöz
köthető, sokak szerint 2017-es újraválasztása alkotmányellenes volt, és így csalás
révén valósult meg. Néhány szakértő szerint akár katonai puccsra is sor kerülhet
a mostani zavargások alatt. A kormány
ellenzéke is igyekszik ezt a helyzetet
mindenképpen meglovagolni.
A korrupciós ügyek ennél részletesebb tárgyalására nem is bocsátkoznék.
Itt csaknem minden kiváltható pénzzel.
A korrupció eget rengető, a pozícióval
való visszaélés mindennapos. Ha rajtakapnak ittas vezetésen, néhány lempira
a rendőr zsebébe, és mehet tovább a furikázás. Meg akarsz nyerni egy projektet, kellő helyre kell adni a pénzt. Nem
is kell mondanom, hogy a rengeteg életet követelő ittas vezetés a felelőtlenség
és a korrupció szüleménye.
Hondurast leírni néhány mondatban
nem kis kihívást jelen, ezért inkább
mindenkit arra bátorítok, hogy látogassa meg szigeteit, melyek a Karib-térség
részei, elképesztően gyönyörűek, na és
biztonságosak is – vagy legalábbis „se
siente seguro”. Ez a nagyszerű ország
különösen sok problémával küzd, de
mindemellett ne feledjük, nyitott és befogadó, tárt karokkal és őszinte érdeklődéssel vár mindenkit. Túlzás nélkül
mondhatom, hogy az egyik legszebb ország a régióból, ahol csak jártam. És ha
ellátogatnak ide, garantálom, hogy
a helyiek szokásaikhoz híven, vendégszeretetük jeleként gyorsan adnak két
puszit az orcára, és a nagy ölelés után
egy kifejezetten jó csésze kávét.

ilyen eset volt, ezzel szemben 2019 első
hat hónapjában ez a szám már elérte a
34-et, melyben 120 hondurasi vesztette
életét. A tömeggyilkosságok gyakoriságának riasztóan nagy száma mellett a
bandák zsarolásai is megsokasodtak.
Az InSight Criminal és Global Initiative
felmérése szerint a két legnagyobb banda, a Mara Salvatrucha (M13) és Barrio
18 az elmúlt évben 200 millió dollárt
zsarolt ki a hondurasiakból.
Különösen veszélyesnek Honduras
két városa nevezhető, a főváros, Tegucigalpa (ahol éltem) és San Pedro Sula,
amely 2011 és 2014 között a világ legveszélyesebb városa volt – a főváros 2011
és 2016 között volt a világ tíz legveszélyesebb városainak egyike. 2018-as adatok szerint a 33. és a 39. helyet foglalják
el a világranglistán. A javulás egyér*És mert az élet kiszámíthatatlan,
telműen kimutatható, viszont a ban- mégsem Hondurasra, hanem Mexidák terjeszkedésével, valamint a virág- kóba költöztem az elmúlt héten. Jöhet
zó drogkereskedelem miatt egy békés, Acapulco és a piramisok. Olé, México!

könyvesház

Horváth Csaba József

Egy Habsburg főherceg
legaktívabb évtizede

Az

Ausztriai József Ágost (1872–1962) főherceg,
akit főként Habsburg József magyar
kormányzóként ismernek

első világháború századik évfordulója
környékén több olyan történeti mű is
nyomdafestéket látott, amelyek ezzel
az időszakkal foglalkoznak. Ezek közé
tartozik Nánay Mihály József Ágost főherceg életútjának 1914 és 1924 közötti
időszakáról szóló doktori disszertációja,
mely kötetben 2018-ban jelent meg.
A szerző, Nánay Mihály középiskolai történelemtanár, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, aki
három évvel korábban már kiadott egy
népszerűsítő művet, mely a Habsburg–
Lotharingiai dinasztia ún. nádori (palatinus), azaz magyar ágáról szólt.1
A bevezetőben a szerző kiemeli, hogy
a főhercegről több munkában, „leegyszerűsítő, cinikus, negatív kép jelenik
meg, ami egyáltalán nem indokolt és
revízióra szorul” (10 o.), és ennek okán
vállalkozott József Ágost tábornagy-főherceg életútjának tíz legaktívabb esztendejének bemutatására. A vele foglalkozó szakirodalomban a korszakhatárt
az 1945-ös év képezi: ezt megelőzően elfogult és „szinte kritikátlan dicshimnuszokat” (15 o.) zengő írások jelentek meg,
az állampárt idején mellőzték vagy negatívan mutatták be.
József Ágost Viktor Klemens Maria 1872-ben látta meg a napvilágot Alcsúton, József Károly főherceg és (a
szerző meg sem említett) Szász–Coburg–
Koháry Klotild gyermekeként. „A legrégibb idők óta uralkodó európai dinasztia” 2 fentebb említett mellékágának
sarjaként született, ősei között olyan
történelmi személyiségeket találunk,
mint Mária Terézia osztrák főhercegnőt, Magyarország királynőjét, II. Lipót
toszkán nagyhercegből lett német-római császárt, III. Károly spanyol, I. Lajos Fülöp francia királyt, valamint József főherceget, Magyarország nádorát
(a magyar király helytartóját). 1890-ben
érettségizett a győri bencés főgimnáziumban, ugyanezen évben hadnagyként csatlakozott a közös hadsereg 1. sz.

gyalogezredéhez. A ranglétrán hamar
haladt előre: harmincévesen őrnagy,
harminckét esztendősen ezredparancsnok és -tulajdonos, három év múlva
dandár-, újabb négy évvel később hadosztályparancsnok volt. Ilyen minőségben és altábornagyi rangban, a kistapolcsányi (ma Topoľčianky, Szlovákia)
birtokán érte őt a szarajevói merénylet híre.
A kötet harmadik fejezetében Nánay
Mihály a világháborús tábornokot mutatja be. A szerző részletesen ismerteti az osztrák–magyar haditervet, azok
végrehajtását és hibáit, valamint a harci eseményeket. József Ágost először a
szerb királyság elleni hadműveletekben vett részt, augusztus 18-án lépett
első alkalommal ellenséges területre,
amikor elrendelte 100-150, osztrák–magyar katonák által Szabácson meggyilkolt személy eltemetését. Ezt követően
szeptember elején a keleti frontra, Galíciába utazott. A váltakozás kimenetelű
harcok közepette kapta meg a főherceg
lovassági tábornokká való kinevezését,
és ilyen minőségben követte hadosztályát német területre, Porosz-Sziléziába. Nem sokkal később a demoralizált
temesvári VII. hadtest parancsnokává nevezték ki. A világháború első két
esztendejében többször is összetűzésbe
került akkori felettesével, az „embermészáros” (53 o.) Tersztyánszky Károly
hadtestparancsnokkal, továbbá Nánay
kiemeli azt, hogy a főherceg haladóbb
harcászati elveket vallott egyes kortársaihoz képest.
1915 májusáig a keleti fronton működött, onnan került át hadtestével együtt
az olasz frontra. Itt részese volt az első
kilenc ún. isonzói csatának. Ugyanitt összetűzésbe került a felettesével,
Svetozar Boroević lovassági tábornokkal,
valamint hadteste vezérkari főnökével,
Pohl ezredessel, továbbá ugyanitt léptették elő vezérezredessé, és ugyancsak
ezen frontszakaszon értesült Ferenc
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József császár-király elhunytáról. Nánay Mihály külön alfejezetben tárgyalja a főherceg Karszt-fennsík védelméről
alkotott elképzeléseit, az ott kiépített
infrastruktúra helyzetét, valamint az
1916. június 29-i esetet, melyben az ő parancsára harci gázt vetettek be az olasz
fronton.
A következő szolgálati hely a román
front volt. Segesvárra december 2-án
érkezett meg, és eleinte a fronttól távol,
hadműveleti irányelvek kidolgozása
volt a feladata. A 26-án meginduló hadműveletek irányítását ő maga vette át.
A Magyaros-tető sikeres visszafoglalása (1917. március 8.) után találkozott II.
Vilmos német császárral, Paul von Hindenburg és Erich Ludendorf tábornokokkal, valamint ellátogatott a nyugati
frontra, a visszaúton pedig találkozott
az új uralkodóval, IV. Károllyal, és az új
vezérkari főnökkel, a nagyszebeni szász
Arthur Arz von Strassenburg lovassági tábornokkal. Róla meg kell jegyezni,
hogy korábbi főhadiszállása Kolozsváron volt, sőt 1917-ben a Ferenc József Tudományegyetem díszdoktorrá avatta. 3
A főherceg további harci eseményeket
(a Kerenszkij-offenzívát, Csernovic elfoglalását, és a harmadik ojtozi csatát)
élt át, valamint fogadta a keleti frontra
látogató II. Vilmost. Ezután Kolozsvárra
helyezte át a főhadiszállását.
1918. január közepétől ismét az olasz
fronton kapott beosztást, ahova a 6. hadsereg parancsnokaként érkezett. Az itt
uralkodó állapotok (a katonák akadozó
élelmiszerellátása, a különböző katonai intézmények közötti rossz kommunikáció stb.) miatt beadta a felmondását, amiről régi-új felettese, Borojević
végül lebeszélte. A nyáron lezajlott paivei kudarcban részt vett, az általa irányított hadsereg katonái rövid időre egy
magaslatot, a Montello-hegyet elfoglalták. Július végén a Tirolban állomásozó
hadseregcsoport parancsnokává nevezték ki. Itt a reménytelen helyzet ellenére
‒ ahogy korábban is ‒ folytatta a csapatlátogatásokat, még az ország legmagasabb pontján, az Ortler-en levő katonáknál is osztott kitüntetéseket. Utolsó
megbízatása, tábornagyként a balkáni
front főparancsnoksága volt.
A szerző a könyv negyedik részében
József Ágost világégés alatti politikai tevékenységét elemzi. Ő ‒ néhány szimbolikus szereplésen kívül ‒ nem rendelkezett ilyen jellegű tapasztalatokkal.
IV. Károly kezdte el bizonyos ügyekben
(pl. egy önálló magyar vezényleti nyelvű haderő kialakítása ügyében) rokona véleményét kikérni. A főherceg neve
felmerült a királykoronázás kapcsán,
mint nádorhelyettes-jelölt, valamint
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mint magyar kormányfőjelölt, mindkétszer Tisza István miniszterelnök ellenjelöltjeként, akit József Ágost naplóbejegyzéseiben többször is méltatott.
A következő két fejezetben József
Ágost őszirózsás forradalom, Magyar
Nép-, valamint Tanácsköztársaság alatti tevékenységéről olvashatunk. Homo
regiusként (a király embere, azaz megbízottjaként) érkezett Budapestre 1918. október 27-én, hogy megoldja a belpolitikai
válságot. A koalíciós kormány kialakítását célzó tárgyalások a lánchídi csata miatt kudarcba fulladtak, így kormányalakításra gróf Hadik Jánost nevezte
ki, aki ‒ a forradalmi hangulatban megerősödő Nemzeti Tanács tagjainak meghiúsult letartoztatása után ‒ lemondott.
Ezután gróf Károlyi Mihályt kérte fel erre
a feladatra. A főherceg hűséget fogadott
a Nemzeti Tanácsnak, majd a kikiáltott
köztársaságra is felesküdött, ami a kortársakat is megosztotta. Egy hadügyminiszteri rendelet értelmében nyugdíjazták, így visszavonultan, felváltva
tartózkodott Alcsúton, illetve Budán. Innen 1919. március végén ‒ a bolsevik hatalomátvétel veszélye miatt ‒ Alcsútra
távozott, ahova egy rövid dunántúli bujdosás után visszatért. Itt, az elvett kastélyban élve fát vágott, idősebb fiát kétszer internálták. Annak ellenére, hogy
megfigyelés alatt állt, a főherceg kapcsolatba lépett a Friedrich István-féle Fehér
Ház nevű ellenforradalmi csoporttal.
A kommunista rezsim bukása után
hatalomra jutó Peidl-kormányt augusztus 6-án, a főherceg és az említett csoportosulás buktatta meg. József Ágost,
a királytól kapott felhatalmazására hivatkozva mint kormányzó nevezte ki
Friedrichet kormányfővé. A kormány
kiszélesítette a választójogot, igyekezett
egy, az Antant számára elfogadható koalíciós kormányt kialakítani, továbbá
kieszközölte, hogy Magyarország külföldről élelmiszer-szállítmányokat kapjon. Ugyanekkor nevezte ki a főherceg
Horthy Miklós altengernagyot katonai
országos főparancsnokká. József Ágost
végül az Antant augusztus 23-i jegyzékének átvétele után lemondott.
A nyolcadik rész első alfejezetében a
főherceg és Horthy Miklós sokszor „meglehetősen fagyosan alakult” (258 o.) viszonyáról olvasunk. Az Antant számára
Horthy sokkal inkább elfogadható volt,
mint a Habsburg főherceg, akit a kormányzóvá megválasztott Horthy meggátolt abban, hogy jelentősebb hivatalt
betöltsön. Ugyancsak e részben a szerző
egy-egy alfejezetet szentelt a főherceg
királykérdéshez való viszonyulásának,
valamint a király két visszatérési kísérlete alatt tanúsított magatartásának.

A szerző a kilencedik fejezetben József Ágost rendkívüli, két világháború
közötti időszakban is kitartó népszerűségét vizsgálja. Nánay megállapítja,
hogy József Ágostot „szemikultikus” (267
o.) rajongás övezte, mely nem felülről,
a központi hatalom diktálta propaganda által épült ki, hanem lentről sarjadt,
főként világháborús veteránjai köréből,
akikkel való kapcsolatát külön alfejezetben taglalja.
Ezt követi a főherceg 1924 és 1944 közötti időszakban való tevékenységére kitekintő fejezet, valamint az Összegzés.
Nánay Mihály könyvének erősségei
közül kiemeljük a tömörséget, az eseménytörténet lebilincselő és élvezetes
leírását, és az objektivitás, amivel a
szerző József Ágost személyéhez nyúl.
A kötet újdonságát és legfontosabb forrását József Ágost főherceg kiadott4 és
kiadatlan5 naplói képezik, melyekből a
szerző rendszeresen idéz.
A kötet több helyen is tartalmaz
mellégépeléseket, helyenként hibákat.
Utóbbiak közé tartozik az a tény, hogy
Franciaország 1919-es budapesti főmegbízottjának neve több alakban is szerepel (Fouchet, Fouché) akár egy oldalon
(251 o.) belül is. Ugyanígy hiba figyelhető meg a hatodik fejezet 29. és 40. lábjegyzetében. Mindkettő IV. Károly német
nyelvű visszaemlékezéseire hivatkozik,
az első esetben a mű szerző által rövidített címét olvashatjuk, míg a teljes cím,
melyet első hivatkozásnál kéne idézni, csak az utóbbi lábjegyzetben jelenik
meg. Továbbá kifogásolhatónak tartjuk
a „majd’ két hétig” (109 o.) és a hozzá hasonló fordulatokat.
Összességében, a kötetet egy üdítő és
dicséretes munkának tartjuk, melyet
bizalommal ajánlunk akár a szélesebb,
a korszak és/vagy József Ágost főherceg iránt érdeklődő olvasóközönség figyelmébe!
*Nánay Mihály: József Ágost főherceg.
A katona és politikus: 1914‒1924. Unicus
Műhely, Budapest, 2018. 339 o.
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Nászta Katalin

Semmit se bánok
Székely Csaba drámája a Rózsavölgyi Szalonban

Sz
Székely Csaba, 38 éves
erdélyi magyar író,
drámaíró, aki színrelépése
óta folyton olyasmiket
produkál, amivel elnyeri
nemcsak a közönség,
hanem a szakma
elismerését is.

ékely Csaba maga mondta, színdarabjai írásakor különösen érdeklik a sorstragédiák,
a megtépázott, tönkrement egzisztenciák, illetve bármiféle – családi, társadalmi – ha
talmi mechanizmus működése, az emberi manipuláció természetrajza. A Semmit se
bánok főszereplője az egykori román titkosrendőrség ma már nyugdíjas tagja. De a
mű nem az ügynökkérdést tárja fel. Elsősorban a bűn és bűnhődés, a bűn és megbánás
témáit járja körül, azt, hogy a diktatúra szolgálattevőjének régi bűnei hogyan hatnak
a mára, ha egyszer képes volt beengedni a sötétséget, az benne marad-e örökre. Ha
valakit képes megmenteni a borzalmas jövőjétől, megmenti-e saját magát a rémes
múltjától?
Székely Csaba darabja a mindenkori áldozatok drámája is. Hogy mi teszi valójá
ban azzá? A másik főszereplő, a kamaszlány, aki a világ kegyetlenségét egyszerűen
természetesnek találja, mert ebbe nőtt bele, mert nincs választása, aki az ellene elkö
vetett családon belüli bűnöket – az apa lelki terrorjait, fizikai kínzásait – nem kérdő
jelezi meg, ezért nem is képes lázadni a helyzete ellen. A magányos, mogorva öreg és
a fiatal lány története összeér: mindketten ragaszkodnak a világukhoz, nincs bennük
vágy a szabadságra, mert nem ismerik annak lehetőségét. Illetve mégiscsak lehet kiút
– ez is benne van Székely Csaba izgalmasan groteszk drámájában.
Székely Csaba a mai magyar drámairodalom egyik legeredetibb hangú drámaíró
ja, aki annak idején a Bánya-trilógiájával berobbant az erdélyi, nem sokkal később
a magyarországi színházi életbe is.
Szereplők: Schneider Zoltán (Dominik),
Sztarenki Dóra (Liza), Elek Ferenc (Alex)
Dramaturg: Lőkös Ildikó
Díszlettervező: Enyvvári Péter

Székely Csaba Semmit se bánok című drámája a Rózsavölgyi Szalonban

Jelmeztervező: Cselényi Nóra
Rendezőasszisztens: Kovács Krisztián
Rendező: Sztarenki Pál
Bemutató: 2019. szeptember 12.
Ha a színháznak az a feladata, hogy
beleavatkozzon korának szellemi atmoszférájába, és tükröt tartson lelkiismeretének is – akkor Székely Csaba
maximálisan teljesíti ezt a feladatot.
Amennyire fanyalog az ember, hogy
nem drámáról, nem színdarabokról
beszélnek már a szerzők, hanem alakítható szövegekről, közben azt is látnia kell, hogy műhelymunka folyik a
legteljesebb egyetértésben vagy egyet
nem értésben, amiben részt vesz maga
a darabíró is. Megvalósul a színháziak
örök vágya: jelen van a szerző, a rendező, a színész a próbafolyamat alatt
– közösen hozzák létre a produkciót,
így sokkal kevesebb az ujjal mutogatás egymásra. Nos, ebben a színházi
játékteremtésben jeleskedik Székely
Csaba, 38 éves erdélyi magyar író, drámaíró, aki színrelépése óta folyton
olyasmiket produkál, amivel elnyeri
nemcsak a közönség, hanem a szakma
LXXII. évfolyam 2019. december • 25

Schneider Zoltán (Dominik) és Elek Ferenc (Alex)

elismerését is. Folyamatosan díjazzák
műveit, kitüntetett figyelem övezi. Érdekli a közönséget, megint mit alkotott
ez a fiatalember, akivel olyan boldogan
dolgozik rendező, színész, díszlettervező, jelmeztervező. Közös a munka,
közösek a gyötrelmek, közös a siker,
az öröm.
Az első sorban ülök, kicsit zavar, de
látni szeretnék. Mindent. Sikerül. Néha
előrehajolok, amikor a színpad bal felére sodródik a játék, s a mellettem kicsit
előbbre tolt széken ülő mégiscsak takarja a képet. Olyan, mintha benne volnék
a szobában.
A darab háromszereplős, kamaraelőadás. És minden szereplő egyformán
súlyos dolgokat közöl velünk.
A főszereplő – mert mégiscsak létezik – Dominik ideges, remegő kézzel szortírozza a heti gyógyszeradagját,
amit a szívbetegségére szed – konyakkal. Tévét néz. A lepusztult, szocreál, román nemzeti színű futószőnyeggel, kiszuperált bevásárló szatyorral, kopott
stelázsival, egyszemélyes heverővel,
csupasz kockaasztallal, hozzá két sima
konyhai székkel berendezett helyiségből
árad a szegényszag. Dominik természetesen a politikai híreket hallgatja, és
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mérgelődik. Nagyjából úgy, mint azok a
magányos emberek, akiknek nincs más
beszélgetőpartnerük. Hangja erős, durva, mint a parancsolgatáshoz szokottaké. Az ilyeneknek még a közelében sem
jó lenni.
Kisvártatva kopogás hallszik, mire
szitokáradat hagyja el a száját, nem fogad se jobb-, se baloldaliakat, se térítőket, se kéregetőket, senkit!
Végül a kéretlen látogató olyat mond,
amitől aztán beengedi. És kezdetét veszi a „játék”. Alex, a régi ismerős, a beosztott, a nyuszinak csúfolt szekustiszt
keresi föl, hogy az elveszett nagykutyát
újból megnyerje, a – mint kiderült, azóta sem lankadó lendülettel működő –
titkosrendőrségnek. Nemzeti elhárításnak. Újszekuritárénak.
A mai, krimiken edzett tévé- és filmnéző már hozzászokott a brutalitáshoz,
kegyetlen képekhez – de amit most a fülünkkel hallunk a múlt rendszer román
szervezetéről, a „munkamódszereikről”,
arra még most sem találok szavakat.
Az jut eszembe előadás közben, honnan veszi ezeket a szövegíró? Nem túloz? Könnyű neki, már olyan szakirodalmat olvashatott, látványhoz jutott,
amivel nemcsak a fantáziája, de képi

világa is különbözik az enyémtől. Kön�nyű neki, mert csak gyerekként élt abban a rendszerben. Nem érezheti a valós
fenyegetettséget, csak olvasmányokból,
filmekből…
A hideg rázna, ha nem ülnénk olyan
szorosan egymás mellett a Rózsavölgyi Szalonban, és nem lenne annyira
barátságos a hely. Talán azért sokkol
a történet, mert soha nem a kegyetlenségeken töprengtem. Vagy mert
a bőrömbe-bőrünkre ment a dolog annakidején. Mellettem egy középkorú pár jó párszor belevinnyog a látottakba. Megértem, hogy nekik buli az
egész. Szórakozni jöttek, humorhoz
szoktak-szoktatottak, nevetgélnek
azon, ami vérfagyasztó.
Dominik mitsem változott az évek
alatt. Meggyőződéses, elkötelezett szekuskatona, akinek máig nem mosta
ki az agyából semmi a múltat. Ő nem
kényszerből, hanem elhivatásból kínzott, kínoztatott, kegyetlenkedett, ölt.
Nem is ezek a megfelelő szavak ide, ő
bátor, harcos, küzdő „hős” volt! És efelől
még az azóta saját bűnösségét és tévedéseit belátó, de jobb belátásra mégsem
térő régi beosztottja sem tudja megingatni.

galéria

Schneider Zoltán és Sztarenki Dóra (Liza)

Honnan ismeri Székely Csaba az ilyen
típusú „beszélgetések” lelki mec ha
nizmusát? Elképesztően sebészi pontossággal látjuk megtörténni, miként
enged ki a feszültség kettejük között pillanatokra, hogy aztán újult erővel kezdjenek ismét egymás gyötrésébe. Mert a
tét most sem más, nem kevesebb, mint
maguk közé visszaállítani a „forgalomból kiesett” kitűnő gyilkológépet. Akinek az ügy érdekében semmi sem drága.
Akinek nincs vesztenivalója.

bejön Dominik szobájába, és a lelkisérült minden kiszolgáltatottságával,
esendőségével megejti a megkövesedett
házigazda szívét, rést üt azon a betonfalon… Liza olyan, mint egy okos, árva,
kivetett kiskutya, bőre alatt látni (!) a
félelmet, szorongást és azt az ösztönös
védelmet keresést, amit az állatok tanúsítanak, amikor bajban vannak.
A színészek játéka elképesztően valóságos. Nem is játszanak – itt vannak előttünk, bele is avatkozhatnánk
a történetbe. Elhiszem Schneider Zoltánnak, hogy mindjárt meghal. Elek
Ferenc Alexnek minden gondolata idehallszik, olyan jártasan mozog ebben az
embertelenül barátságtalan légkörben,
ami a szobában van. És amiben pillanatokra mégis enyhül a – nyakatlanul
vedelt konyak hatására is – a vallató
hangulat… Összeborulnak, nevetnek
kegyetlen emlékeik felett, mint a gyerekek, akik csínytevéseiket emlegetik.
Tanúi vagyunk egy (újra)beszervezé- És ahogy a jelen feladat kívánja, kijózasi akciónak, annak minden fortélyával nodva, és rajtaütve a másikon, visszaegyütt. Végignézhetjük, hogyan bonta- tér eredeti szándékához egy-egy rákérkozik ki, áll ellen, majd adja be a derekát dezéssel. Annyira a vérükbe ivódott az
a nagykutya…
éber figyelem, hogy a mértéktelenül veA történet akkor válik drámaibbá, delt alkohol ellenére sem tévesztik szeamikor a szomszéd kamaszlány, Liza mük elől pillanatra sem az eredeti célt.

A színészek nagyon
pontosan „hozzák”
a figurákat-szerepeket.
Annyira illik ide most
ez a kifejezés.

A vallatott, a vallató sem. Mindketten
tudják, mire megy ki a játék.
A színészek nagyon pontosan „hozzák” a figurákat-szerepeket. Annyira
illik ide most ez a kifejezés. Hozzák,
mert ezeket a rettenetességeket nem
bányászhatják ki saját magukból, mégis úgy jön belőlük, hogy azonnal megszeretem őket. Schneider Zoltán alakítása – ő a kulcsfigura, köré szervezi a
történéseket az író – teljességgel rabul
ejt. Ahogy fenntartás nélkül azonosul
(vagy nem, ez az ő dolga, de úgy jön le,
hogy igen) ezzel az eltévedt, megtévesztett fenekedő és fenevad emberrel – az
mély főhajtást érdemel a szakma részéről. Elek Ferenc méltó társa az alárendelt, mindig meghunyászkodó, de
minden aljasságra rávehető embertípus megalkotásában. Az ő Alexe nem
meggyőződésből tette, amiket ráparancsoltak, egyszerűen nem volt más
választása. De beleszoktak-szerettek
a munkájukba, a vallatottak megalázásába, kínzásába, szó szerinti kizsigerelésébe.
Dominik a nehezebb eset, ő vakon
hitt a felettesében, akit apja helyett apjaként, sőt – bár nem mondja ki –, istenként tisztelt, imádott.
LXXII. évfolyam 2019. december • 27

helyszínen a Ceaușescu-éra alóli felszabadulás eufóriáját, a hideglelős kategóriába sorol. De témaválasztásaival
azt bizonyítja, senki árnyékától sem
ijed meg.
A magyarországi bemutató után közvetlenül Bukarestbe utazott, ott is bemutatják a művét.
A rendező Sztarenki Pál sikerrel nyúlt
hozzá a szöveghez. Remek színészeket
választott, köztük a saját lányát, pedig
közeli rokonnal ismeretes, mennyivel
nehezebb együtt dolgozni. Nekik sikerült. Sztarenki Dóra kivételes tehetség,
aki már több ízben bizonyíthatott.
Gratulálok a jelmeztervező Cselényi
Nórának és a díszlettervező Enyvvári Péternek, akik a Rózsavölgyi Szalon
minimalista, bensőséges terében megteremtették nemcsak annak a kornak
és helyszínnek az atmoszféráját, de a
jelent fenyegető újrasivárosodást, lelki
Elek Ferenc
magzatelhajtások veszélyének környezetét is.
Talán túlzás is így beállítani egy em- világosabb képet alkothassak a darabról
A gonosz nem pusztult el; s mint
bert. Ezért is a groteszk jelző a műfa- is, előadásról is.)
a hétfejű sárkány, kinek levágott feSzékely Csaba a Vitéz Mihály után ez- jei kinőnek, előttünk is újra és újra
ji megjelöléskor, bár ennek inkább a
borzalmas változatát érzékeltem. (Újra zel is olyasmibe nyúl, amit a magam- kiemeli ocsmány fejét a hínáros mokellene néznem, hogy még átfogóbb és fajta, aki nem élhette át saját bőrén s a csárból…

Schneider Zoltán és Sztarenki Dóra
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összesítő

Művelődés 2019 • tartalom
Emlék-lapok
Egyed Ákos: Egy sajátos történetkutató szervezet 11:4
Fülöp László: Töredékek Pataki István radnóti lelkész életéből 2:23, Haller János erdélyi főúr vásárlásai Bécsben 1686-ban 4:12, I. Rákóczi György agarairól 5:11, Wesselényi Pálné Béldi Zsuzsanna életéről 8:7,
Borbereki Alvinczi Péter törvénytudó magánéletéről 12:14
Görföl Jenő: Barátunk, Kötő József 9:11
Kovács Gábor: A Kájoni-kódex nyugat-európai kapcsolatairól 9:13
Könczei Ádám: Hitelesebbet hitelesebben! 3:12
Mandula Tibor: A vallásterjesztő és építő gróf Károlyi házaspár 7:11
Molnár Lehel: „Hazája történetét írván e kőnél maradandóbb
emléket állított magának”, 11:9
Péter István: Száz év – amit vitt és amit hozott. Emlékezések
az első világháború körüli időszak történéseire. 1:14
Süli Attila: A Gábor család és a hőskultusz, 11:13

Enciklopédia
Ábrám Zoltán: Bod Péter emlékezete 3:4
Egyed Ákos: „Lészen ágyú!” Gábor Áron fogadalmának története 1:8
Jánó Mihály: 600 éves freskók a székelyderzsi templomban 3:10
Killyéni András: Úti cél: Párizs 6:17
Miklósi-Sikes Csaba: Erdélyi tájak, emberek Kisfaludy Sándor életében 5:4, Adatok az erdélyi fotográfia történetéhez.
A kezdetek. Az első híradások és fényképészek 12:4
Nagybaczoni Molnár Ferenc: A Múzsa és az Énekesnő 3:6
Spaller Árpád: Egy kolozsvári kályhásdinasztia rövid története 2:9
Suba László: A makfalvi Wesselényi „Kolégyom” története 11:25
Süli Attila: Az 1848–49-es szabadságharc hadisírjainak helyzete a Kárpát-medencében 12:10
Szente B. Levente: A Petőfi-körtefa és hasonló kincsek mentése 8:11

Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díj
Bessenyei Gedő István: Hatházi András méltatása 2:10
Brendus Réka: Brendus Réka köszöntője 2:6
Kelemen Hunor: Kelemen Hunor beszéde az Erdélyi Magyar
Kortárs Kultúráért Díj átadó ünnepén 2:4
Kósa András László: Marius Tabacu méltatása 2:12
Lucian Nastasă-Kovács: Laudatio pentru Marius Tabacu 2:14
Rostás-Péter István: Díjátadós mese 2:7
Szekernyés János: Köteles Róbert Pál méltatása 2:8

Galéria
Ferencz Zsolt: „Mindenért meg kell harcolni, folyamatosan tanulni kell”. Beszélgetés Gally A. Katalin képzőművésszel 8:15

Gáspár-Barra Réka: A Petrozsényi Alkotási Kör gyűjteményes
emléktárlata. Beszélgetés Makkai János kolozsvári képzőművésszel 7:20
Horváth Csaba: „Mindig azt szeretném: egy újabb rajzot készíteni”. Interjú Sajdik Ferenc Kossuth-díjas karikaturistával, grafikusművésszel 9:20
Jánó Mihály: Széljegyzetek Barabás Miklós önéletrajzához (1.)
4:16, Széljegyzetek Barabás Miklós önéletrajzához (2.) 5:14,
Széljegyzetek Barabás Miklós önéletrajzához (3.) 6:27
Máriás József: Egy kezdeményezés, amelyből hagyomány
lett 4:21
Suba László: A tűzzománcról néhány sorban 3:17, Bibliai gondolatok a művészetben 5:19, A művészet szerepe a gyermekek nevelésében 9:23

Hirdető
Felhívás a Kárpát-medence magyar kórusaihoz 3:31

Könyvesház
Barabás László: Pillanatkép a Beszterce környéki magyarokról 11:19
Benkő Levente: A családtörténet-írás hasznáról és tanulságairól 8:24
Bodolai Gyöngyi : „Nagy nyomot hagytak ezek a táborok” 11:17
Boér Ilka: Az erdélyi reformáció egy korai dokumentuma 3:21
Csirák Csaba: Pakocs Károly: Háromszáz nap a föld alatt. Vis�szaemlékezés a kommunista börtönviszonyokra 7:17, A romániai kommunista börtönviszonyokról 8:22
Gaal György: A naplóíró Kelemen Lajos. A Sas Péter által sajtó
alá rendezett Kelemen-feljegyzésekről 3:19
Horváth Csaba: Torda vármegye és Aranyosszék szabadságharca 2:26, Egy Habsburg főherceg legaktívabb évtizede 12:23
Killyéni András: A kolozsvári vívósport 200 éve margójára 1:23
Máriás József: Egy újszülött és ami mögötte van 5:21, Felsőbánya a festészetben 9:25
Pozsony Ferenc: Hagyományos népi mesterségek Háromszéken és Erdővidéken 4:24
Szente B. Levente: „… felpolcoltam a meséskönyveket”. Beszélgetés Faluvégi Anna íróval, költővel 6:30

Közösség
Boldizsár Zeyk Imre: Harmincéves a Szent László-napi kórustalálkozó 7:4
Cseke Péter: Otthonosság és illetékesség 6:8
Csirák Csaba: A lélek ereje 1:4
Garda Dezső: A megfigyelt történelemkör (1.) A Salamon Ernő-középiskola történelemköréről (1979–
Horváth Csaba: „Jobb egy kis templom tele, mint egy nagy
félüresen” 3:15
N. Gyurkovits Róza: A Csemadokban mindenki megtalálhatja magát 4:4
Pap Melinda: Szobrot állítottak „a reformáció mintaemberének” 9:4
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Szente B. Levente: „A szoba olyan könyv nélkül, mint az ember lélek nélkül!” 2:17, „…a tudás nem a személyektől, hanem inkább a közösségektől függ” 4:9, A megfigyelt történelemkör (1.). A Salamon Ernő-középiskola történelemköréről
(1979–1989) 6:12, A megfigyelt történelemkör (2.) A Salamon
Ernő középiskola történelemköréről (1979–1989) 7:6, A megfigyelt történelemkör (3.). A Salamon Ernő-középiskola történelemköréről (1979–1989) 8:4
Szombathy Zsuzsa: Egzotikus közösség: a hawaii magyarok 9:7
Dukrét Géza: A 25. Partiumi Honismereti Konferencia, 11:27
Tana Ottilia Réka de Talabera: Egy ország, amely rabja saját
bizonytalanságának: Honduras 12:17

Szabadidő
Balbinát Rencsik Emőke: A számítógép hatása a családon belüli kommunikációra 3:28
Takács Gábor: Marokkó, Észak-Amerika gyöngye 3:23

Színpad
Buzás Pál: Egy Steinway zongora kalandos története 6:6
Csirák Csaba: Páskándi Géza szatmári színpadokon 2:28
Dáné Tibor Kálmán: A Kájoni Consort régizene-együttes első
30 éve 6:4
K. Kovács István: Rosszcsont Zénó vándorútra ment 1:21
Kocsis Kitty: Kájoni János 390 5:30
Nászta Katalin: Műsorfüzet-lapozó 5:28, A harmadik
színház. A kolozsvári Stúdió Színpad története 8:26,
Semmit se bánok 12:25
Oana Borviz: „Minden orgona egyedülálló, saját személyisége van” 7:30

Tudomány

Farkas György: Műanyagok az életterünkben: ártalmasak,
vagy sem? 4:26
Kékedy-Nagy László: Fenntartható fejlődés a 21. században 11:29
Nagy Béla: Rövid betekintés a kaktuszok világába 1:27
Pethő László: Heller System, avagy egy találmány nagyívű
karrierje 5:24
Tóthfalussy-Veress Éva: Palocsay Rudolf, a békási varázsló 8:29

Vadrózsák
Suba László: A falusi gyermekek hagyományos gyermekjátékai mai szemmel 1:25, A makfalvi szekeresek és fazekasok
együttműködése 8:20
Filep Antal: Az etnográfus Kós Károly száz éve 11:21

Vezércikk
Benkő Levente: Vannak helyek. És emberek 7:3
Bodó Márta: Ki ez az ember? Ki Ferenc pápa? 6:3
Dáné Tibor Kálmán: Művelődés – újratöltve 1:3, A mediátor
emberről, díjáról és a kulturális átjárásokról 2:3, Régiók bemutatkozása 11:3
Demeter Zsuzsanna: Rómeók és Júliák lázadása, avagy a
nyers igazság színháza 8:3
Egyed Ákos: Népek tavasza, 1848 3:3
Márai Sándor: Négy évszak – December 12:3
Máté Erzsébet: „…néha az is okozhat örömöt, ha engedjük a
másikat hintázni” 4:3
Péter István: Ki asszonya a „Mi Asszonyunk”? 5:3
Rácz Norbert Zsolt: Gondolatok Dávid Ferenc szobrának árnyékában 9:3
Széman E. Rózsa: Péntek 13. 10:3

Balázsi Ágnes: Kapcsolatunk a természettel 100 éve és ma.
Aranyosszék és Erdővidék – egy nemzetközi kutatás esettanulmányai 7:25

Illusztrációk
Ács Zsolt 1:1
Ádám Gyula 6:32, 7:30
Albert Levente 1:10
André Zsuzsa: 11:1
Bács Sándor 10:18
Barabás Miklós 4:32
Barkóczi Vera: 9:27
Barkos Beáta: 3:18
Bázházi Gyöngyi: 9:26
Benkő Levente 10:17, 19
Bíró Sára 9:32
Böjte Ferenc 6:4
Cholnoky Tamás: 11:32
Deák András 7:28
Demeter Zsuzsanna 5:1
Erki Tantu: 10:30
Forró Ágnes: 10:1, 25, 28, 29
Forró Antal: 10:26–27
Gábos Albin: 7:1
Gally Katalin 8:32
Gergely Zoltán: 9:31
Gönczy Tamás 1:1, 4–5, 7–15, 32
Görföl Jenő 4:4–8
Györffy István 1:29
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Győző Balázs 7:4
Hecser László 11:9
Henry Valladares: 12:22
Hoffmann Edit 10:32
Horváth Csaba 3:15–16
Javier Talabera Vargas: 12:19
Katona György: 9:28
Király Nikolett: 9:27
Dr. Kós Károly: 11:22–23
László Judit 9:7–8, 10
Magyar Bálint 3:8
Marcin Szala 3:22
María José Casanova: 12:17–18, 20–21
Márkó László: 11:12
Mátyás József: 7:24
Mezei Elemér 3:32
Miklósi-Sikes Csaba 5:5, 7
Mudrák Attila: 3:10–11
Myriam Zilles: 12:32
Nagy Barna: 12:1
Nagy Lázár: 11:16
Németh Tamás: 10:21
Orbán Balázs: 11:25
Palocsay-Kisó Kata 8:29–30

Papiu Gréti: 9:29
Párkányi Raab Péter: 10:23
Pethő László 5:25
Portik István 8:1
Puskás Renáta 7:31
Püsök Botond 4:15, 7:15
Rusu Mircea Cornel: 9:30
Sajdik Ferenc: 9:1
Simon Miklós: 3:17
Sterilsky Lipót: 10:20
Suciu Nicolae: 9:30
Szabó Kinga Mária 1:7
Szél Lajos 2:18
Szent-Tamási Mihály 3:6
Szőcs Szilárd 7:32
Takács Gábor 3:1, 23–27
Uray Dezső 10:21
Vakarcs Lóránd 9:4–5
Varga József: 12:16
Vargyasi Levente: 4:25
Veress Ferenc: 11:5
Ifj. Zátonyi Sándor 11:23
Zorkóczy Zenóbia 1:22

művelődés
A Művelődés 2020. évi asztali naptára.
Vágja le, hajtsa össze a szaggatott vonalak
mentén, majd ragassza meg!

A Művelődés szerkesztősége áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kíván
minden olvasójának, munkatársának és támogatójának!

