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Garabonciás világnak garabonciás fiatalokat

M

iénk lesz a napfényes jövő!” – ezzel a forradalmi maszlaggal (is) bíztattak
minket, kisiskolás pionírokat, a hatvanas évek kommunista propagandistái.
Húsz év múlva, már a nyolcvanas években, az egyre jobban kiürülő boltokat
látva, a fűtés nélküli lakásokban az esti egyre hosszabb áramszüneteket
tudomásul véve be kellett lássuk, hogy az egykori elvtársaknak mennyire
igazuk volt: mert lassan csak a napfény maradt nekünk, csak az volt biztos, hogy a miénk.
Ennek ellenére hittünk, bíztunk a jövőben.
A jövőépítés pedig minden társadalomban az iskolában kezdődik. Azzal a kérdéssel, hogy
milyen jövőt képzelünk el gyermekeinknek, mit tanítsunk nekik ma, hogy néhány évtized
múlva megleljék helyüket a társadalomban? A mi korosztályunk egy futószalagon működő
oktatási rendszerben nőtt fel, egy viszonylag egyszerű és hagyományos életmodellben. Azaz
életünknek volt egy tanulási és egy dolgozószakasza. Az első szakasz a képességek fejlesztéséről
szólt, az információgyűjtésről, identitásunk kialakításáról, világképünk megalkotásáról.
A második szakasz a társadalomba illeszkedésről szólt, a munkavégzésről a saját és a
közösségünk boldogulására. Mert ne feledjük, akkor még a világ körülöttünk viszonylag
keveset fejlődött egy emberöltő alatt, s főleg a kommunista társadalmakban az volt az igazi,
példaértékű dolgozó, a hivatásához hűséges embermodell, aki életének tevékeny szakaszát
egyetlen munkahelyen töltötte le. Aztán 1989 karácsonyán bekövetkezett a nagy társadalmi
bumm, majd belesodródtunk az információs társadalomba, a tudástársadalomba, a hálózati
társadalomba, az élethossziglani tanulás társadalmába, és még ki tudja, milyen társadalomba.
De a lényeg az, hogy a változáskor éppen a negyedik évtizedében járó korosztályomnak rá
kellett döbbennie: az addig szerzett tudás kevés lett a munkaerőpiaci megmaradáshoz, és csakis
az elhivatottságunk a szakmánk iránt már messze nem elégséges. Vagyis paradigmaváltásra
lesz szüksége életünknek, és valami egészen újat kell megtanulnunk az anyagi javaink további
megszerzése érdekében. Volt, akinek sikerült, volt, akinek részben, de sajnos jelentős számban
voltak olyanok, akiknek nem. Miközben mostanra felnőtt egy korosztály, amelyik már
beleszületett ebbe az egyik napról a másikra változó világba. Amelyikben már csak egyetlen
dolog a biztos, még akkor is, ha lassan közhelyként hangzik: a gyors változás. S talán nem esem
túlzásba, ha azt mondom, hogy a jövővel szembeni állandó bizonytalanság érzése is részévé vált
életünknek.
Vagyis gyermekeink és unokáink már olyan világban fognak élni, amelyben képeseknek
kell lenniük újra és újra elengedni a már ismertet, és paradox módon, de otthonosan
kell mozogniuk az ismeretlenben. Ehhez viszont mentális rugalmasságra és erős érzelmi
egyensúlyra lesz szükségük. Ezt sokkal nehezebb lesz megtanulniuk – vallja egyes jövőbe
tekintő pszichológus –, mint mondjuk bemagolni egy verset, vagy memorizálni trigonometriai
képleteket, esetleg megismerni a történelem egyegy nagyobb háborújának a kiváltó okait.
A szellemi rugalmasságot pedig nem lehet sem előadásokból, sem könyvből megtanulni,
hanem olyan tanítási folyamatra lesz szükség a jövőben, amely ezt a képességet (is) kifejleszti
a gyermekeinkben, unokáinkban. A jövőkutatók szinte egyöntetű véleménye, hogy a 21. század
iskolájában főleg kreativitást, kommunikációt, kollaborációt és kritikus gondolkodást kell
oktatni. Ugyanakkor a vállalkozási kedv feltámasztása is része kell hogy legyen a tanítás
folyamatának. És itt nemcsak a gazdasági szektorra kell gondolni, hanem arra is, hogy
a hétköznapi élet lényege a vállalásaink sikereinek és/vagy kudarcainak a megélése.
Mindent egybevetve úgy látom, hogy ugyancsak garabonciásodik a világunk, s ehhez mérten
garabonciás diákok nevelésére lesz szükség a jövőben.
Viszont a jövő nemzedéke előtt még egy másik nagy kihívás is áll. Együtt élni, sőt fejleszteni is
a mindennapjainkat egyre jobban meghatározó mesterséges intelligenciát, röviden csak az MIt.
Aki egyre inkább válik fenegyerekké, egyfelől számtalan helyen megkönnyíti életünket, a vezető
nélküli tömegközlekedési eszközöktől, a pontos és gyors egészségügyi diagnózisokig, nem is
beszélve a milliárdos nagyságrendű információmennyiség gyors tárolásáról, feldolgozásáról
és célirányos hasznosításáról, másfelől viszont egyre jobban kiszorítja az ember fizikai és
szellemi jelenlétét a munkaerő piacról. A jövőkutatók egy része úgy látja, hogy bármennyire is
globalizálódik a világ, az MI hozzásegíthet egy nagyon szűk elitet, hogy szinte minden vagyon és
hatalom (vagyis világmozgató információ) birtokosa legyen, az emberiség túlnyomó része pedig
a „jelentéktelenségbe” fog süppedni. Mindent egybevetve csak abban reménykedhetünk, hogy az
MI gyors algoritmusai túlszárnyalhatják ugyan az ember problémamegoldó képességeit, de még
nagyon messze van attól, hogy a Homo sapiens tudatformáló erejét is legyőzze. S ha esetleg az
ember ehhez is hozzásegíti majd az MIt, attól kezdve egy új korszak kezdődik, a tudományos
fantasztikus irodalom megjósolta Homo Cyberneticus világa. Még rágondolni is félelmetes:
az már nem rólunk fog szólni.

„
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Mezei József

Miért szűntünk meg?

M
... ez az ország valójában
felmérhetetlen vesztesé
geket szenvedett
a zsidóság, a svábok és
a szászok tömeges kiván
dorlása, szemérmetlen
kiárusítása révén.

ármint, hogy miért szűnt meg a MŰVE
LŐDÉS – német laptársával, a Volk und
Kulturral egyetemben – 1985 decemberében? Beolvadván szolgálati mellékletként a román sajtó egyik méltán alábecsült, ma már neve sincs folyóiratába?
Apelláta nélkül, a kiadói szándék szerint
végérvényesen?
Nos hát, nem azért, mintha szerkesztőik éppen akkortájt követtek volna
el valamiféle ürügyül szolgáló „súlyos
politikai hibát”. A keménykezű finomkodás efféle módszerei addigra már kimentek divatból. A látszatra sem kellett
ügyelni. A végső megoldások kerültek
napirendre.
S ezek a szerény, kis példányszámú,
közművelődési folyóiratok igazság szerint jóval régebbről képeztek szálkát a
sajtópolitika ügybuzgó irányítói szemében. Egyszerűen azért, mert a romániai magyar és német művelődési életet,
népi kultúrát, anyanyelvi ismeretterjesztést, helytörténeti-történelmi témákat felölelő hagyományos rovataikban

A Művelődés 1990. februári lapszámának
címlapja
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egészében véve ápolták, élesztették a
nemzeti kisebbségi öntudatot.
Ekként, emiatt kellett eltűnnie, formális ürügy híján is, a szemhatárról
a Művelődésnek és a Volk und Kultur
nak. Sajtótermékeink közül elsőkként.
S mindjárt oly módon, hogy példázzák
is egyúttal a kisebbségi nyelven létező időszaki kiadványoknak és intézményeknek, bárminemű fórumoknak
szánt közeljövőbeli sorsát.
Távlatilag – a kósza hírek szerint legkésőbb az ezredfordulóig – a Kárpátok
Zsenije tűzön-vízen át megvalósítandó
aranyálmai közé tartozott ugyanis a
hajdan együtt élő nemzetiségeknek titulált népcsoportok minden maradék
szellemi–tárgyi–személyi emlékének
nyoma veszejtése. Hogy zökkenőmentesen működhessék a sokoldalúan fejlett, ugyanakkor azonban egyoldalúan
homogenizált, gombnyomással és értékes útmutatásokkal tökéletesen irányítható, mélyen nemzeti és magasan szocialista öntudatú, egyedül, tőle áhított
társadalom.
A diktátor és lakájai – bőrünkön tapasztalhattuk – egyek voltak xenofóbiájukban, s kiváltképpen a bel- és külföldi
magyarság iránt táplált vak, esztelenné
fajuló gyűlölködésükben, s javíthatatlanul dilettáns politikusokként biztosra
vették, hitték nyilvánvalóan, hogy ez a
nekik oly kedves elképzelés az óhatatlanul felmerülő „nehézségek” ellenére,
igenis megvalósítható.
Hihették valóban, amit hittek?
Volt rá okuk, kétségtelenül.
Az elnyomorító visszaszorítás lassacskán minden nem közvetlenül termelő területre kiterjesztett, már a társasági és magánéletre is ránehezedő
politikáját hovatovább leplezetlenül
folytatva, számtalan jelét észlelhették annak, hogy van mire, kire támaszkodni.
Elégtétellel nyugtázhatták, hogy az
indoktrinálásnak nyakló nélkül alávetett társadalmi többségi, ál lamalkotó
népessége áthághatatlan országhatárok közé zártan, az eu rópai népek
szellemi közösségétől elszigetelten,
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Kéziszedő nyomdász munka közben.
Forrás: Fortepan/Simon Tibor

részint közönnyel szemléli, részint a –
kommunista-nac ionalista kombinált
frazeológiával ármányoskodón „tudományossá” szentesített, „szükségszerűnek” kik iáltott – soviniszta politikától
mételyezetten hajlamos összállami érdeknek felfogni a nemzeti kisebbségek
módszeres jogfosztását, gátlástalanul
erőszakos, azonnali hatályú beolvasztását, illetőleg: elűzetését.
Tény sajnos, hogy annak idején, mi
több, újabban sem kapott hangot igazán román részről az az egyébként
pedig igencsak kínálkoz ó felismerés,
hogy ez az ország valójában felmérhetetlen veszteségeket szenvedett a zsidóság, majd a svábok és szászok tömeges
kivándorlása, azaz – helyesebben szól
va – szemérmetlen kiárusítása révén.
Messze túl a szintén nem jelentéktelen
nemzetközi presztízsveszteségen.
Emellett azonban a diktatórikus
rendszer a társadalmi cselekvés és a
hivatali, sőt kishivatali előmenetel útjainak szigorúan következetes felügyeletével és egyenirányításával tetszés
szerinti mennyiségben produkált magának olyan híveket a magyarság soraiból (is), akik akár semmi kis előnyökért,
alamizsnáért, netán hiú reményekért,
képesek voltak feledni, sőt megtagadni nemzeti identitásukat, hovatartozá
sukat, s ha történetesen úgy szólt megbízatásuk, habozás nélkül vállalták
a rájuk kiosztott janicsár vagy/és renegát
szerepet. Szemlesütve, titkon magyarázkodva a „jobbik” esetben a fajtájukbeliek
előtt; szemérmetlenül virtuskodva nyilvánosan, születési „hibájuk” jóvátételén
szüntelenül, ügybuzgón munkálkodva a
másik, rosszabbik esetben.

Csupán a sajtó berkeit tekintve, így
nőhette ki magát a diktatúra „fényévei” folyamán az itteni mag yarság legfőbb hivatalos reprezent ánsává minden idők erdélyi írásb eliségének két
legvisszataszítóbb alakja, a renegát
kártékonyságában felülmúlhatatlan
Előre-főszerkesztő, Szilágyi Dezső és
a labanc publicisztika bajnoka, Hajdu
Győző, aki – micsoda iróniája ez a sors
nak – éppenséggel egy Igaz Szó című lapot főszerkeszthetett évtizedeken át.
Miért ne hihették volna tehát a saját
népüket is csupán kongó frázisokban felmagasztaló, ténylegesen azonban szellemi, majd mindinkább anyagi nyomorba süllyesztő akarnokpolitikusok, hogy
a nemzeti kisebbségeket illetően egyenesen kár és vétek tovább halasztani a
végső megoldást? Kezdve a sajtóval és az
iskolarendszerrel, a kulturális intézményekkel, a helyi fórumokkal. Az amúgy
is csak szórványosan felhangzó külföldi
tiltakozás alamuszi kijátszása vagy sértődötten történő elutasítása talán még
érdekesebbé is tette számukra ezt az elsöprő erőfölénnyel játszott, veszélytelennek vélhető mérkőzést. Hiszen sikerült
végül, a nyolcvanas évek alkonyán a ki
szolgáltatottság olyan állapotába taszítaniuk a romániai magyarságot, amelyre
a megközelítőleg hasonló nagyságú népcsoportok történetében vajmi kevés példát
találunk. Ha találhatunk egyáltalán.
A mélypontról, ahova az országrontó
kalandorpolitika a többségi nemzetet
is lesodorta, a forradalom robbanásos

felhajtóereje vetett föl mindannyiunkat.
S mint kiderült, lélegzetvételnyi idő is
elegendő volt ahhoz, hogy a szabadság
adta első lehetőséggel élve ország-világ
előtt mi, romániai magyarok is bizonyí
tani tudjuk, megőriztük kollektív szellemi integritásunkat, vitalitásunkat. Mi
is ekként kívánunk bekapcsolódni fenntartás nélkül az új országépítő munkába. Feledvén – egészséges ösztönnel és
ép ésszel – a közelmúlt sorscsapásait.

A mélypontról,
ahova az ország
rontó kalandorpolitika
a többségi nemzetet
is lesodorta,
a forradalom robbanásos
felhajtóereje vetett föl
mindannyiunkat.
Megszüntetéseinket.
Amennyiben jogot nyerünk, valóban,
az értelmes élethez. A nekünk is elfogadható, sőt tetsző otthon és haza újbóli megteremtéséhez. Amennyiben eljuthatunk
oda, hogy egy-egy intézményünk, lapunk
esetleges megszűnéséért csakis és egye
dül magunkat kelljen hibáztatnunk.
(Művelődés, 1990. február, XXXIX. év
folyam, 2. szám, 1. oldal)

A román hadsereg BTR-50PU típusú páncélozott szállító harcjárműve a Banat Nyomdaipari Vállalat
előtt Temesváron, az 1989-es forradalom napjaiban. Forrás: Fortepan/Urbán Tamás
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Nagy Béla

Az első kolozsvári polgári
házasság 125. évfordulója

H
A nőrablást aztán
fokozatosan
a feleségvásárlás, illetve
az azt hivatalossá tevő
adásvételi szerződés
megkötése cserélte fel.

Az első kolozsvári polgári házasságkötés
hirdetése az Ellenzék 1895. október 3-i
számában
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ivatalosan 125 évvel ezelőtt, 1895. október
1-jén emelkedtek törvényerőre az előző
évben elfogadott, a polgári házasságra
és az egységes állami anyakönyvezetésre vonatkozó 1894. évi XXXI., illetve
XXXIII. törvénycikkek. Ezzel a történelmi Magyarországon is lezárult a szekularizációnak nevezett, azaz az állam
és az egyház szétválasztásának hos�szú, évszázados folyamata. A Thomas
Jefferson által 1802-ben megfogalmazódott elv, miszerint az állam és az egyház egymástól külön és függetlenül kell
működjenek, immár a Kárpát-medencében is teljes mértékben gyakorlattá vált.
Ez természetesen nem kérdőjelezte meg
akkor sem, és nem vonja kétségbe ma
sem az egyház, a vallás és a hit szerepét az emberi társadalom mindennapi
életében. Erre az egyik legjobb példa a
házasságkötés, melynek hivatalos, és a
törvény által elismert polgári változata,
valamint egyházi formája mind a mai
napig gyakorlatban van.

A házasság történeti
áttekintése a Kárpátmedencében
A honfoglaló magyaroknál a Szent István előtti, sokak által „pogány kornak”
nevezett időkben a házasság egyik legrégebbi formája, a nőrablás volt érvényben. Államalapító királyunk a kereszténység felvétele után a nőrablást
mint feleségszerzést betiltotta ugyan,
de a szokás még sok ideig fennmaradt,
s ha az elrabolt nőnek nem volt kifogása a „rabló” és annak családja ellen,
a megkötött házasságot érvényesnek tekintették. A nőrablást aztán fokozatosan
a feleségvásárlás, illetve az azt hivatalossá tevő adásvételi szerződés megkötése cserélte fel. A kialkudott vételár,
az „arrah” (innen származik a menyasszony szavunk megfelelője, az „ara”)

átadása után a házasság érvénybe lépett, a menyasszony a vőlegény tulajdonává, feleségévé vált.
Szent István 1027-ből származó,
a trónörökös Imre herceghez intézet
Intelmei néven fennmaradt törvénykönyve több pontban is foglalkozik a
házassággal, kihangsúlyozva annak
monogám jellegét és érvényességi szabályait, de utal az özvegyek és az árvák
gondoskodására, valamint a házasság
felbontásának lehetőségeire is. Az államalapítást, illetve a nyugati kereszténység elterjedését és megerősödését
követő időszakban Magyarországon is
a kánonjogi elven (mely szerint a házasságot a férfi és a nő kölcsönös szándéka hozza létre) alapuló házasság kezdett
mindinkább elterjedni, amelynek megkötése akkor az egyház fennhatósága
alá tartozott. Az 1215. évi lateráni zsinatot követően a Magyar Királyságban is
bevezették a házassági szándék egyházon belüli kihirdetésének kötelezettségét, de ez a gyakorlatban nem mindenhol valósult meg.
A reformáció megjelenésével és térhódításának következtében az addig
egységes házassági jogrendszer felbomlott, a 16. századtól kezdődően a protestánsok saját hitelveik szerint kezdtek
házasodni. A tridenti zsinat (1545–1563)
előírta ugyan, hogy a házasság az arra
illetékes pap és két tanú jelenlétében
köthető, de ez a Kárpát-medencében
csak a 17. század végén és a 18. század
elején kezdett elterjedni, és akkor is
csak a katolikus egyház keretében.
A vallási és felekezeti sokszínűség
maga után vonta a házassági jogrendszer bonyolódását is, aminek a következtében a Magyar Királyság fennhatósága alatt lévő területeken a 19.
században nyolc vallás alapú házassági jogalkotás létezett: a római katolikus, a görögkatolikus, a protestáns,
az erdélyi református, az erdélyi evangélikus, az unitárius, a magyarországi,
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A kolozsvári régi Városháza. Forrás: a Vechiul Cluj Egyesület közösségi oldala

illetve az erdélyi izraelita házassági jogrendszer.
A házassági jog körüli zűrzavaros
helyzet a házasságok érvénytelenítésének szabályozását is kedvezőtlenül
befolyásolta. A házasság felbontása, illetve egy újabb házasságra lépés a katolikus hívők esetében teljességgel lehetetlen volt (csak bizonyos esetekben
a pápa jóváhagyásával történhetett),
viszont a többi felekezet elvetette a házasság felbonthatatlanságának elvét,
a frigyet polgári jogviszonynak tekintették, melynek megszűnése nem lehetett akadálya egy újabb házasságnak.
Ezen különbözőségek következtében jelent meg a 19. század második felében
a migrációs válásoknak nevezett jelenség, amelynek lényege abban állt, hogy
a válni szándékozó katolikus vallású felek kikeresztelkedés és protestáns hitre
való áttérés után a belső-magyarországi
királyi törvényszékek helyett a Királyhágón túli, azaz belső-erdélyi protestáns egyházak valamelyikéhez fordultak házasságfelbontási kérelmükkel.
Ez a fajta válási ügyintézés elsősorban
a kolozsvári unitárius egyházi bíróságnál történt a legegyszerűbben, így aztán
sok, főleg budapesti házaspár választotta ezt a gyors, az újraházasodást is lehetővé tevő megoldást. Ezt, a „kolozsvári házasságnak” is nevezett jogi eljárást
választotta például a később Kolozsváron letelepedő és a sztánai üdülőtelep
megalapítójának számító Éjszaki Károly
mérnök, drámaíró, valamint házastársa is. A fővárosi Közmunka és Közlekedésügyi Minisztérium főmérnöke és
felesége, Kreskay Jolán, a katolikus vallásról az unitárius vallásra való áttérés

után, 1874 elején a kolozsvári unitárius
egyházi bírósághoz nyújtották be válási keresetüket. Az unitárius főpapi törvényszék Krizbai János elnökletével rövid időn belül, 1874. július 1-én jóvá is
hagyta az alpapi szék elválasztó ítéletét. Röviddel a válás kimondása után Éjszaki Károly uralkodói engedéllyel feleségül vette aztán a nála jóval fiatalabb
unokahúgát, a Kolozsváron élő özvegy
édes húgának Aranka nevű lányát.

Az 1894. évi
XXXI. törvénycikk –
a polgári házasság
A 19. század második felére mindenki számára nyilvánvalóvá lett, hogy a
házasság intézménye körül kialakult
jogi „sokszínűség” okozta bonyodalmak
megszüntetése elkerülhetetlenné vált.
A probléma megoldásának legkézenfekvőbb módja a házasságkötés jogának
átvitele az egyházak hatásköréből az
állam fennhatósága alá, azaz a polgári házasság intézményének bevezetése
tűnt. Ez azonban a különböző felekezetek és legfőképp a római katolikus egyház ellenállása miatt nem történhetett
meg egyik napról a másikra. Bár, már
a reformkori országgyűléseken is szóba
került a házasság – elsősorban a vegyes,
azaz a különböző felekezetekhez tartózók közötti házasság – jogi rendszerének
kérdése, de érdemi előrelépés akkor még
nem történt. Némi változást csak az 1844.
évi III. törvénycikk hozott, amely lehetővé tette a protestáns egyházak számára a vegyes házasságok megkötését

is. Az 1853. május 1-jei hatállyal, császári rendelettel Magyarországon is életbe léptetett Országos Polgári Törvénykönyv a házasság jogrendszerét állami
felügyelet alá helyezte ugyan, de a Magyar Királyságban a római katolikusokra, az ortodoxokra és a görögkatolikusokra nem voltak alkalmazhatóak.
A 19. század második felében a házasság jogi rendszerének modernizációjára tett kísérletek felerősödésének
kezdetét Tisza István 1868-ban előterjesztett, a polgári házasság bevezetésére vonatkozó határozati javaslata
jelentette. Egy évvel később, Irinyi Dániel (1822–1892) országgyűlési képviselő,
a Negyvennyolcas Függetlenségi Párt elnöke jelentkezett a polgári házasságra,
illetve az ezzel kapcsolatos peres ügyek
állami bíróságokon történő elbírálására
vonatkozó törvényjavaslattal. A javaslatból nem született törvény, de a probléma napirenden tartása érdekében báró
Eötvös József (1813–1871) vallás- és közoktatásügyi miniszter nyújtott be hasonló törvényjavaslatot, mely azonban
már a polgári házasságra vonatkozó
önálló törvény beiktatását célozta meg.
A képviselőház 1873-ban kötelezővé tette
ugyan a kormány számára a törvényjavaslat előkészítését, de ez csak később,
az első Wekerle-kormány idején vette
kezdetét. Újabb három évnek kellett eltelnie, mire a törvényjavaslat elkészült,
és Szilágyi Dezső (1840–1901) szabadelvű
politikus, akkori igazságügyi miniszter
a képviselőház elé terjesztette. Az 1893.
december 2-án elfogadott törvényt az
uralkodó 1894. december 9-én látta el
kézjegyével.

... mindenki számára
nyilvánvalóvá lett, hogy
a házasság intézménye
körül kialakult jogi
„sokszínűség”
okozta bonyodalmak
megszüntetése
elkerülhetetlenné vált.
Az 1894. évi XXXI. törvénycikk három fontos alapelven nyugszik: egységes állami házassági jog kötelező házasságkötési forma, a házassági jog
modernizációja állami törvénykezés által, valamint a vallási kötelezettségek
érintetlenül hagyása.
A házassági jogra vonatkozó XXXI.
törvénycikk jogalkotója az általános érvényű szabályzatrendszer 150
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paragrafusát tíz fejezetben foglalja össze:
I. fejezet: Eljegyzés
II. fejezet: Házassági akadályok
III. fejezet: A házasságkötés
IV. fejezet: A házasság érvénytelenítése
V. fejezet: A házasság megszűnése
VI. fejezet: Ágytól az asztalig való
elválás
VII. fejezet: Külföldön kötött házasságok és a külföldiek házassága
VIII. fejezet: Büntető határozatok
IX. fejezet: Vegyes határozatok
X. fejezet: Záró határozatok
A törvénycikk legfontosabb előírásai
a következőkben foglalhatók össze:
– az eljegyzésből nem származik
kereseti jog a házasság megkötésére (1.§);
– a férfi 18., a nő 16. évének betöltésével nyer jogot a házasságkötésre (7.§);
– a házasság megkötését kihirdetés
előzi meg, és polgári tisztviselő előtt,
két tanú jelenlétében kell megkötni (28.
és 29.§);
– a házasság megszűnésének tekinthető az egyik házastárs halála, illetve
bírói felbontás (73.§);
– házassági peres ügyekben a királyi
bíróságok ítélkeznek (136.§).

Ifj. Tauffer József, Tauffer Margit édesapja 1847ben. Ismeretlen festő alkotása.
Forrás: Nemzeti Portrétár

lehetőség. Ezt követően Magyarországon a születések, házasságok és halálozások közhitelű nyilvántartására, a törvény hatályba lépését követően, csakis
az arra hivatott intézmények által vezetett állami anyakönyvek szolgálhattak.
Ezzel lehetőség teremtődött egy egységes és átlátható állami lakossági nyilvántartási rendszer kialakítására.
Mindkét 1894-ben elfogadott törvényAz 1894. évi XXXIII.
cikk, a házasságra vonatkozó XXXI. és
az anyakönyvezésre vonatkozó XXXIII.
törvénycikk – az állami
is 1895. október 1-jén lépett törvényerőanyakönyvezés
re. Ezzel az állam és az egyházak közötti
érdekellentétek okozta évszázados küzMagyarországon a személyi nyilván- delem gyakorlatilag véget ért.
tartás a tridenti zsinat után, illetve
Pázmány Péter (1570–1637) esztergomi
érsek 1625-ben kiadott rendeletét kö- Az első polgári esküvő
vetően vált kötelezővé a plébániák szá- Budapesten…
mára. A születések, házasságkötések és
halálozások nyilvántartására vonat- Az első polgári házasságot Magyarorszákozó anyakönyvek vezetésére II. József gon az 1894. évi XXXI. tc. kihirdetésének
császár és király 1785-ben kiadott ren- napján, 1895. október 1-én, Budapesten
delete a katolikus egyházak mellett a kötötték meg. Az eseményt fővárosszertörvényesen elismert egyházakat is fel- te nagy érdeklődés övezte, ahol „még
a kirakatok is tele voltak pár hétig anyajogosította, illetve kötelezte.
könyvezetői atillákkal, nemzeti színű
vállszalagokkal, a polgári házasságra
vonatkozó képekkel és csoportozatokkal”
(Vasárnapi Újság, 1895. október 6.) A polgári esküvőt az akkori II. kerületi Gyár
utca és Király utca sarkán lévő épületben frissen létrehozott, öt szobából álló
anyakönyvi hivatalban tartották meg.
A szenzációnak számító esemény iránt
akkora volt az érdeklődés, hogy az ös�Az egységes állami anyakönyvezésre szesereglett kíváncsi tömegen keresztül
a polgári házassági jogrendszer elfoga- az ifjú pár és a násznép csak rendőri sedásával egy időben, az 1894. évi XXXI- gédlettel tudott bejutni az épületbe, ilII. törvénycikk megszavazásával nyílt letve az 50 személy befogadására képes

Erdély fővárosában az első
polgári házasságot egy
héttel a fővárosi után,
1895. október 8-án
kötötték meg.
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esketési helyiségnek kinevezett három
ablakos „vörös függönyökkel, dúsan
felszerelt íróasztallal s fölötte a királyi
pár olajfestésű arcképével” kidíszített
szalonjába.
A násznép és a meghívott vendégek –
köztük képviselők, városatyák, írók és
hírlapírók – egyszerű nádszékeken helyet foglalva követték az esküvői ceremóniát, melyről a Vasárnap Újság tudósítója így számolt be:
„A kitűzött időben megjelent az anyakönyvvezető, Mátray József, a kinek
köpczös termetén csak úgy feszült a fekete, habos selyem magyar ruha, ragyogott az aranyhímzésű magyar czímer és vállszalag. Baljában sastollas
kucsmát, jobbjában iratcsomót tartott. A közönség lelkesen megéljenezte az anyakönyvvezetőt, a ki az asztal
mellé állt, maga elé tétette a vaskos
anyakönyvet s elmondván, hogy miután a kihirdetés megtörtént és házassági akadály nem forog fönn, összeadja a házasulókat, ha a megjelent tanuk
előtt, valamint előtte kijelentik ebbeli
szándékukat. Előbb a vőlegényt Krishaber Károly 31 éves gyárigazgatót, azután
Mezei Anna 24 éves menyasszonyt, Mezei Mór orsz. képviselő leányát kérdezte meg. Mindkettő igennel felelt, mire
az anyakönyvvezető a törvény értelmében házastársaknak jelentette ki őket.
Figyelmeztette azonban a házasulókat,
hogy még ezzel vallási kötelességüknek
nem tettek eleget, s végül szerencsét
kívánt az új párnak, mely a házassági jegyzőkönyv aláírása után a templomba ment és egyházilag megáldatta
frigyét. Az egész házasságkötés rövid
tíz perczig tartott. A közönség érdeklődéssel hallgatta az eskető tisztviselőt
s minden fontosabb kijelentését éljenzéssel fogadta.”
A polgári házasságkötés iránt már a
következő napokban, hetekben oly nagy
volt a „kereslet”, hogy a fővárosban létrehozott három anyakönyvi hivatal alig
tudott megbirkózni az igényekkel.

…és Kolozsváron
Erdély fővárosában az első polgári házasságot egy héttel a fővárosi után, 1895.
október 8-án kötötték meg, amelyet
akárcsak Budapesten, óriási kíváncsiság
és érdeklődés előzött meg. A helyi lapok
egymással versengve már napokkal azelőtt hírt adtak az újdonságnak számító
eseményről. Az Ellenzék, az akkor egyik
legolvasottabbnak számító napilap már
október 3-án hírül adta az eseményt:
„Kedden (október 8-án – szerk. megj.)
d.e. ½ 11 órakor lesz az első polgári
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házasság. Tamásy Péter nagybirtokos
és Tauffer Mária (helyesen Tauffer Margit – szerk. megj.) k.a. esküsznek egymásnak örök hűséget. A szertartás, ha a
hivatalos helyiség addig el nem készül,
a városház közgyűlési termében fog lefolyni.”
A 29 éves Tamásy Péter (a név Tamási
és Tamássy változatokban is előfordul)
nagybirtokos és tartalékos honvéd huszár-hadnagy vőlegény a szintén földbirtokos és azonos nevű id. Tamásy Péter (1837–1916) és Papp Katalinnak volt
másodszülött fia. Két testvére volt, a fiatalon, 17. évében elhunyt Béla (1865–1881)
és József (1867–1918). Édesanyja korai
halálát – fia esküvőjét már nem érhette meg – követően az özvegyen maradt
id. Tamásy másodszor is megnősül, feleségül Gáll Annát veszi el. Az 1800–1862
között élt nagyapa, Tamásy Bogdán is
gazdálkodással foglalkozott. Az akkor
külvárosnak számító Kül-Monostor út
189. szám alatt volt háza, és valószínűleg
a közeli birtokain, illetve a kolozsmonostori uradalomtól bérelt földeken gazdálkodott. Felesége az örmény Korbuly
Péter és Merza Jozefa (1792–1875) lánya,
Korbuly Anna volt, így négy gyermekükről (Anna, Mária, Antal és Péter), valamint azok leszármazottairól, köztük ifj.
Tamásy Péterről is elmondható, hogy
örmény gyökerekkel is rendelkeztek.
A menyasszony, Tauffer Margit, az akkor Kolozsváron élő számos Tauffer család egyikének, az egykori (lánya házassága idején már nem élt) ifj. Tauffer József
bőrkereskedőnek (1825–1887) és feleségének, almánfalvi Nemessányi Katalinnak volt a lánya. A gazdag bőrkereskedő
édesapja, a szintén kereskedő id. Tauffer
József (1795–1882), az ovári Tauffer házak
építtetője, egyike volt a Bécsből Nagyszebenbe, majd később gróf Bánffy György
erdélyi gubernátor kérésére Kolozsvárra
költöző híres kárpitosmester – ő készíttette többek között a Brukenthal-palota, a Bánffy-palota és a zsibói Wesselényi-kastély kárpitos munkáit –, Johann
Tauffer (1752–1830) kilenc gyermekének. Id. Tauffer Józsefnek, a menyas�szony nagyapjának szintén kilenc gyermeke volt, így már a 19. század közepére
a Tauffer név igencsak elterjedt és közismert név lett Kolozsváron. Az évek során fokozatosan elmagyarosodó leszármazottak különböző szakmákban – volt
közöttük ügyvéd és kereskedő, bankár és
cukrász, orvos és hírlapszerkesztő stb. –
tették megbecsültté a Tauffer nevet. Vér
szerinti kapcsolat vagy házasság révén
szinte a fél várossal rokonságban álltak,
így aztán nem csoda, hogy az egyébként
is kuriózumnak tartott eseményt nagy
érdeklődés előzte meg.

Ifjú pár 1900-ból. Forrás: Fortepan/A R

Mivel az anyakönyvi hivatal számára
a kitűzött időpontig még nem sikerült
megfelelő helyiséget berendezni, a házassági ceremónia ideiglenes helyszínéül kinevezett közgyűlési nagyterem
zsúfolásig megtelt násznéppel és kíváncsi érdeklődőkkel. A városháza tanácstermét az esemény hangulatának
megfelelően kissé átrendezték, az elnöki asztalra a zöld terítőt piros színűre
cserélték, és az asztal köré is piros bársony bevonatú székeket helyeztek el az
ifjú pár, a tanúk, illetve a házasságot levezető dr. Nagy Mór tanácsos részére.
A ceremónia megkezdése előtt már
fél órával kezdett gyülekezni a közönség, 11 óra előtt nemcsak a terem, de az
előcsarnok és a lépcsőház is szorongásig

megtelt. Még vidékről is jöttek rokonok,
érdeklődők. A tanácsterem bal oldali padsorában foglaltak helyet a hírlapírók és a városi hatóság tagjai, akik az
alkalomhoz illő fekete ünnepi ruhában
jelentek meg, élükön díszes fekete magyar ruhában az eseményt felügyelő
Deák Pál (1839–1927) városi főkapitán�nyal, aki tisztségénél fogva a polgármester helyettese is volt. A különben
jogi végzettségű Deák Pál 1881-től volt
a város rendőr főkapitánya, a későbbi tisztújítások során Béldy Ákos főispán élethossziglan megerősítette ebben
a tisztségben. (Az 1901 április eleji, kimondottan az ő személye ellen irányuló
zavargások miatt kénytelen volt aztán
lemondani.) A szép számban jelen levő
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városatyák között ott voltak többek között: Ferencz József (1835–1928) unitárius püspök, királyi tanácsos, országgyű
lési képviselő (1901-től főrendiházi tag),
a Keresztény Magvető alapító szerkesztője; Haller Károly (1836–1911) jogász,
egyetemi tanár, Kolozsvár egykori polgármestere (1884–1886), számos egyesület alapítója és elnöke (Lövész Egylet,
Tornavívoda, Városszépítő Egylet, Sétatér Egylet); Finály Henrik (1825–1898)
filológus, az egyetem archeológia tanára, a MTA tagja és az EME titkára; Dobál Antal (1843–1910) köz- és váltóügyvéd,
a kolozsvári ügyvédi kamara tiszteletbeli elnöke, tiszteletbeli főügyész, a Ferenc József rend lovagja; Tutsek Sándor
ügyvéd és kiváló sportember (1883-ban
végig pedálozta Kolozsvár–Dés-útvonalat), az EME választmányi tagja (1906tól); Benigni Sámuel (1840–1903) gazdag
mészáros mester, az Iparos Egylet elnöke, a Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, az Ipartestület díszelnöke, a Benigni-palota építtető tulajdonosa; Széky
Miklós (1842–1910), a város közkedvelt
gyógyszerésze, konyak gyáros, a város
számos szakmai és kulturális szervezetének tagja, pénztárnoka vagy vezetőségi tagja, a Széki-palota, illetve annak
földszintjén lévő patika tulajdonosa.
A középső padsorban helyet foglaló közönség soraiban a szépnem uralkodott: Dávid Antalné Sárossy Anna
– Dávid Antal (1852–1911) városi képviselő neje; Albach Bella – Fekete Nagy
Béla városi tanácsos felesége és Albach
Géza polgármester testvére; Hensel Elza
– Védffy Győző (1862–1939) postai főtisztviselő felesége; Kirschner Mórné Leitner
Ilka – dr. Török Imre orvos felesége és
K irschner Jakab városi képviselő menye;
a Weisz nővérek, Friedl Mária, Kondász
Ferencz (1849–1903) m. kir. pénzügyigazgatósági irodavezető és városi képviselő
neje, Papp Mihályné, Papp Mihály nyugalmazott m. kir. csendőrezredes felesége, a Bábolnai nővérek, Bábolnai/Boránkovics Gyula, a Szamos-völgyi vasút
Désen élő vezértitkárának a lányai, és
még sokan mások.
A várva várt esemény pontban 11-kor
kezdődött. A polgármesteri iroda felőli
ajtón belépő ifjú párt az előkelő násznép követte, élükön a két tanú: dr. Benel János (1857–1915) orvosprofesszor,
királyi tanácsos, a menyasszony nővérének Tauffer Ilkának a férje, valamint
Tamásy József (1867–1918) m. kir. honvéd huszár-főhadnagy, a vőlegény testvére. Utánuk következtek az örömszülők, özvegy Tauffer Józsefné (férje még
1887-ben elhunyt) és Tamásy Péter második feleségével, Gáll Annával az oldalán. A koszorús lányok a menyasszony
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Éreznünk kell tehát e pillanatban, hogy
az államalkotás részesei vagyunk, mint
porszem része a sziklának.
Állami öntudatban vagyunk. Ez az
öntudat szent és sérthetetlen. Sugár körében nem tűrhet meg más központot,
más cselekvő gondolatot, mint a magáét, a nélkül, hogy el ne homályosodnék.
Megtisztítása tehát nagy nemzeti érdek.
A polgári házasságban megnyertük ennek egyik eszközét, hála nemzeti erélyünknek.
Az államnak tudnia kell, kit küld
nemzeti családunkba időnként a gondviselés a születési anyakönyvekben, kik
veszik az öröm és a fájdalom örökségét a
A polgári házasságkötés 1895-ben létrejött
házassági anyakönyvekben, és kik leszlehetőségét népszerűsítő műdal kottaborítója.
nek az örökkévalóság részesei a halotti
Forrás: Digitális Tankönyvtár
anyakönyvekben.
A nemzeti alaperők egységes mérleunokatestvérei voltak: Magoss Jolán
(dr Magoss Károly és almánfalvi Nemes- gét kell bírnia az államnak, hogy ahhoz
sányi Róza leánya), Tauffer Ilka (Tauffer mérhesse elhatározásait. Ezt jeleztem
János lánya), valamint Szongott Ilona, az állami öntudattal.
a menyasszony barátnője. A násznéphez
tartoztak: özv. Ákontz Józsefné Tamás
Anna, a vőlegény nagynénje; özv. Kiss
Mórné Tauffer Mária, a menyasszony
nagynénje; Andrásovszki Edéné Tauffer
Leontina és dr. Benel Jánosné Tauffer
Ilka, a menyasszony nővérei; Tamásy
Józsefné, született Papp Mária, a vőlegény sógornője; Voith Miklósné Tamásy
Katalin, a vőlegény unokatestvére, és a
rokonság további tagjai.
Az esketési szertartás lefolyásáról az
Ellenzék tudósítója a lap 1895. október 8-i
számában a következőket írta:
„Nagy Mór helyét elfoglalva, elhelyezkedés után az asztal mellett ülve
De az állami öntudat nem takarhata következőket jelentette: Tamássi Pé- ja az emberi öntudatot, a polgári szerter és Tauffer Margit házasságot kíván- ződés nem felejtheti el a szellemi szönak kötni. E házasságnak útjában nincs vetkezést. Ennek az örök gondolatnak
akadály. A házasulók és tanúik együt- ki kell tűnnie, mint a szobor idomainak
tesen jelen lévén, a házasulókhoz a tör- a lepel alól. Ápolni kell az emberi öntuvényszabta kérdést intézem.
datot, mert az Istenhez vezet, vallásossá
Az anyakönyvezető ezután felállt tesz. Az Isten és női eszmény kultusza
s feltette a kérdéseket, melyekre a nyi- mindig egy oltár előtt történt. A legnelatkozatokat bevette.
mesebb emberi érzések ápolása mindig
Ezek folyamát a közönség is állva felkeresi a hit templomát. A végtelenség
hallgatta végig.
nagy gondolata a férfi és a nő szövetAzután a következőket mondta:
kezését is végtelenné varázsolja az IsÖrömmel üdvözlöm az új házasokat. ten közellétének az érzetében. Az önök
Szerencsét, boldogságot kívánok szövet- szép szövetsége kedves új házaspár,
ségükhöz. Most már a házasság bejegy- az állami anyakönyvünkben, az állami
zését kell teljesítenem. Mielőbb azonban fölség védpajzsa alatt meg fog örökíttetezt tenném, egy vallási figyelmeztetés- ni. És önök is megörökítik ezt a hűsésel tartozom.
ges szeretetben, mely a legboldogítóbb
Kedves új házaspár! Tisztelt dicsőség, miről a költők lantja örökké
közönség!
zengeni fog.
Megköttetett tehát az első polgári
A szerelem boldogságának óhajával
házasság Kolozsvárt. E ténynél komoly szivökben menjenek tehát innen át az
érzések hatnak át. Éreznünk kell szí- Isten templomába, hogy miután polvünkben a magyar társadalom átválto- gári kötelességüknek itt eleget tettek,
zását. A polgári házasság hivatva van a ott vallási kötelességeiknek is megfemagyar társadalmat egységessé tenni. leljenek.

A várva várt esemény
pontban 11-kor kezdődött.
Az ifjú pár tanúi
voltak: dr. Benel János
orvosprofesszor, királyi
tanácsos és Tamásy József
m. kir. honvéd huszárfőhadnagy...

enciklopédia
(1902), Karolina (1904), Magdolna (1906)
és László (1913).
***
Az első polgári házasság óta eltelt 125
esztendőben sok víz lefolyt nemcsak
a Dunán, hanem a Szamoson is. Sok
minden változott azóta, határok tolódtak ide-oda, impériumok változtak, törvények szűntek meg, és születtek újak.
A házassági jogrendszerekben is történtek változások a határon innen és túl,
de az érvényes polgári házasság alapvető feltétele, egy férfi és egy nő szabad akaratából, anyakönyvvezető előtt
és két tanú jelenlétében kimondott igen
még ma is érvényben van. Sajnos napjainkban egyre kevesebben veszik igénybe
az anyakönyvvezetők szolgálatait, és élnek házasságon kívüli társas kapcsolatban. Hogy ez mennyire jó, vagy nem, és
mit jelent az esetleg születő gyermek(ek)
számára, az már egy másik történet.

Felhasznált irodalom:

Friss házasok a budapesti Honvéd utcai anyakönyvi hivatal előtt 1938-ban. Forrás: Fortepan/Lukács
Zsolt

Mutassák be a szeretet istenének ál- lakására hajtatott, hol kezdetét vette a
dozatul a legszentebb emberi érzést és vidám lakodalom.
fogadalmat a lelkek fölkent pásztora
előtt, kinek erkölcsi intelmeit az államfölség is magáévá teszi.
Szomorú epilógus

... egy férfi és egy nő
szabad akaratából,
anyakönyvvezető előtt
és két tanú jelenlétében
kimondott igen még ma is
érvényben van.
Föl, föl az Úr templomába!”
A házasságkötési szertartás mintegy 25 percet vett igénybe, minek
utána az ifjú pár a násznép és a közönség kíséretében a főtéri Szent Mihály-templomba vonult, ahol kezdetét
vette az egyházi esketés. A fiatal párt
Bíró Béla apátplébános adta össze a katolikus egyház törvényei szerint, majd
szép beszéd kíséretében áldotta meg
frigyüket.
Az egyházi szertartás után a már jogilag és egyházilag is házastársaknak
nyilvánított ifjú pár a násznép kíséretében az örömanya, özv. Tauffer Józsefné

Sajnos, a Kolozsváron megkötött első
polgári házasság nem volt hosszú életű. Az anyagi gondoktól mentes, boldognak ígérkező házasságnak a fiatal
férj korai halála vetett véget. A szépreményű fiatal földbirtokos életének
33-ik évében, a harmadik házassági
évfordulót követő héten, 1898. október 14-én hirtelen elhunyt, özvegyen
hagyva fiatal feleségét és az időközben, 1897-ben megszületett kislányát,
Margitkát. Az elhunyt, Kül-Monostor
utca 8-ik számú családi házában felravatalozott koporsóját a nagyszámú
Tamásy és Tauffer rokonság és az ismerősök sokasága kísérte utolsó útjára a Házsongárdi temetőbe.
A fiatal özvegy a későbbiekben újra
férjhez ment. Második férje, és lányának nevelőapja ifj. dr. Almay Károly, id.
Dr Almay Károly (1812–1875) Dés város
törvényszéki főorvosának, a 32. honvéd zászlóalj tartalékos ezredorvosának és feleségének, literati Bányai
Karolinának volt a fia. Ebből a házasságból négy gyerek származott: Károly

Dr. Szabó Edit Edua: A házasság intézmé
nye és a gyermekvédelem fejlődése Ma
gyarországon, 2012. április. forrás: https://
www.parlament.hu/biz39/isb/tan/hazassag_intezmenye.pdf
Tamási Anna Éva: A veszprémi és a székes
fehérvári szentszékek törvénykezési gyakor
lata házassági perekben 1850–1920, PhD értekezés, Szegedi Tudományegyetem, Szeged,
2017, forrás: http://doktori.bibl.u-szeged.
hu/3957/1/Tamasi_Anna_Eva_ertekezes.pdf
Szabó István: Az állami házasság megjelené
se és a házasság felbonthatóságának kérdése,
PPKE JÁK, 2008. május 14., forrás: https://
docplayer.hu/2853157-Az-allami-hazassag-megjelenese-es-a-hazassag-felbonthatosaganak-kerdese-szabo-istvan-egyetemi-docens-ppke-jak.html
1894. évi XXXI. törvénycikk indoklása,
forrás: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.T VI&searchUrl=/
ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D44
Nagy Sándor: Budapesti válások – Kolozs
váron (1869–1895), forrás: http://epa.oszk.
hu/03300/03304/00050/pdf/EPA03304_
fons_2010_02_165-213.pdf
Éjszaki Károly: Toll és körző (szerkesztette
dr. Gaal György), Művelődés kiadó, Kolozsvár, 2014.
Ferenczi Szilárd: Adatok a kolozsvári virilizmus történetéből (1872–1917), Erdélyi
Múzeum, LXXII. kötet, 2010, 1–2. füzet
Bartók István: „A polgári rend művelődésének eszközlésére…” – A Tauffer család
szerepe Kolozsvár történetében, Művelő
dés, 2014. április
Kelemen Lajos: A Tauffer ház, Pásztortűz,
1938. június–július
Az első polgári házasság Budapesten, Va
sárnapi Újság, 42. évfolyam 40. szám, Budapest, 1895. október 6.
Az első polgári házasság Kolozsvárt. Ellen
zék, 1895. október 8.
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Fülöp László

Gyulai Pál rövid,
viszontagságos élete

A
Megismerhetjük, hogy
a magyar történelemben
oly „dicsőnek” leírt
Báthory-ház tagjai és
bizalmas emberei között
micsoda intrikák folytak
a hatalomért.
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16. században, Erdélyben lakozó Gyulai
Pál orvos, történetíró, fejedelmi titkár,
krakkói alkancellár élete és halála, feleségének és barátainak sorsa nagyon
tanulságos és jellemző az akkori fejedelem, Báthory Zsigmond korára. (Báthory
Zsigmond 1586 és 1602 között négyszer
volt Erdély fejedelme.) Végigkövethetjük,
hogy egy egyszerű plebejusi származású ember, tudása és tehetsége révén
hogyan tudott felemelkedni rangban,
vagyonban, miként tudott bekerülni a
neves főúri családok körébe, s azok barátságát élvezni. Megismerhetjük, hogy
a magyar történelemben oly „dicsőnek”
leírt Báthory-ház tagjai és bizalmas
emberei között micsoda intrikák folytak a hatalomért. (A dicső jelzőt valószínűleg Báthory István fejedelem és
lengyel király személye miatt érdemelték ki.) Végül pedig azt is megtudhatjuk, hogy milyen is volt akkor egy nő,
egy főúri feleség élete. Tragédiák sorát élte át fiatalon, aztán mielőbb újra
férjhez ment, hogy szüljön, utódoknak
adjon életet. És lehetőleg fiúknak, akik
a harcokban pótolják az elesett családtagjaikat, vigyék tovább a családnevet
a birtok öröklése miatt; a harcokban
és a politikában betöltött szerepük miatt emeljék mind feljebb a családjukat.
Valamint tudjanak gondoskodni utódjaikról, a félárva testvéreikről, az idős
és fiatal rokonaikról, és gyarapítsák tovább a családi vagyont. Nem kis feladat
hárult az itt általánosságban felsorolt
férfiakra sem, a nőkre sem, amint láthatjuk mindezeket a Gyulai család életének bemutatásakor.
Gyulai Pál 1 (*1550 körül †1592. december 10., Abafája) valószínűleg Péterlakán született. Ő maga írja, hogy
„holtom után mingyárt Péterlakát bocsássák Gywlaÿ János öcsémnek kezében, mely faluban való magam és
maradékaim”. Szülei egyszerű, vagyontalan emberek lehettek. Apja
Gyulai Szabó Miklós (tehát az eredeti

családneve még Szabó volt), anyja pedig Walkay (Valkay) Márta. Az apa halála után anyja újabb házasságot kötött, amelyből két leány született.
Ugyanis a később bemutatandó végrendeletében írja Gyulai, hogy 1000–
1000 aranyat adott két féltestvérének a
házasodásukra „árva hajadon hugaimnak Zalai Sárának és Zalai Catának”.
Szintén tőle tudjuk, hogy a két leány
édesapja „néhai Tordán lakozó Zalay
Balázs” volt.
Amint életrajzában leírják, Gyulai
Pál Bekes Gáspár erdélyi politikus és
hadvezér anyagi támogatásával került
a páduai egyetemre. Azt nem sikerült
kideríteni, hogyan kerültek egymással kapcsolatba. Gyulai öt évig volt az

Gyulai Pál 1580-ban megjelent könyve Báthory
István oroszok elleni második hadjáratáról.
Forrás: Wikipédia

enciklopédia
egyetem hallgatója, ez abban a korban nagyon hosszú időnek számított.
Orvosdoktor lett, bizonyára járt a teológiai karra is, hisz ez abban az időben szokásban volt. A később betöltött
szerepei pedig arra utalnak, hogy a
jogi kart is elvégezhette. Anyanyelvén
kívül ismerte a latin és a görög nyelvet, amelyek akkor kötelezők voltak az
egyetemeken, megtanult olaszul, s bizonyára valamelyest lengyelül is, hisz
Krakkóban erre szüksége lehetett a királyi udvarnál. Páduában együtt tanult
Kovacsóczy Farkassal, ifjú Báthory Istvánnal, a későbbi országbíróval, Bornemissza Boldizsárral, Kendi Farkassal és
még több, később híressé vált erdélyivel, akik a későbbiekben segítették pályája felemelkedésében. Egyetemi évei
után először pártfogója, Bekes Gáspár
titkára volt. Ezt követően Lengyelországban Báthory István titkára, majd
az erdélyi ügyeket intéző kancelláriának a helyettes vezetője. A király halála után hazatérve Báthory Zsigmond
főkamarása lett. Feltétlenül említésre
méltó, hogy még lengyel földön két csatában is kitűnt vitézségével: az egyik a
Dancka (Gdansk) városa elleni hadjárat,
a másik az orosz uralom alatt lévő Polock (Polack) várának ostroma volt.

Gyulai Pál annak ellenére,
hogy szép karriert futott
be és állandóan növelte
a birtokait, a Báthoryak
bizalmas embere volt,
mégis tartott tőlük.
Csak 1577-ben kapott nemesítő levelet öccsével, Jánossal. (Állítólag volt
még egy ismeretlen nevű leánytestvére is, aki Bethlen Miklós kancellár
dédanyja volt. Azonban erről a kapcsolatról nem találtunk hiteles adatot.)
Körülbelül 37-38 évesen megnősült,
első felesége Ghyczy Katalin volt, akit
1588-89 körül vett el feleségül. Házasságukból gyermek nem született. Neje
korai halála után hamarosan újra
megnősült, s állítólag 1592-ben Füzy
Borbálát vette el feleségül, akivel nagyon rövid időt, még egy évet sem töltöttek együtt. (Gyulai halála után a
volt felesége még kétszer ment férjhez,
előbb Jósika István kancellárhoz, majd
1597-ben Sarmasági Zsigmondhoz.
Ez utóbbi 1581-től Torda megyei főispán volt. Vele is nagyon rövid ideig élt
együtt, ugyanis Füzy Borbála 1598-ban
elhunyt. Mindezt csupán azért soroljuk

A magyarpéterlaki református templom belseje. Forrás: az Erdélyi Református Egyházkerület
honlapja

fel, mert a későbbiekben ezekre az adatokra még hivatkozni fogunk.)
Gyulai Pál annak ellenére, hogy szép
karriert futott be és állandóan növelte
a birtokait, a Báthoryak bizalmas embere volt, mégis tartott tőlük. Látva a fejedelmi udvarban fennálló nézeteltéréseket, úgy látszik nem bízott meg még
a saját urában, Báthory Zsigmondban,
a lengyel király unokaöccsében sem.
Bizonyos idő elteltével felhagyott megbízatásaival, s Báthory Zsigmond haragjától félve visszavonultan élt, annak
ellenére, hogy 1590-ben a fejedelemtől
biztosító levelet is kapott. Ekkor döntött
úgy, hogy sietősen rendelkezik minden vagyonáról, és végrendeletet készít, mégpedig nagyon rövid idő elteltével kettőt is: az elsőt 1592. január 25-én,
a másodikat ugyanezen év augusztus
1-jén, Abafáján. 2 Az utóbbi végén olvasható, hogy „írtam (…) magam kezével
(…) mely testamentom úgy legyen állandó, ha életem haladván mást nem
teszek”.
Bár a történészek részletesen leírták és elemezték, mégis röviden szólnunk kell a két Báthory unokatestvér
viszályáról. Boldizsár volt az idősebb
(*1555 †1594), felesége Kendi Sándor leánya, Zsuzsanna volt. (Kendi másik leányának, Krisztiánnak pedig Kovacsóczy Farkas volt a férje.) A később erdélyi
fejedelem, Zsigmond (*1572 †1613) volt
a fiatalabb. Neki egy komoly betegsége
miatt nem sikerült a házassága. Az életét kutatók és földolgozók szerint Boldizsár hozta össze őt fiatal korában egy
prostituálttal, tőle kapta el a betegséget. Bár látszólag néha kibékültek, de

ezt az unokaöccse sohasem tudta neki
megbocsátani. Kicsit időben előreugorva itt zárjuk le a kapcsolatukat: Zsigmond 1594-ben a szamosújvári börtönben megfojtatta 39 éves unokatestvérét.
Ez az 1594-es évszám még több ízben
előjön a későbbiek folyamán.
Visszatérve Gyulai Pál végrendeleteire elmondhatjuk, hogy azok nagyon
rövidek, szinte összefoglaló jellegűek,
látszik rajtuk, hogy sietősen készültek.
Mintha csak megérezte volna az írójuk,
hogy hamarosan szörnyű véget ér az
élete. Ahogy a bevezető fejezetben írja:
„…az embernek halála bizonyos, halálának órája bizontalan, mind elmémben s mind testemben egészségem lévén…” – tehát semmiféle betegségben
nem szenvedett. János nevű öccse is
sietett, a kéziratot már 1593-ban Gyulafehérváron lemásoltatta és hitelesíttette. Ugyanis a végrendelet lényege
csupán egy mondat: „Minden ingó-bingó marhámot és javaimot feleségemnek Füzy Borbálának és Gyulaÿ János3
öcsémnek (…) és a két felyül mondott
hugomnak [hagyom]”. Természetesen
azért a végrendelet kitér néhány, eddig még nem említett részletre. Az elsőben a sok birtoka közül említ néhányat, azt nem tudjuk, hogy miért épp
ezeket emelte ki név szerint. Így: Abafája, Szováta falu Marosszékben, Felsőjára (ma már csak Alsójára létezik) és az
említett Péterlaka (Magyarpéterlaka);
a régeni hegyben lévő szőlei (Szászrégen) – és több nem is szerepel az ingatlanok között. A második testamentumban elsőként épp a fejedelemnek hagy
egy nagy fedeles aranyos kupát! Azután
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a könyveiről emlékezik meg. Mint írja,
sok latin és görög nyelvű könyve van,
amelyről még regestromot, azaz jegyzéket is készített, s ezek jelenleg volt
diáktársánál, Kovacsóczy (másutt Kovasóczi) Farkasnál vannak. Kéri, hogy
ezeket adják át Brassó város könyvtárának. Bizonyára sok könyvről lehetett
szó, mert még Kovacsóczy is úgy ír róluk 1590-ben, hogy nála van Gyulainak
„egy falka könyve”.4
A továbbiakban Gyulai három helyen
ír a pénzéről, ezeknél érdemes a személyeket is megemlíteni, ugyanis nagyon

Báthory Boldizsár (1555–1594) Báthory István
erdélyi fejedelem és lengyel király unokaöccse,
Báthory Zsigmond unokatestvére.
Forrás: Wikipédia
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ritka régi családnevük volt. A Kolozsváron élő Poztómethő5 János deák ezer forinttal volt adós neki. Kéri, hogy ezt az
összeget adják egy „jámbor és embörséges adósembör” kezébe, s ennek a kamatját esztendőnként osszák fel a kolozsvári és székelyvásárhelyi szegény
deákok megsegítésére. Száz-száz forintot hagy három gyermeknek, akikről
nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatban
voltak a személyével, ezek neve: Garázda Sámuel, Ördög Boldizsár és Müzka
(valószínűleg Muszka) Mihály. Végül
kétszáz tallért kapnak a szolgái, köztük
név szerint kiemelve Sándor Gergelyné
Sófia asszonyt.
Jó sejtései voltak Gyulai Pálnak vég
akaratai6 megírásakor. Pár hónap elteltével Báthory Boldizsár egy csapat zsoldos katonája rárontott Gyulai Abafáján
lévő kastélyára. És a fejedelem, Báthory
Zsigmond egyik legbensőbb emberét az
ő tudtával, állítólag a beleegyezésével
fölkoncolták, mivel nem értett egyet a
fejedelmi család akkori politikai törekvéseivel. Illetve egy 1591. évi gyulafehérvári tanácskozáson az erdélyi főurakkal
együtt Báthory Boldizsár halálára vagy
száműzetésére szavazott. (Ez éppen a fejedelem érdekben történt volna.)
Pár év múlva, 1594-ben a Habsburg
szövetséget ellenző erdélyi főurak következtek. A neves Kendi család három
férfitagját, Ferencet, Sándort és unokaöccsüket, Gábort augusztus 30-án
Kolozsvárott 7 lefejezték. Kovacsóczyt
szeptember 11-én (Báthory Boldizsárral együtt!) Szamosújvár börtönében

fojtották meg. Jósika Istvánt pedig
ugyanezen a napon egy – valószínűleg
felbérelt – török fogoly fejezte le a vár
kapuja előtt.
Elképzelhetjük, hogy micsoda tragédia volt ez a Kendi család tagjai számára, akik egyszerre gyászolták három férfitagjukat, két vejüket, illetve
a feleségek férjeiket. Természetesen
javaikat (birtokok, készpénz, ékszerek stb.) elkobozták. Ugyanígy F üzi
Borbálára is hasonló sors várt. Ingóságait, adományozott birtokait, drágaságait mind elvesztette. Első férje,
Gyulai Pál meggyilkolása után két évvel a második férjét is megölték. Első
házasságából nem született gyermeke, Jósikától viszont egy kisfiú, Zsigmond. Egyedül neki hagytak meg egy
falut, Gerendet. Mindezen veszteségek után volt még ereje újra férjhez
menni harmadszor is, talán épp azért,
hogy Gyulai két árva húgát és a saját
fiát eltarthassa. Azonban, amint feljebb már említettük, ez a házassága
sem tartott sokáig, ugyanis F üzy Bora
1598-ban elhunyt.
A bevezetőnkben írtuk, hogy három
dolgot emelünk ki Gyulai Pál életével
kapcsolatosan: egy egyszerű, de tanult
fiatalember felemelkedését, majd korai és értelmetlen halálát; bemutatjuk
az olvasónak a fejedelmi ház körüli intrikákat és azoknak a következményeit; valamint egy akkor élt főúri feleség
mindig újrakezdő és minden erőt fölülmúló, de végtelenül szomorú sorsát.

Jegyzetek
1 Nagy Iván: Magyarország családai czí
merekkel és nemzedékrendi táblákkal. IV.
Pest. 1858. p. 485–486.
2 Hegyi Ödön: Gyulay Pál két végrendelete.
Történelmi Tár. Budapest. 1900. p. 145–147.
3 Jánosnak voltak gyermekei, róluk úgy
ír a báty, hogy „két ágból való maradéki”.
4 Kovacsóczy körülbelül 50 éves korában,
már 1590. augusztus 3-án megírta a végrendeletét. Ebben említi ezeket a nála lévő
könyveket.
5 Kázmér Miklós: Régi magyar családne
vek szótára. MNYT Budapest. 1993. p. 871.
A szó jelentése: posztónyíró.
6 Testamentumának tanúiként a következő személyeket nevezte meg: Bocskay
István, Kovacsóczy Farkas kancellár, Kendy Ferenc, Gálfy János, Bánffy Boldizsár,
Bornemissza Boldizsár, Forró János és Gerendy János. Amint látjuk, közülük ketten
is diáktársai voltak az egyetemen, tehát
barátságuk életük végéig megmaradt.
7 A gyilkosságok helyszínét és körülményeit egyes történészek, genealógusok
másutt nevezik meg. Van, aki Gyalu várát
írja, és a lefejezés helyett a „megfojtották”
szót használja.

közösség

Suba László

Értelmiségiek sorsa Tordán

T
A főurak elköltöztek,
de Torda tovább is
megőrizte jelentős
gazdasági szerepét, és
az oktatásra tovább is
gondot fordítottak.

Kemény Judit Kornélia: Repülés, fémszobor

ordával kapcsolatosan többször elhangzott, hogy sok jelentős értelmiségit adott
a világnak, de ezeket nem tudta megtartani. Így hát úgy döntöttem, hogy megvizsgálom ennek a megállapításnak a
történelmi háttereit, és bemutatok néhány értelmiségit, aki a tudományok,
irodalom és a művészetek terén alkotott,
olyan embereket, akiknek életműve már
lezárult.
Torda a középkorban szabad királyi
város volt, Erdély politikai központja,
hadi szemlék és országgyűlések helye.
Régi címerében szerepelt a sarló és kalapács, ami a mezőgazdaságot és sóbányászatot jelképezte. Erdély fejedelmei
támogatták a tordai iparosokat, vásártartási jogot, és vámmentességet biztosítottak számukra. Ennek folytán erős
iparos-kereskedő réteg alakult a városban, ezenkívül még jelentős politikai
személyiségek, főurak tartózkodtak itt.
Az erdélyi fejedelemség megszűntével,
miután az osztrák császári udvar beolvasztotta Erdélyt a birodalmába, Tordán
is változások történtek. Torda elvesztette politikai szerepét, és más városok
váltak politikai, kereskedelmi, oktatási központokká. A főurak elköltöztek,
de Torda tovább is megőrizte jelentős
gazdasági szerepét, és az oktatásra tovább is gondot fordítottak. Az ifjak az
elemi iskola után más városokban tanultak, majd képzettségüknek megfelelő munkahelyet is csak más városban
találhattak.
A tudós emberek bemutatását Köteles Sámuel (1770–1831) nevével kezdeném.
Az Enyedi Kollégium rektora és a Magyar
Tudós Társaság tagja volt. Szerepe volt a
magyar filozófiai gondolkodás megteremtésében.
Kőváry László (1819–1907), író, történetíró, a statisztikai tudományok megalapozója. Erdély történetéről több könyvet írt.
Viski Károly (1882–1945), néprajzkutató, egyetemi tanár.
Tulogdy János (1891–1979), egyetemi
tanár. Több földrajzi szakkönyv szerzője.
kezdeményezője a védett nemzeti parkrendszer létrehozásának.

Nagy Miklós (1913–1988), mezőgazdasági szakíró. A romániai mezőgazdaságot próbálta európai összefüggésbe hozni és tanácsaival segíteni.
Deményné Szabó Piroska (1917–1994),
népzenei gyűjtése Aranyosszék népzené
je címmel jelent meg.
Csetri Elek (1924–2010), történész.
Több tanulmánykötet társszerzője, amelyekben Erdély hiteles történelmére helyezték a hangsúlyt.
Tóth Samu (1918–1967), szerkesztő,
könyvtervező, tapasztalatait A nyomta
tott könyv című kötetben összegezte.
A Tordán született írókat Jósika Miklóssal (1794–1865) kezdem. Ő az első modern magyar írói életmű megteremtője.
Az ő írása az Abafi, amely az első magyar
történelmi regény.
Anavi Ádám (1909–2009), több verseskötete jelent meg, amelyekben helyet
kap a filozófiai és nyelvi játék.
Székely János (1929–1992), író, költő,
szerkesztő. Kiemelkedő alkotása a Dózsa-poéma, regénye A nyugati hadtest,
drámái: Caligula helytartója, Protestán
sok – Hugenották, Irgalmas hazugság,
Profán passió, Vak Bottyán. Munkásságát
a filozófiai igény, gondolati teljesítmény,
a konvenciókon túlhaladó, felfedező magatartás jellemzi.
Lászlóffy Aladár (1937–2009), költő, író,
szerkesztő. Földes László kritikus szerint
költészetének fő jellegzetessége, hogy ő
is személyes ügyének tekinti az emberiség leggyötrőbb létkérdéseit. Lászlóffy
írta: „A kultúra alapszabályává vált,
hogy állandóan emlegetni kell azokat,
akikre építkezünk, akiknek szellemi
összefüggése és együtthatása az emberiség egyetlen megingathatatlan birtoka,
immár békés és építő nagyhatalma.”
Lászlóffy Csaba (1939–2015), költő, drámaíró, fordító. Kereső és kísérletező író,
a groteszk és ironikus történelmi jelentéseket kedveli. Pomogáts Béla kritikus szerint a Dunatájon élő népek történelmi sorsát vizsgálja, kivált azokat
a súlyos következményekkel járó ös�szeütközéseket, amelyek évszázadokon
keresztül megszabták a kelet-közép-európai régió szomorú elmaradottságát.
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Képzőművészek is sokan indultak
Tordáról. A sort Apáti Abt Sándorral kezdem, (1870–1916). Tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte. A Zsolnay porcelángyár tervezője volt, úttörője
a modern magyar kerámiának.
Nagy Albert (1902–1970) festőművész
eredetileg gépészmérnöknek készült.
De átment a Képzőművészeti Főiskolára,
ahol neves művészek tanították. Olaszországi tanulmányútra ment, ahol reneszánsz-neorealista hatások érték,
amelyek meghatározták későbbi festészeti stílusát. A szocialista rendszer
csak későn ismerte el munkásságát,
de az erdélyi értelmiségiek mindig támogatták. Művei megtalálhatók Erdély
múzeumaiban.
Étienne Hajdú (Hajdú István, 1907–
1996), Budapesten, Bécsben és Párizsban
tanult. 1930-ban francia állampolgár
lett. A francia Rodin és a román Brâncuși
volt rá hatással. Többféle fémből és fél
drágakövekből készítette szobrait, amelyekkel nemzetközi hírnevet szerzett.
Kemény Judit Kornélia, (1918–2009)
apja, Kemény Gábor pedagógus volt Tordán, de a trianoni diktátum után kiutasították az országból. Egyik lánya, Kemény Katalin író és műfordító Hamvas
Béla író, filozófus felesége lett. Kornélia
művészeti tanulmányokat végzett. Elsősorban szobrász, de készített divatterveket és grafikai munkákat is. Több szobra
a repülés témájával foglalkozik. Szemlélete modern, nonfiguratív. Életében
nem kapott elismerést a család baloldali
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nézetei és szobrászatának absztrakt jellege miatt. Szobrai közgyűjteményekben
találhatók.
Darkó László (1924–1970), festő, res
taurátor és művészettörténész. A Bolyai
Tudományegyetemen francia–német
szakot végzett, 1948-ban művészettörténeti doktorátust szerzett. Festészetet
Gáll Ferenc festőművésztől tanult. Főleg
arc- és tájképeket festett. Több művészettörténeti tanulmányt írt. Foglalkozott a kolozsvári Szent Mihály-templom
és a nagyváradi püspöki palota freskóinak restaurálásával.
Gross Arnold (1929–2015), apja festő és
rajztanár volt Tordán. Ő a budapesti Képzőművészeti Főiskolán szerzett grafikusi diplomát. Több nagyméretű festményt
készített középületek részére. Ismertté
vált rézkarcai nyomán, amelyek felidézik a gyermekkor, az erdélyi táj emlékeit. Az utóbbi években Tordán és Kolozsváron is kiállította grafikáit. A magyar
állam több kitüntetésben részesítette:
Kossuth-díj, Munkácsy-díj, Nemzet Művésze díj. Tordán megkapta a díszpolgári címet.
Király József (1930–2013), iparművész, belsőépítész. A háború idején Magyarországra költözött, ahol elvégezte az Iparművészeti Főiskolát. A családi
öröksége az asztalosmesterség volt, amit
édesapjától elsajátított. Tervezett szériabútorokat, és kisebb-nagyobb egyedi
használati tárgyakat, de monumentális épületdíszítő kompozíciókat is. Diákjai az iránta való tisztelet jeleként

a székkirály névvel illették. Kossuth-,
Munkácsy-, Ybl-díjban részesítették, továbbá a Magyar Formatervezési Tanács
életműdíját is megkapta.
Meg kell említenem Tőrös Gábort
(1934) is, aki nemrégiben a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést vehette át a magyar államtól. Ő Kolozsváron
végezte a szobrászati tanulmányait Kós
András tanítványaként, és Nagybányán
telepedett le. Abban a városban, ahol az
a nevezetes Alkotótelep működött, amelyik nagy hatást gyakorolt a kor művészetére. Itt alkotott a festőkön kívül Vida
Géza szobrász, aki jó hatással volt az ifjú
művészekre. Tőrös több köztéri és beltéri szobrot alkotott, ilyen a csíkszeredai
jégpálya előtti szoborcsoport is, de nagyon ismertek bronzból készült érmei is,
amelyek a kultúra nagyjait ábrázolják.
Néhány sorban a tordai oktatásról írnék. Az idők folyamán Torda polgárai önfeláldozóan támogatták a helyi iskolákat,
melyek kezdetben felekezeti iskolák voltak. Az Unitárius Egyház megjelenésével
az elemi oktatáson kívül algimnáziumi
osztályok is alakultak. 1878-ban indult
az állami polgári fiúiskola, és 1883-ban
az állami elemi leányiskola. 1884-ben az
iparos tanulók iskolája, 1908-ban a Magyar Királyi Állami Főgimnázium. Mint
látható, a tordaiak igyekeztek lépést tartani a fejlődéssel. Tíz éve nagy harcok
árán létrehozták a Jósika Miklós Elméleti Líceumot, ahol fogadják a gyermekeket
óvodás kortól a líceum befejezéséig. Bízunk abban, hogy az itt végzett tanulók is
megállják helyüket, akárcsak elődjeik.

Könyvészet
Keszeg Vilmos: Aranyosszék magyarsága,
Kriterion Kiadó, Kolozsvár, 2006

Jósika Miklós szülőháza Tordán

itthon – otthon

Lőrincz Ildikó

Én magammal hoztam
Kolozsvárt

H
Székelyudvarhelyi vagyok.
Az iskola befejezése után,
1989 nyarán
felvételizni mentem:
Kolozsvár vonzott.

Itthon vagy/és otthon? – ezt a kérdést szoktuk körüljárni a lapuk által szervezett
Régiók bemutatkozása elnevezésű rendezvények záró mozzanataként szervezett
kötetlen kerekasztal beszélgetéseken. Tanulmányaik, szakmai pályafutásuk,
vagy az ezzel kapcsolatos kihívások révén Kolozsvárra érkezett, itt megtelepedett,
de innen hazament székelyföldiek is megosztják véleményüket a hallgatósággal
ezeken a beszélgetéseken, ki-ki a maga elképzelései, illetve a hollét kérdésére
adott vagy adható válasz(ok) függvényében magyarázva álláspontját.
Az 1989. decemberi rendszerváltozás óta Székelyföldről Kolozsvárra érkezett,
és egyetemi éveit itt töltött egyre több fiatal döntött úgy, hogy nem tér vissza
a szülőföldre, hanem a kincses városban marad. Mondhatni, ez a jobbik eset,
hiszen az oklevél megszerzése után sokan a határokon túl próbáltak/-nak új
megélhetést teremteni maguknak, esetleg családjuknak. De olyanok is akadnak,
akik tanulmányaik befejeztével – ha próbáltak is gyökeret ereszteni Kolozsváron
– mégis úgy döntöttek: hazatérnek a szülőföldre. A Művelődés ez utóbbi jelenséget szeretné ankét révén körüljárni. Egyebek mellett arra vagyunk kíváncsiak:
mi készteti a Székelyföldre hazatérőket Kolozsvár elhagyására; milyen előnyét
látják annak, hogy az Erdély fővárosa nyújtotta lehetőségekkel és kihívásokkal szemben mégis a szülőföldet választották; miben látják a kolozsvári és a
székelyföldi társadalom közötti különbséget; egyszerűbben: miért csábítóbb a
kolozsvárinál a szülőföld világa?
ogy miért hagytam el Kolozsvárt? E kérdés többrétű, nem egyszerű, és nem is
biztos, hogy létezik öt bekezdésben leírható válasz rá, mert a kötelékek, amelyek az elmúlt harminc évben folyamatosan alakultak, több szálon futottak.
Egy biztos, amit a kincses városban magamba szívtam, az már részemmé vált,
azt adom tovább a Kolozsváron született,
de immár vidéki gyerekeimnek is.
Székelyudvarhelyi vagyok, itt lettem
18 évesen a maga útját járó szabad fiatal.
Az iskola befejezése után, 1989 nyarán,
mint akkor a gimis végzősök általában,
felvételizni mentem: Kolozsvár vonzott.
De még véletlenül sem oda iratkoztam
be, ahova már nyolcadikos koromban
eldöntöttem, hogy felvételizni fogok.
Nem, 1989 nyarán nem felvételizhettem
filozófiára, ahova a tudásszomjas énem
vágyott akkoriban, hanem többekkel
együtt a műszaki egyetemre mentem,
valami olyan szakra, ami sosem érdekelt, de az akkori matematika-fizika
tudásommal simán bejuthattam volna.
De mert akkor jártam először szabadon,
szülői felügyelet nélkül Kolozsváron, és

nem a felvételi érdekelt annyira, sokkal inkább az uszoda, mert olyan az én
kis városomban akkor nem volt, így hát
nem hoztam össze a bejutó jegyet – 12en voltunk egy helyre, voltak, akik akkor nálam jobban akarták a bejutást.
Jött a tél, lett forradalom, elsők közt lett
útlevelem Hargita megyében, Budapest,
Szeged, sok új tapasztalat következett.
1990 őszén már helyettes tanár voltam a
Székelyudvarhely melletti Ülkén, szükség volt ott ránk, otthon maradt érettségizettekre. Tanítottam mindent, amire nem volt tanár, és külön órákon is
foglalkoztam azokkal a gyermekekkel,
akik az órákon kívül is akartak matekozni, és többet akartak tudni. És sokat
kirándultam a vakációkban.
1992 őszén jutottam be filozófiára
Kolozsváron. Heten voltunk egy helyre, de akkor már be akartam jutni. Öt
éves volt akkor még ez a szak. Szerencsém volt, hogy tanítottak azok a professzorok, akiket kár lett volna kihagyni az életemből. Ők szerettették meg
velem Kolozsvárt, a maga szellemiségével, könyvtáraival, múzeumaival,
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élénk diákéletével, többnemzedékes értelmiségével. Így aztán amikor lejárt az
öt év, a Kolozsváron maradás lehetőségeit kerestem. Volt munka, volt baráti társaság, s az utcák régi magyar nevét is megjegyeztem, és persze, maradt
még tudásszomj is. Így aztán a második egyetemre is beiratkoztam: történelem-művészettörténet szakos lettem,
ezt már csak négy év alatt kellett elvégeznem.
Most már a templomok, a reneszánsz
és barokk paloták, a köztéri szobrok,
a kovácsoltvas kapuk, a titokzatos belső
udvarok is vonzották a szemem. És persze, az élénk kortárs képzőművészeti élet, amelynek magam is részesévé,
alakítójává váltam: kiállításokat nyitottam meg, kortárs természetművészeti
alkotótábor főszervezője lettem. Az ezzel
járó kapcsolattartás is természetesen
Kolozsvárhoz kötött, amit én az erdélyi
művészetek fővárosának tekintettem.
Az Állami Magyar Színházzal együtt,
ahol 2002-ben sajtóreferensként dolgozni kezdtem. Az Állami Magyar Opera,
a Tranzit ház, az alternatív mozgalmak,
az élénk irodalmi élet, a Korunk, a He
likon – minden azt sugallta számomra,
hogy itt a központ.
Közben családom lett, kisgyermekek köré szerveződő csoportok, számos
új ismeretség jött létre. A családi élet a
belvárosban egy hatalmas körforgás része lett, amelyből elfogyott a levegő, s a
gyermekeimet a kapun csak óvatosan
kísérgethettem ki, a folyamatosan növekvő autóözön nyomta az arcunkba
a kipufogó gázoktól belélegezhetetlen
levegőt.

... kisvárosi, vidéki csend?
Az alapok, a lehetőségek,
a könyvkiadók,
a színházak, a koncertek,
a kulturális intézmények
innen is elérhetők.
Jártuk a családdal a környéket, hogy
falun találjunk menedéket, sok barátunk már ki is költözött, mi nem találtunk otthonra. Annál közelibbnek, vonzóbbnak és tisztábbnak kezdtük érezni a
nagymamámék kis székelyföldi faluját,
Abásfalvát. És ahova végül több mint két
évtized után hazatértem filozófus, történelem, művészettörténet és projektmenedzsment képzettségemmel, s ahol

eldönthettem, hogy a minőségi kultúra
a vidéken lakóknak is jár. Immár öt éve a
kultúraszervező munkám és a gyermekeim iskoláztatása a szülővárosomhoz,
Székelyudvarhelyhez köt, a szabad időm
tiszta levegőn, csendes környezetben,
kertészkedéssel és új, felfedezésre váró
területeken zajlik. Kolozsvárra visszajárunk, amikor csak kell, ami ott érdekel,
azt ott ezután is megtalálom, viszont
meggyőződhettem arról, hogy Kolozsváron kívül is van kulturális élet.
Gyermekkorom helyszíneihez képest
ma már arra is rá kellett jönnöm, hogy
Kolozsvár zsúfolt, arctalan, zajos, levegőtlen. Nemcsak én mondom, hanem
sokan mások is: a vidék, ahol közelebb
a természet – egy alternatíva a mai
ember számára: itt lelassulsz, itt megtisztulsz, itt a madarakra is tudsz figyelni. Mindenki azt kérdezte: a nagyváros után hogyan lehet megszokni a
kisvárosi, vidéki nagy csendet? Az igazság az, hogy az alapok, a lehetőségek,
a könyvkiadók, a színházak, a koncertek, a kulturális intézmények innen is
elérhetők. Abásfalva nekem megtisztulást hozott: tiszta levegőt, tiszta vizet –
és mindent, amit egy még tiszta kort,
a gyermekkoromat juttatja eszembe.
A pihenés, a kikapcsolódás itt a lehető legegyszerűbb, közvetlen, minden
évszak külön-külön élmény: a kert
megművelése szempontjából is. Az állandó kihívások pedig, a lakótér alakítása, a kisközösség építése folyamatos
inspirálódó létformában tart. A nagyvárosban hagytunk néhány jó barátot,
családtagot, akik természetesen hiányoznak, viszont nagyon megerősíti
ezeket a kapcsolatokat egy jóval nehezebben megszervezhető, de sikeresen
kivitelezett közös program, találkozás.
Nyaranta pedig visszatérünk a Kolozsvári Magyar Napokra.

A Szászok utcája Abásfalván. Csedő Attila felvétele. Forrás: http://csedoattila.blogspot.com
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itthon – otthon

Zsidó Ferenc

Kerek világ

Gy
Bukarestbe mentem
egyetemre, magyar–
német szakra, mert az
még messzebb van, mint
Kolozsvár. Nem is nagyon
jártam haza, inkább csak
a tankot feltölteni...

ermekként, 18 éves korom tájékán másra se vágytam, mint megszabadulni a
kisvárostól. Szűknek, parlaginak, korlátoltnak gondoltam Székelykeresztúrt,
amely kibontakozásomnak is kerékkötője. Bukarestbe mentem egyetemre,
magyar–német szakra, mert az még
messzebb van, mint Kolozsvár. Nem is
nagyon jártam haza, inkább csak a tankot feltölteni, a nyári vakációkat például
többnyire utazgatással töltöttem el: autóstoppal végigjártam jó öreg kontinensünket. Élveztem, hogy önerőből bárhol
boldogulok, élveztem, hogy új embereket, kultúrákat ismerhetek meg. És fennen hangoztattam a kozmopolitizmus
jelmondatát, hogy ubi bene, ibi patria
(ahol jól vagyok, az a hazám). Árulkodó jelek pedig már akkor is voltak, mert
például hiába fordult meg Bukarestben
a környezetemben ezernyi szabad lány,
„valamiért” kitartottam régi, otthoni
kedvesem, mostani feleségem mellett.
Na, de csak szépen, sorjában!
Ahogy leállamvizsgáztam, nyomban
jelentkeztem tanári versenyvizsgára,
a fő cél ezúttal is az volt, hogy ne haza.
Udvarhely ekkoriban (1999) kimondottan prosperáló helynek számított irodalmi szempontból is, a színház is akkortájt indult el, nagy volt a lelkesedés,
és a művészeti iskola, ahol magyartanár lettem, szintén egy inspiráló hely
volt. Írói pályám is itt indult be: megnyertem az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány kisregénypályázatának
első díját, ezzel egy csapásra barátokra,
mentorokra, kapcsolatrendszerre tettem szert. Keresztúrra továbbra is csak
látogatóba jártam, szüleimhez, rokonaimhoz, s mindannyiszor megdöbbentem, azon: egyre mélyebbre ássa
magát. A kedvesem ekkortájt ment Kolozsvárra egyetemre, s pár év udvarhelyezés után én is úgy gondoltam, jó
lenne beleszagolni Erdély szellemi központjának levegőjébe, már csak azért is,
mert akkoriban nagyon hangsúlyosan
az irodalmi élet centruma is volt. Némi
tudományos ambíció is maradt még
bennem, beiratkoztam hát a BBTE-n
bölcsészdoktori képzésre. Mindjárt az

Zsidó Ferenc

elején nehéz döntés elé kerültem: Péntek János professzor szárnyai alatt választhattam nyelvészeti témát nappali,
főállású, ösztöndíjas doktorandusként
egyetemi karrier lehetőségével, vagy
néprajzi témát külsős, látogatás nélküli rendszerben (azóta ilyen már nem
létezik). Nem tudom: óvatosságból,
kisvárosi (?) bizonytalanságból vagy a
néprajz iránt érzett nagyobb affinitás
okán-e, de utóbbit választottam. (Ezzel
végeredményben el is dőlt, hogy Kolozsvár számomra csak kaland, szellemi kitérő). Izgalmas, szellemi kihívásokkal teli időszak volt ez. Két végén
égettem a gyertyát, s csak azért nem
többön, mert nincs neki… Főállásban a
Krónikánál dolgoztam szerkesztőként,
munka előtt/után könyvtárazás, készülés a doktori vizsgákra, esténként/
éjszakánként véget nem érő irodalmi
ivászatok a Bulgakovban, a Prosperóban… És ekkor már újdonsült férj is voltam, azon a nyáron ugyanis feleségül
vettem a magyar–vallás szakon utolsó
évét végző kedvesemet. Irodalmi értelemben nagyon sokat kaptam Kolozsvártól: ha kissé megkésve is, de végre
bekerültem tollforgató nemzedékem
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vérkeringésébe, átéltem az irodalom
felszabadító hatását. Korábban jobbára
magányos farkas voltam irodalmi értelemben, itt viszont megtapasztaltam
az elfogadó/támogató közösség katalizátorszerepét. Ekkor készítettük elő
novelláskönyvem, a Csigaterpesz megjelenését is, természetesen kolozsvári
kiadónál, az Erdélyi Híradónál. Korábban volt már egy könyvem, a vásárhelyi Mentornál megjelent Szalmatánc
című regényem, de Kolozsvár ekkoriban annyira hangsúlyosan iránytűszereppel bírt, hogy hiába volt neked
köteted a Mentornál, ha nem ismertek
a Helyőrségnél… Emlékszem, micsoda
buli volt a bemutatkozó Bretter-körön!
Ez az Erdélyi Magyar Írók Ligája kezdeti, csúcsidőszaka is volt (lelkesedés
és pénzek szempontjából), ingyen sör
járt minden résztvevőnek, teltház volt
a Bulgakov pincéjében, jöttek az egyenes, olykor provokatív kérdések, sikerült venni a lapot, röpködtek a poénok,
a felolvasás is jól sikerült. A végén egyik
haver megveregette a vállam: na, meghódítottad Kolozsvárt. Hus zonnyolchuszonkilenc éves voltam ekkoriban,
és elhittem neki, amit mondott, mert
jólesett. Persze, most már tudom, hogy
ez még csak a kezdet volt, az igazi haddelhadd csak ezután kezdődött, s hogy
a hadműveletet újra és újra le kell bonyolítani, akkor is, ha fogy a lelkesedés, a muníció.
Aztán feleségemmel megvizsgáltuk,
milyen hosszú távú életlehetőségeink vannak Kolozsváron (lassan kezdtünk gyerekvállaláson gondolkodni).
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Keresztúrt továbbra is szűkösnek és kiszámíthatónak találtam, de már nem
zavart. És hovatovább kezdtem észrevenni az előnyeit is a kisvárosnak: három percre lakom a munkahelyemtől,
gyermekeim gyalog, pár perces sétával jutnak el a suliba, magukra is, viszonylagos nyugalom és biztonság van.
Mondhatni: ideális terep egy kisgyermekes család számára. Persze, amikor
nagyobbak lesznek a gyermekek, valószínűleg többször fogunk szembesülni
a hátrányokkal: hogy kevesebb a lehetőség stb., de előttük is nyitva fog állni a lehetőség a kirepülésre. Nem fogom visszatartani őket: járják be ők
is útjaikat, s válasszák ki az alkatuknak leginkább megfelelő életformát/
teret. Én alkatilag a kisvárosiságra vagyok predestinálva. Szeretem a csendet,
imádom, ha kimehetek a szőlősömbe
kapálgatni. Időnként persze jólesik felruccanni a központba, a nagyobb kolozsvári irodalmi rendezvényeken most
is igyekszem ott lenni, mert kell az izzás, a társaság, hogy utána még jobban
Kérdezősködtünk, láttuk, hogyan él- essen otthon a fák csendjét hallgatni.
nek azok a székelyföldi ismerőseink,
akik sokkal régebb jöttek Kolozsvárra,
mint mi. Pörgősen, de stabilitás nélkül.
Egyik albérletből a másikba. Belőlünk
pedig kezdtek előjönni a vidéki reflexek. Hogy mi képtelenek lennénk családot tervezni biztos lakás nélkül: az akkor ingatlanpiaci helyzet mellett pedig
esély sem mutatkozott rá, hogy valaha
bár egy garzont megvásárolhassunk.
A legfontosabb az, hogy – csak így,
Így addig osztottuk-szoroztuk a dolgot, közhelyesen – merjünk a saját utunhogy a hazaköltözés mellett döntöt- kon járni. Merjünk akár gyávák is lentünk. Amúgy is egyre gyakrabban kel- ni. Ne akarjunk trendeknek megfelelni.
lett hazajönnöm a doktori terepmun- Ne csak sikeresek akarjunk lenni, hakám miatt is: magyar–román–cigány nem békések, boldogok is. Ha ezt nagyközösségek történeti néphagyományát városban tudjuk elérni, akkor maradvizsgáltam egy Nagy-Küküllő menti junk nagyvárosban. Ha vidéken, akkor
kisrégióban. Fájó volt Kolozsvárt ott- ne habozzunk vidékinek lenni. Ki-ki a
hagyni, valami vereségféle beismerését habitusának megfelelően.
jelentette, ugyanakkor megkönnyebbüAnyai ági nagybátyám az 1970-es
léssel is eltöltött. Kolozsváron állandó években, vagyis bő negyven éve került
feszültségben éltem, ehhez képest Ke- Kolozsvárra vegyészmérnökként. Ő pélresztúr a maga ingerszegénységével dául sosem gondolt – komolyan – a haálomba ringató gumiszobaként hatott. zatérésre. Lassan, de biztosan kolozsDe itthon tudtunk lakást venni, és jön- várivá vált. Mint ahogy még nagyon
ni kezdtek a gyermekek, egyre fonto- sokan innen Székelyföldről (is). Azt
sabb lett a család, de az ősi földműves mondják, az első generációs emigránbeidegződések is előbukkantak (felesé- sokat többnyire a hontalanság gyötri.
gem is, én is vidéki felmenőkkel rendel- Ehhez én annyit tennék hozzá: vidékről
kezünk): kívántunk egy kis földet, ahol elindulva az maradjon Kolozsváron (Bukapirgálhatunk, fát metszegethetünk. dapesten, Londonban stb.), aki nem érzi
Amint ekképp rendeződött az életünk, ott emigránsnak magát. Mert van, nyilegyre kevésbé kezdett hiányozni Ko- ván, aki könnyen alkalmazkodik, akit a
lozsvár. Egyre nyugodtabb és „beérke- változatosság gyönyörködtet. Rá ott van
zettebb” lettem. Magam előtt is be kel- szükség, ott tudja kiteljesíteni magát.
lett ismernem (pironkodva), hogy ilyen Akit hontalanság gyötör, az ne röstellember vagyok, akinek fontos az ott- jen hazatérni, rá itthon van szükség. Így
hon, a gyökerei, fontosak a fix pontok. lesz kerek a világ.

Akit hontalanság gyötör,
az ne röstelljen hazatérni,
rá itthon van szükség.
Így lesz kerek a világ.

emlék-lapok

Buzás Pál

A bánffyhunyadi állami
iskolahálózat értesítője

Az

A bánffyhunyadi iskola épülete

iskolai értesítők keresztmetszetét adják Kalotaszeg kisebb-nagyobb települései művelődési életének. A bánffyhunyadi iskolai értesítőket 1874-ben adták
ki. Az iskolát E alakúra építették, amivel Erzsébet királynét (Sziszi) akarták
dicsérni. Első igazgatója az iskolának
Gagyi Samu volt, aki a felső fiúiskolában állat-, növény-, ásvány-, gazdaságés vegytant, a felső leányiskolában pedig írást és rajzot tanított. Egyébként az
iskolának elemi fiú- és leány-, ismétlő
fiú- és leány-, valamint gazdasági szakosztállyal megtoldott felső fiúiskolai
tagozata volt, melybe beiratkozhattak
nemcsak a kisváros gyermekei, hanem
a környék magyar és más nemzetiségű
kisiskolásai is. A tanító személyzet az
igazgatón kívül Bács György, Binecz Lilla, Binder Laura, Fekete János és Lujza,
Horvát Irma, Kilyéni Endre, Koleszár
Lajos, Szánthó Mihály, azon kívül Csoma Péter (ref. kántor), Ignácz Károly
(ref. lelkész), Gaál Áron (rom. kat. pap)
és Gross Emánuel (Mózes vallású) tevődött össze. A házi- és iparfejlesztő egylet
a gyermekjáték készítő tanműhelyt az
intézet telkén állították fel, amit később

Schönhut Vilmos vett át. Az osztályok
létszáma 4/7 – 75, ezekből 436 helybeli, míg 26 vidéki tanulóval rendelkezett.
Az írásokat, rajzokat, a magyar és német
nyelvtani, mennyiségtani dolgozatokat
a vizsgálatok folyamán közszemlére bocsájtották, az énektanítást is lényegesnek tekintették.
Adatok az intézet 1884/85-ös tanévből: egy kisdedóvó-intézet felállítása
szükséges.
Koleszár Lajos az intézet vezetését
1884. október 7-én vette át, míg az Erdélyrészi Egyesületbe a tantestület minden tagja belépett. Gyarmathy Zsigáné a
diákok kézimunka-tanítását irányította, ugyanakkor az intézet építkezése terén is előrehaladás történt (szárnyépület). A lakosok óhajának megfelelően az
intézet polgári iskolává alakult. Ravasz
György a konyhakertészetet az iskola
2 holdas kertjében a diákoknak szemléltette.
Az 1888/89. tanévben kiadták Pentsy
József és Szentgyörgyi Lajos: Kalotasze
gi varrottas album című füzetét. Gróf
Bánffy György megtekintette a tanulók rajzait, írásait, a női kézimunkákat, és megállapította, hogy jó irányba
haladnak, szorgalmasak. Minden tanév befejezése alkalmával az iskola nagy
udvarán ünnepélyt rendeztek a szülők
jelenlétében.
Az 1891/92-es tanévben Gyarmathy
Zsigmond királyi tanácsos tartalmas
beszédben kitartó munkára buzdította a növendékeket. Ravasz György Lát
noki kép című költeményét szavalta el
gróf Széchenyi István születésének 100.
évfordulóján tartott emlékünnepélyen.
Gyarmathy Sándor (tanuló) felolvasta
Debreczeni Mártonról szóló művét. Barcsay Domokos birtokos, országos képviselő, az EMKE kalotaszegi kör alelnöke
pénzösszeget adományozott a szegény
tanulók megsegítésére. Gyarmathy Zsigáné Örökös című gyermekszínművét
is előadták, az Arany János emlékére
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rendezett ünnepélyen ugyanakkor a poéta több költeményét előadták. Ravasz
György fia (a későbbi budapesti, Kálvin
téri püspök), László az intézet tanulói
nevében részleteket mondott Kirándu
lás a Kőhegyre című pályamunkájából.
Székely Malvin tanítónő A magyar tör
ténelem kiválóbb alakjai című írását olvasta fel hazánk fennállásának ezredik
évében.
Az intézet igazgatójának, Koleszár
Lajosnak az 1892/93-as tanévben a polgári iskola új épületének felavatási ünnepélyén rendeleteket foganatosított.
Az 1894/95-ös tanévben pedig a magyarókereki EMKE-iskola miniszteri elismerést kapott az építési-szervezési
munkálataiért. Folytatván a felsorolást,
az igazgató az 1895/96-os tanévben adományokat osztott szét a szegény tanulók
között. Ugyanakkor a magyar történelem kiválóbb alakjairól Székely Malvin
tanítónő tartott előadást, ebből idézünk:
„Ím, Árpád amott vezérel egy lovas csapatot… Szent István az, aki ahol lehet
szelíden, ahol kell erélyesen megnyeri harcos népe szívét”. A továbbiakban
végigvezeti a magyar nép századainak
eseményeit.
Az 1897/98-as tanévben bevezették a
latin nyelvet, míg az 1898/99-esben a kikerült növendékek legnagyobb részben
iparos és kereskedelmi pályára léptek.
Vikár Béla néprajzkutató bemutatta az
akkoriban legújabb szerkezetű fonográfot. A tantestület tagjai közül cikkeket
írt Koltai Lajos, Hantz Gyula, Csorja Károly és Koleszár Lajos. A Tanítók Háza javára hangversennyel és színielőadással
egybekötött táncestélyt rendeztek.
Az igazgató kérte, hogy az iskolai
épületek átalakítása és új épület építése
tárgyában döntsön a tantestület vezetősége. Gyarmathy Zsigáné az Erdélyor
szág Tündérország című írását a szegény
sorsú tanulóknak, valamint a szorgalmas és jó magaviseletű tanítványok
megjutalmazására ajándékozta. A tantestület megismertette gróf Széchenyi
István születésének 100-ik évfordulóját, Gyarmathy Zsigáné pedig felolvasta
Debreczeni Mártonról szóló írását.
1897-ben az ezredév és a koronázás
évfordulója alkalmából iskolai ünne
pélyt rendeztek. 1903-ban Hory Béla árvaszéki elnök Gyarmathy Zsigáné emlékére alapítványt hozott létre.
Az 1904-es esztendő sokfajta újítással
büszkélkedhetett. Ünnepélyes keretek között avatták fel az új épületeket, amelyeken a magyar himnusz eléneklése után
Ignácz Károly (ref. lelkész), Gyarmathy
Zsigmond (királyi tanácsos, gondnoksági
elnök), Barcsay Domokos (birtokos, kormány-képviselő), Ravasz László (püspöki
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titkár) és Dóczy Endre (rom. kat. plébános) üdvözlő beszéde hangzott el, valamint táviratok érkeztek a magyar kormány részéről. Következett Koleszár Lajos
A bánffyhunyadi tanintézetek múltja és je
lene című beszámolója, amiből részletet
idézünk: „Lakossága ős, eredeti magyar –
a monda szerint tatár faj –, részint mezőgazdaságot folytat, részint fa-, gabona- és
marhakereskedéssel foglalkozik.”
Az 1908. esztendőben, 77 éves korában elhunyt Gyarmathy Zsigmond királyi tanácsos, honvéd főhadnagy, ref.
egyházi gondnok, a Kalotaszegi Kaszinó elnöke, számos különféle társadalmi,
kulturális és közgazdasági intézmény
elnöke. Férje után megboldogult Gyarmathy Zsigáné Hory Etelka is. Gáspárik
Ilona tanítónő gyászbeszédében Jókai
Mórra hivatkozott a következőképpen:
„Édesebb szájú asszonyt, mint Gyarmathyné, aki úgy tud a gyermek nyelvén
beszélni, nem ismerek. Minden szava oly édesen cseng, hogy a gyermekfülnek igazi égi zene”. A Hory családot
újabb veszteség érte: Hory Béla árvaszéki elnök is eltávozott az élők sorából.

A márciusi nagy napok
emlékét iskoláink és az
EMKE daloskör is gazdag
műsorral ünnepelték.
1911. június 18-án volt Ignácz Károly
jubileuma, aki azok közé tartozott, akiket Isten szívük szerint tett nevelővé.
Hívei sokat beszéltek hangjának orgonaszaváról, igehirdetésének prófétai erejéről. 1911. decemberben kísérték
utolsó útjára Bánffyhunyadon. Ravatalánál dr. Ravasz László teológiai tanár,
a sírnál pedig Csürös József váralmási
tiszteletes búcsúztatta.
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére 1911. március 15-én
Bánffyhunyadon ünnepélyt tartottak,
amelynek műsorában elhangzott a magyar himnusz, a Szózat, továbbá kuruc
dalok és A szabadságharc ünnepe című
ifjúsági színmű.
Érdemes elidőznünk Böngérfi Géza
hároméves bánffyhunyadi tanári tevékenységén, aki 1882-ben Budapesten
született, majd elvégezte a Tudományegyetem bölcsészeti karát. Mint tanár
Székesfehérváron, Bánffyhunyadon és
Budapesten (Újpest) tanított magyar és
német nyelvet, földrajzot. Tevékenységének újabb láncszeme, a Tanulók Köre,
a Munkásgimnázium, sőt Kós Károly
is munkatársává fogadta, együtt szerkesztették a Kalotaszeg képes hetilapot
Sztánán.

Czucza István és felesége, szül. Kovács Erzsébet híres elődök leszármazottja. Felmenői között olyan kiválóságok szerepelnek, mint Ady Endre és
Viski Dániel. Czucza István összeállította a családfáját, ahol azt nemzedékeken keresztül tanulmányozta. Ősei között szerepel a kitűnő nyelvész, Czucza
János tanító is, aki Kalotaszentkirályon
és Bánffyhunyadon oktatott. Czucza
István nagynénje, Czucza Emma Pápán
(Magyarország) lakott, aki Czucza János
leánya volt és a Nőnevelő Intézetben tanított. Három könyvecskét írt, amelyekben lejegyezte a saját, valamint a közeli rokonai és ismerősei tevékenységét.
A könyvecskék a következő címen jelentek meg: Naplórészlet (a boldog gyermekkortól 1918-ig), Áttelepülésem és első
pápai évem (1918–1936) és Naplórészlet
(1956). Ezek a könyvecskék a Jókai füze
tek című sorozatban (47., 52., 65.) láttak
napvilágot.
Az iskolahálózat élén leghosszabban tevékenykedő Koleszár Lajos igazgatói jelentésével foglalkozunk: beszámol a tantestület működéséről, a jeles
évfordulók megünnepléséről, a tanulók
szorgalmáról, előmeneteléről, a tankönyvek állapotáról, a különféle iskolai
ünnepélyek ellenőrzéséről, a könyvtár
gazdagodásáról, a tananyag ellenőrzéséről, az EMKE daloskör tevékenységéről, az egészségügy helyzetéről és
az iskola kertjének a megműveléséről
(a beszámoló a teljesség igénye nélkül
értendő).
Végezetül Koleszár igazgató az I. világháború idején az iskolai értesítőben írásba foglalt jelentéséből idézünk:
„A márciusi nagy napok emlékét iskoláink és az EMKE daloskör ez évben is
gazdag műsorú előadással ünnepelte. Az elesett tanítók özvegyei és árvái
részére a többi jótékony intézmény az
adományokért az iskolák igazgatóságához intézett átiratokban fejezték ki
köszönetüket.”
Az 1915/16-os hadviselés a vak katonák és a harctéren küzdő hőseink részére segélyt adományozott.
1917/18-ban pedig így írt az igazgató: „A háború a negyedik évben az ifjúság érzelmi állapotára kedvezőtlen volt,
mivel egy részénél elítélendő önzés jelentkezett. A családfő távolléte miatt
a családi nevelés hiányos lévén, a növendékek magaviselete nem volt szabályszerű.”
Itt megszakadt az iskolai értesítők
bánffyhunyadi szerkesztése és kiadása. Összegzésképpen, a leírtak alapján
megállapítható, hogy tartalmas, bőséges anyagot szolgált Kalotaszeg művelődési életéből.

hétköznapi hőseink

Bocor Claudia, Egri Kriszta, Kulcsár Cintia,
Orosz Alexandra, Torkos Alexandra, Tőtős Petra

Dr. Mártonfi István:
mindenki orvosa

H

Dr. Mártonfi István (1895–1966) belgyógyász,
orvosi szakíró, közíró

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította Hétköznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lényege,
hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, akik bár
nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben nem kerültek az érdeklődés középpontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívüli képességeikről, kiemelkedő tulajdonságaikról, átlagon felüli jellemvonásukról
tettek tanúbizonyságot.
A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, ezen
belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelődés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti adalékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát teszi közzé.
étköznapi hősünk a múlt században élt,
több mint négy évtizeden át volt Szilágysomlyó kiváló orvosa, de mindenekelőtt
ember, igazi EMBER.
Szilágysomlyó (Wathasomlyowa) a
Magura-hegység lejtőjén, a Kraszna folyó völgyében elterülő város, amelyet
1251-ben említ először oklevél, és amely
fekvése folytán kitűnő adottságokkal
rendelkezik a szőlőtermesztéshez. Kis
város nagy múlttal – szokták mondogatni, és ez valóban így igaz. Vára 1351ben került a Báthory család birtokába,
amely a 17. század közepéig birtokolta is
azt, Somlyót téve meg időközben birodalmi központtá. Ebben a várban született 1533 szeptemberében az a Báthory
István, aki később Erdély fejedelme,
majd Lengyelország egyik legelismertebb és legmegbecsültebb királya lett.
A város ma alig 13 000 lakost számlál,
23 százaléknyi magyarral. Ipara szegényes, de három vegyes tannyelvű középiskolával, illetve két román és egy magyar
tannyelvű általános iskolával rendelkezik
– utóbbi természetesen a Báthory István
nevét viseli. A város híven őrzi nagy szülötte emlékét, és – elsősorban a Báthory
István Alapítvány hathatós és kitartó
munkájának köszönhetően – szerte a
nagyvilágban is ismertté tette őt.
Ebben a városban élt és dolgozott évtizedeken át hétköznapi hősünk, Mártonfi István doktor, „mindenki orvosa”,
avagy a „csodadoktor”.

Életútja dokumentumok,
beszélgetések,
emlékezések nyomán
Mártonfi doktor régi örmény családból származott, Szamosújváron született 1895-ben. Édesapja, Mártonfi Lajos
geológus, biológiatanár, a gimnázium
alapítója és igazgatója volt. Az Erdélyi
Múzeum-Egylet megbízásából gróf Esterházy Kálmán elnök és dr. Brassai Sámuel alelnök ajánlásaival, még ifjú korában több éven át földtani kutatásokat
végzett, és tudományos anyagot szolgáltatott a múzeum gyűjteménye számára.
Fia tőle örökölte, tanulta a szorgalmat,
az erős akaratot, a becsületességet és a
tudományok iránti érdeklődést is.
Kicsi korában Mártonfi Istvánt is
igen érdekelte a környező világ, meséskönyvek helyett inkább természettudományos könyveket lapozgatott, járta és
megfigyelte a természetet. Később nagy
érdeklődést mutatott a szerkezetek, a fizikai jelenségek iránt is, és mivel apja a
széleskörű műveltség megszerzéséhez,
valamint a szorgalom erősítéséhez elengedhetetlennek tartotta egyes mesterségek megismerését, magának a fizikai
munkának a tiszteletét, megbecsülését
is, az ifjú Mártonfi nyári vakációit egyegy mesterember mellett töltötte. Így
tanulta ki az asztalos, a kőműves és a
cipész mesterséget is, aminek később
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Mártonfi István doktori bizonyítványa

hasznát is vette. Apja arra tanította,
hogy vannak helyzetek, mikor az ember
csak azt viheti magával, ami a fejében
van. De ha van egy szakmája, szaktudása, azzal a világon bárhol el tud boldogulni, meg tud élni.
A szamosújvári gimnáziumban érettségizett, édesapja viszont ezt már sajnos, nem érhette meg 1908-ban bekövetkezett halála miatt. Ettől kezdve a nyári
munkákat már nemcsak ismeretszerzésre, hanem szükségből is vállalnia
kellett. Az addig csínytevő, nem mindig
jeles diákból egyből komoly, felelősséggel teli „családfő” lett.
A műszaki pálya érdekelte igazán, de
műszaki egyetem akkoriban csak Pesten
volt. Három árvával maradt édesanyja
viszont nem tudta vállalni pesti taníttatásának költségeit, így – minthogy férje lelkére kötötte, hogy gyermekeit taníttatja – eladta szamosújvári házukat,
felköltöztek Kolozsvárra, és az ifjú Mártonfi beiratkozott az orvosi egyetemre.
Tanulmányi eredményei végig kitűnőek voltak. Már egyetemi évei alatt dolgozott gyakornokként és „orvossegédként”,
közben tudományos tevékenységet is
végzett, pályamunkáival többször nyert
díjakat. A híres belgyógyász professzor,
dr. Jancsó Miklós jegyezte meg, hogy
„az utóbbi 40 évben még két olyan kiváló tanítványom, mint Mártonfi István
és Hațieganu Iuliu, nem volt.” De Jancsó
professzoron kívül Apáti István, Davida Leó, Isekutz Béla, Lechner Károly és
hasonlóan nagytekintélyű emberek is a
legnagyobb elismeréssel beszéltek róla.
Mártonfi Istvánt 1919-ben avatták az
orvostudományok doktorává. Szívesen
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tartották volna Kolozsváron, a klinikán, de ő Szilágysomlyóra kérte magát,
ahol nagyapjának valamikor patikája volt. Itt alapított családot, itt tartott
fenn 1940-ig magánrendelőt, majd dolgozott kórházi orvosként és igazgatóként, itt fogadta betegeit a városból és
a szélesebb környékéről, nemzetiségre,
anyagi helyzetre, lakhelyre való tekintet nélkül.

Hívták Szegedre,
Pécsre, Debrecenbe,
Marosvásárhelyre,
egyetemi katedrára,
ám ő választott hazája
betegeinek gyógyítását
választotta.
A második világháború idején, 1944
őszén nem menekült el, bár a front közeledésekor parancsba kapta, hogy pakolja össze a kórház felszerelését, és
a betegekkel együtt ő is vonuljon az
Észak-Erdélyből kivonuló magyar hatóságokkal. A parancsot megtagadta, és miután a betegek egy része – és
velük együtt az orvosok is – elhagyták
Szilágysomlyót, az egész környéknek
egyedül maradt az orvosa. Ekkor családját beköltöztette a kórház területére, és őket bevonva látta el az orvosi teendőket. Felesége ápolónői feladatokat
végzett, ő mosta, főzte a műszereket,
kötszereket is, mivel akkoriban semmihez nem lehetett hozzájutni. Fia az

éteres altatásban segédkezett, hiszen
Mártonfi doktort – bár belgyógyász volt
– a háborús kényszerhelyzet sebésszé is
avatta. Egy alkalommal perforált gyomorfekéllyel jelentkezett egy beteg, ám
a kórházban sebész nem volt, a környéken sem, a beteget nem volt mivel, és
nem volt hova szállítani, így, ha meg
akarta menteni betege életét, Mártonfi
doktornak egyetlen lehetőségként a műtét felvállalása maradt. Elvégezte, a beteg meggyógyult, és – mert sebesült és
beteg bőven volt – ezt a műtétet még
több mint 1500 sikeres beavatkozás követte. De ha kellett, mert kellett, volt ő
gyermekgyógyász, fül–orr–gégész, nőgyógyász, ideggyógyász, szemész is, sőt,
szemműtéteket is elvégzett.
Hívták Szegedre, Pécsre, Debrecenbe,
Marosvásárhelyre, mindenütt egyetemi katedrát ajánlva fel neki, ám ő nem
cserélte fel semmilyen címért, sem dicsőségért választott hazája, felmenői
szülőföldje betegeinek gyógyítását. Ott
érezte teljesnek az életét, ahol a legelesettebbeket segíthette. Egész életével
hivatását szolgálta – mesélte nekünk
egyetlen unokája, Mártonffy Ildikó, aki
azt is elmondta, hogy nagyapja eléggé
különc ember volt: határozott elképzelései voltak, amelyekhez makacsul ragaszkodott. Nem érdekelte, mit mondanak mások, mi a divat, mik a szokások,
az elvárások, ő kivágott magának egy
csapást, és azon ment előre rendületlenül. Legfontosabbnak azt tartotta, hogy
rendes legyen az ember, keresse a műveltséget, szerezzen ismereteket. A szépet a művészetekben kell keresni, de a
szépség nem külsőség, a szépség a tiszta
jellem – vallotta. A nem egyenes jellemű
embereket nem szerette, és ezt nekik
szemükbe is mondta. Munkájában nem
ismert időkorlátokat, ha este 8 órakor
csengetett be valaki hozzá, azonnal vette a kabátját, táskáját és ment. Télidőben éjjel-nappal készenlétben állott egy
meleg vízzel töltött palack, kistáskája és
egy takaró, ha valahova távolabbra hívnák. Családja mindezt jól viselte, hozzászokott, mint ahhoz az elképzeléséhez is,
hogy pénzből csak annyit kell megtartani, amennyire a családnak feltétlenül
szüksége van. Hogy mennyire volt szüksége, azt ő döntötte el. Nem volt gazdag
ember, de szegény sem, hiszen nagyon
sok betege volt, köztük tehetősek, sőt
gazdagok is, ám ő nem akart vagyont
gyűjteni. Pár szép, művészetileg értékes
tárgya volt csupán, és könyvek, hatalmas könyvtár, mert a könyvek hozzátartoztak a szükségesekhez. Akkoriban
jelentek meg a gépkocsik, de, bár tehette, és rangja, helyzete is indokolta volna,
soha nem akart autót venni, inkább járt
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Mártonfi István érettségi tablója

vonaton, szekéren, ha kellett – amiért
kollegái olykor élcelődtek is vele. Nemegyszer történt, hogy egész nap betegek
sora kígyózott rendelője előtt, este meg
alig volt pár fillér a pénztárában. Felesége kérdésére – amikor a másnapi
konyhapénzt szerette volna előkészíteni –, hogy a sok betegtől hogyhogy csak
ennyi gyűlt, a legártatlanabb nyugodtsággal felelte: aznapi betegei mind szegények voltak. Szegényektől pedig nem
fogadott el pénzt, sőt legtöbbször ő adott:
ha kellett az utazásra, ha kellett gyógyszerre, ha kellett élelemre vagy ruhára
is. Unokája jellemzése szerint az „öreg
Mártonfi” egyszemélyes szociális intézmény volt. El is mesélt nekünk néhány
esetet. Köztudott, hogy Szilágysomlyón
nagyon sok zsidó család lakott, kereskedőtől bankárig, szegénytől gazdagig
minden társadalmi réteget képviselve.
A szomszédjukban is egy ilyen nyolcgyermekes, szegény család élt, ahonnan a szülőket deportálták, a gyermekek ott maradtak árván. Mártonfi
doktor minden iskolakezdéskor teljes
téli-nyári öltözetet, teljes iskolai felszerelést vett minden egyes gyermeknek,
mondván, hogy az ő fiának is van egy
pár cipője, egyszerre úgysem jár többel,
tehát az neki elég, a másiknak pedig egy
sincs, hát annak van rá szüksége. Tette ezt mindaddig, míg minden gyermek
ki nem tanult valamilyen mesterséget,
amely által meg tudott állni a lábán.
Egy másik esetben igen megdicsérte
fiát, aki egy iskolai ünnepségen odaadta szép fehér ingét tehetséges cigány
osztálytársának. A tanító nem engedte
fellépni az amúgy muzsikus cigánycsalád gyermekét, mert nem volt rendes
fellépő inge. A fiatal Mártonfi Pisti, apja

példája nyomán a sajátját adta oda, így
a cigány gyermek szerepelhetett. Az eset
csak pár nap múlva jutott a doktor tudomására, amikor a muzsikus apa sűrű
bocsánatkérések közepette vitte vissza
a patyolatra kimosott inget, nehogy
azt higgyék, hogy gyermeke el akarta
azt lopni. Utána érdeklődve az esetnek,
Mártonfi doktor megígértette a cigány
édesapával, hogy fiát felküldi Kolozsvárra a konzervatóriumba, az iskoláztatásról pedig ő fog gondoskodni. A fiú el
is végezte tanulmányait, és évekig a Kolozsvári Magyar Opera karmestereként
tevékenykedett. Hálából minden valahányszor Mártonfi doktor ellátogatott
az operába, a karmester hangos köszöntéssel üdvözölte őt a zenekari árokból.
Arról is híres volt Mártonfi, hogy
nemegyszer vásárolt csak azért, hogy
megsegítse az árust. Így került gic�cses kép a budi falára, kisebb-nagyobb
vad- és háziállatok az udvarba vagy
egyéb használhatatlan portéka a pincébe, a padlásra. Szép példája az emberségének és családja el- és befogadó
készségének az az eset is, amikor a háború és a szárazság által sújtott, éhínséggel küzdő Székelyföldről családokat
és gyermekeket mentett át a katolikus
nőegylet, akiket Szilágysomlyón tehetősebb családoknál helyeztek el egy időre.
Mártonfi doktor egy szellemi fogyatékos
gyermeket választott ki és vitt haza, azzal az indoklással, hogy azt a gyermeket úgysem választotta volna más senki. Ez a gyermek két évig élt boldogan
a Mártonfi családban.
Az unoka édesapja halálos ágyánál szerzett tudomást arról az esetről,
amelyet a szomszédos ágyban fekvő beteg, mint az eset részese mesélt el neki.

Kisgyermek korában a város szélén éltek testvérével, beteg édesanyjával és
nagyanyjával nagy szegénységben.
Édesapjuk a háborúban esett el. Eljött
a pillanat, amikor az édesanya állapota válságosra fordult, hogy kénytelenek
voltak orvoshoz fordulni. Mártonfi ki is
ment a beteghez, akiről rögtön megállapította, hogy nagyon súlyos tuberkulózisban szenved, amelyre gyógyszer
akkoriban még nemigen volt. Híres volt
szókimondásáról és kemény, határozott utasításairól, így ebben az esetben
is igen szigorúan meghagyta, hogy mivel etessék, hogyan vigyék levegőre a
beteget. Miután értesült, hogy az apa
nélkül maradt családnak nincs pénze
tejre, húsra, a doktor cédulákat adott át
nekik, amelyek által ugyancsak utasításba adta a kereskedőknek, hogy mit
s mikor adjanak a cetli tulajdonosának. Tekintélye és hitele óriási volt, fel
sem merült, hogy ne szolgálnák ki azt,
aki rá hivatkozott. Alaposságára és az
embernek korra való tekintet nélküli megbecsülésére vall az is, hogy a 8
éves gyermeket bízta meg: percre pontosan jelentse neki, hányszor és men�nyi ideig vitte ki a levegőre édesanyját,
a beteg meddig bírta fulladás nélkül, és
ennek függvényében adagolta a gyógyszert, írta elő a további kezelést. Minden hónap végén maga egyenlítette ki
a számlákat. A beteg meggyógyult, fiait
– a mesélőt is – felnevelte, és évtizedekig élt még.

Tekintélye és hitele óriási
volt, fel sem merült,
hogy ne szolgálnák ki azt,
aki rá hivatkozott.
Ezek a példák csak szemelvények,
még számos hasonlót lehetne mesélni a „mindenki orvosa” életéből, amint
azt többi interjúalanyunk is megerősítette.
Az a példa, amit mutatott, az emberség, a tenni- és tudni vágyás, a szorgalom és a jellemszilárdság beleivódott
a családi mentalitásba, ebben nőtt fel
és élt agrármérnök fia, ebben nevelkedett unokája is, akit mi is úgy ismerünk, mint a legönzetlenebb és legtettrekészebb segítőt. Műszaki egyetemet
végzett, nem lett orvos, könyvszakértőként él és dolgozik családjával Nagyváradon. Előzetes egyeztetés után itt kereste fel csapatunk és itt beszélgettünk
vele. Nagyapja iránti tiszteletből nevét is megtartotta, igaz, hogy a megyei
szervek elírása miatt már nem Mártonfi, hanem Mártonffy néven szerepel.
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Mint elmondta, nagyapja, akit igen korán, 7 éves korában elveszített, legenda
volt a családban is, de nem hivalkodásból, hanem épp szerénységét, jóságát,
emberi nagyságát tartva szem előtt és
magától értetődő követendő példaként.
Tőle leginkább a nagyapa személyiségéről, családi életükről, a családban betöltött szerepéről érdeklődtünk. Elmondta,
hogy a nagyapának olyan nagy tekintélye volt családon belül is, hogy döntéseit mindenki teljes bizalommal elfogadta, örömmel vette, és meg volt győződve
azok helyességéről. Határozottságán túl
nagyon sok humor és kedélyesség is volt
benne, amit egész környezetére kiárasztott. Nem politizált, de a város minden
lélegzetében jelen volt. Biztonságot, méltóságot jelentett a kisváros számára.
A gondosan és nagy szeretettel megőrzött családi irattárból Mártonffy Ilidikó, az unoka, számos dokumentumot
mutatott be nekünk is: iskolai bizonyítványokat, okleveleket, levelezést, meghívókat, fotókat, megjelent tudományos
cikkeket. Mindezeket a Mártonfi doktor születésének 100. évfordulójára írt
megemlékező írásban dolgozta fel Papp
Béla nyugalmazott irodalomtanár, aki
pár évtizede Budapesten él. Írása hitelességének megerősítéséért a tanár úr
a ’70-es években, ugyancsak diákjai egy
csoportjának segítségével, gyűjtőmunkát végzett rokonok, ismerősök, barátok,
volt betegek körében. E munka eredményeként a Mártonfi doktor iránti hálával telt számos írás érkezett hozzá az ország minden részéből.
Az érettségi találkozóra hazalátogató Papp Béla tanár érdeklődésünkre
felidézte a kiváló orvos, ember, beszélgetőtárs és határozott véleményt formáló vitapartner Mártonfi István alakját. „Mártonfi doktornak jelmondata
volt, hogy »az embereknek joguk van az
egészséghez«” – emlékezett Papp Béla
tanár úr. Mint mondta, sokszor meglátogatta az orvost, akivel igen élvezetes és építő beszélgetéseket folytattak.
Rendkívül értelmes és sokoldalú ember
volt Mártonfi, szaktekintély, szerény, de
végtelenül humánus. Minden cselekedete, gondolata, döntése belülről jött, átgondolt volt és egész tevékenységén átsugárzott. Mint minden riportalanyunk,
így Papp Béla tanár úr is kiemelte a Mártonfi doktor szegények iránti jóindulatát. A laikus gyógymódokat elvetette, de
mivel akkoriban nem állt rendelkezésére a gyógyszerek arzenálja, egyszerű, de
lehetőleg tudományosan is bizonyítható, tapasztalatokon nyugvó népi gyógymódokat is használt: „igyék kecsketejet”,
„igyék bivalytejet”, „menjen fel a Magurára, üljön ott egy napig”, vagy „üljön ott
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Feleségével, Balta Izabellával és fiával, Pistivel az 1940-es évek elején

egy hétig” stb. Mindennek, amit mondott, értékelt vagy megállapított, súlya
és nagy tekintélye volt. „ A gyógyszertant a teológián kellene tanítani, mert
abban hinni is kell” – idézte a tanár úr.
Ugyancsak ő mesélte, hogy egy Amerikába kikerült zsidó család vizeletmintát
küldött becsomagolva Szilágysomlyóra
Mártonfi doktorhoz, hogy mondjon véleményt, diagnózist – ekkora volt a bizalom iránta. Olyan eset is volt, hogy
egyik betege kételkedett a kisvárosi orvos tudományában, tehát elment Kolozsvárra. Ott azonban mihelyt kiderült, hogy Szilágysomlyóról érkezett, azt
kérdezték tőle: „Minek jött ide? Hiszen
önöknek van egy Mártonfi doktoruk!”
Mártonfi István a gyógyítás mellett
számos tudományos cikket is írt. Kikísérletezett eredményei 50–60 év távlatából is megállják helyüket, igazolják
hozzájárulásukat bizonyos felmerült
gyakorlati és elméleti kérdések megoldásához – írta dolgozatában Papp Béla.
Ilyen volt például az 1920-as években
a vörhenyjárvány és szövődményei. Tanulmánya, amelyet 1928-ban írt a vör
henyről, méltán keltett nagy visszhangot
és nyújtott segítséget a járvány leküzdésében. Tudományos dolgozatait a kolozsvári Orvosi Szemle mellett a budapesti
Orvosi Hetilap (1942–56) és a nagyváradi
Medicul Nou – Új Orvos (1948) is közölte.
Utóbbinak egy ideig szerkesztőbizottsági tagja is volt. A Légembóliák életveszé
lyességének elhárítása a légmell kapcsán
című dolgozatában Mártonfi doktor igen
hatásos és sokáig alkalmazott módszert
ír le. Mikor még nem volt elterjedve az
antibiotikumok és antituberkulotikumok használata, rendszeresek voltak
a légmellkezelések, amelyek nemegyszer jártak súlyos következményekkel.

Az általa ajánlott módszer teljesen megszüntette a kezelés veszélyességét.
Új eljárást dolgozott ki a vörösvértest-süllyedés meghatározására és
a fehérje kimutatására is. Ez utóbbiért
1952-ben, munkatársával, Félegyházy
Lászlóval együtt – aki a kémiai részt
dolgozta ki – megkapta az Egészségügyi
Minisztérium újítási díját és oklevelét.
A Phenolkezelés a különböző eredetű
és typusú idegfájdalom (neuralgia, neu
ritis, radiculitis) megszűntetésére című
közleménye kapcsán több országban is
felfigyeltek a szerzőre, újabb ismeretségek és levelezés útján történő tapasztalatcsere lehetőségek tárulva fel előtte.
Kézirataiban még számos kidolgozásra
váró megfigyelés, összegyűjtött anyag
maradt hátra, amelyeket már súlyosbodó betegsége miatt nem tudott közlésre
alkalmas formába önteni.

Mártonfi István
a gyógyítás mellett
számos tudományos
cikket is írt. Eredményei
50–60 év távlatából is
megállják helyüket ...
A háborús évek után, amikor már
kezdett benépesedni orvosokkal a környék, ő továbbra is segítette, pénzzel támogatta a betegeket, akik nem tudták
volna másként kiváltani a felírt és nemegyszer igen drága gyógyszereket. Kollegái ezért „olcsó Pistának” nevezték,
egyesek orroltak is emiatt rá, mondván,
hogy rontja a hitelüket. Mindez azonban
cseppet sem zavarta az ő kemény, egyenes emberi tartását, az iránta érzett,
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munkájával megszerzett bizalmat, valamint hitelt senki és semmi nem ronthatta. Szellemes megjegyzéseivel mindenkiben bizalmat keltett. Volt, hogy
hétgyermekes, szegény beteg akart fizetni a vizsgálatért, Mártonfi derűsen
hárította el: „Csak nem akarsz megsérteni?” – mondta. Máskor, hasonlóan
szegény beteg esetében, ha az szabadkozott a támogatás miatt, óvatosan, szinte
észrevétlenül maga csúsztatta zsebébe
az orvosságra való pénzt.
Amint a tanár úr is megerősítette,
Mártonfi szeretett viccelni, de nagybeteg ágya mellett ezt soha nem tette.
Igen híres volt humorérzékéről, tréfáiról, nyersnek tűnő modoráról. Szabadszájú volt – mondják –, mindenkit tegezett, de oly módon tette ezt, hogy soha
senkit nem alázott meg vele, szabadszájúságában valami mély humánum
volt. A „Na, mi a bajod te szerencsétlen?”,
vagy a „Mi van, te nyavalyás?” az ő szájából bíztatásként, a félelem és izgalom
leküzdéséhez nyújtott segítségként hatott. Várótermében mindig derűs hangulat uralkodott, amikor viszont a doktor úr nem viccelt, amikor vizsgálat
közben vidám arca komorrá vált, akkor
nagy volt a baj.
A nagyképűséget, dicsekvést nem
tűrte maga körül. Mesélték – mondja
Papp Béla tanár úr –, hogy egy alkalommal soron kívül tolakodott be két előkelőség a rendelőjébe. A doktor azonnal
rájuk ripakodott: „Ki innen! Énelőttem
nincs gróf, nincs báró. Itt mindenki
egyforma! Az Isten is beteg, ha hozzám
jön…” Máskor a tegezést kérte ki magának egy kényeskedő, hisztériázó úri
hölgy. „Én magának nem vagyok te!” –
mondta, mire az orvos egyszerűen azt
mondta: „Én meg akkor magának nem
vagyok orvosa”, és kitessékelte.
Művészi hajlamú ember volt, s mint
ilyen, szerepet vállalt a kisváros társadalmi és művelődési életében. Szerkesztette és írta az alkalmanként megjelenő
Keserű Lapu című helyi élclapot (1921–
1922), melybe kitűnő karikatúrákat is
rajzolt. Sokoldalú és igen művelt ember
lévén a kor számos írójával, művészével, tudósával állt kapcsolatban. Bölöni
György, aki ugyancsak Szilágysomlyó
szülötte, Az igazi Ady című könyvének
első, 1934-ben megjelent párizsi kiadását a következő szavakkal dedikálta:
„Mártonfi Pistának, a csodadoktornak,
jó barátsággal.” A szomorú véletlen révén találkozott Radnóti Miklóssal, aki
egyik barátja látogatására jött Somlyóra
nagyon fáradtan, törődötten, és kórházba került, ahol azonnal meg is vizsgálták. Mártonfi fürdőt rendelt el, utasította a nővért, hogy „ezt az embert lássa el

Tudományos dolgozatai a nagyváradi Medicul Nou – Új Orvos című lapban is megjelentek

mindennel, ami szükséges, etessék meg, utcában, annak ellenére, hogy elég jó
adjanak ruhát neki”. Estére Radnóti barna ember volt. De fényhordozó volt
vissza is ment Margittára, ahol a mun- ottan. Igen, ő volt a fényhozó” – emlékezik ismét Papp Béla tanár úr.
kaszolgálatosok parancsnoksága volt.
Felhívásunkra, hogy jelentkezzen,
aki tud valamit mondani, mesélni Mártonfi doktorról, elsőként egy 95 éves
néni, Szabó Jenőné Schönstein Katalin
válaszolt. Gyöngybetűkkel írt levélben
osztott meg velünk egy kis történetet,
amit anyósától, Szabó Istvánné Kunszt
Mártonfi doktor munkásságát a hi- Jolántól hallott: „Egy kis faluba, betegvatalosságok – ha nehezen is, de – el- hez hívták a doktort, és oda vonattal
ismerték. 1957-ben megkapta a Munka is lehetett menni. Mikor leszállt a voÉrdemrend 3. fokozatát, majd 1959-ben natról, az aznap épp lakodalmat tartók,
a Kiváló Orvos (Medic Emerit) címet is.
akik várták a vonatot a zenészekkel,
Papp Béla egyik volt diákja, Molnár kétségbeesve kérdezték: »Hát prímás úr,
Katalin, aki szintén nyugalmazott ta- hol hagyta a bandát?« Ő nevetve felelnár, így emlékezett Mártonfi doktorra: te: »Ott, hátul jönnek!« Ugyanis örmény
„Most is látom magam előtt, ahogy há- származása miatt elég sötét bőrű és fetul összefogott kezekkel lassan ment, fel kete hajú volt, de volt humorérzéke is.”
a kórházhoz. Arra is emlékszem, amikor Kati néni eljött a szilágysomlyói Magyar
egy nagyon beteg néni fordult hozzá, s ő Házba is, találkozni kis csapatunkkal,
egyszerűen magyarázta el neki, hogy és itt elmondta, hogy 1944-ben, az érettmit tegyen. »Vágtatok disznót?« – kér- ségi után, az egyetem kezdete előtt féldezte a doktor. »Igen«, mondta a néni. évi kötelező munkaszolgálatra voltak
»És megvan a hólyag?« »Milyen hólyag?« beosztva. Ő közgazdászként a Mártonfi
»Hát az, amit felfújtok!« »Meg.« »Na, ak- doktor igazgatása alatt álló kórházhoz
kor hazamész, és mondd meg a férjed- került, tehát munkatársa, beosztottnek, tegye tele vízzel, kösse be a száját, ja volt, és csak jót mondhat róla. Emtegye ki a hidegre egy éjszakán át. Más- bersége, jóindulata minden kapcsolatánap tedd a hasadra és meggyógyulsz.« ban megnyilvánult. Mindig mindenkit
Tehát megtanította erre az egyszerű, meghallgatott, igyekezett segíteni is,
népi gyógymódra, ami az adott esetben amiben csak tudott. A zsidótörvény kihatásos volt, hiszen antibiotikumokhoz hirdetése után mentett is orvosokat,
hozzájutni akkoriban még nem lehetett. kollégákat, nem érdekelte a kockázat,
Egyszerű és népszerű ember volt. Soha amivel ez járt.
nem ment el a kórházból úgy, hogy a beA háború idején a kórházhoz vitték a
tegeit ne tudta volna felvidítani.”
segélyeket, ő vállalata a befogadást és
„Amikor megjelent ott, a sarkon, mi- az elosztást is, benne mindenki megelőtt betért volna a kórház felé, az Emi- bízott. Betegeitől ő maga is kapott ternescu utcában, megállt, megpihent, és ménybeli juttatásokat. Kati néni mesélén úgy éreztem, hogy fény jelent meg az te, hogy anyósáék tehetősebbek voltak,

„Ki innen! Énelőttem
nincs gróf, nincs báró.
Itt mindenki egyforma! ”
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tanyájuk, téglagyáruk volt, ők minden
évben egy szekér terményt vittek az évi
vizsgálatokért, a gyógyításért.
„A környező falvakban is nagyhírű,
nagynevű volt a doktor úr” – mondta Molnár János sarmasági születésű
nyugalmazott mérnök, a „vicces doktor bácsi”-ról. Édesanyja is sokat mesélt Mártonfi doktorról, akihez nagy bizalommal jártak be az emberek, és aki
soha nem vett el pénzt a vizsgálatokért,
a gyógyításért.

Mártonfi doktor életét
és munkásságát Széman
Péter több orvos- 
és emlékkonferencián
dolgozatban is bemutatta.
Birta Pál jelenleg Szilágyzoványon él,
de gyermekkorát Szilágysomlyón töltötte. Ő így emlékezik Mártonfi doktorra: „Első dolog, ami eszembe jut róla
az, hogy a szegények doktora volt. Én is
voltam betege, persze, régen. Kilencéves
voltam, mamám meg a keresztanyám,
mindig ők vittek ingemet, mert olyan
gyenge voltam. Így megfogták egymás
kezét, felültettek és úgy vittek, 41 fokos
lázzal. Mártonfi doktor mondta: »Na,
fiam, be kell feküdj a kórházba.« Skarlátos voltam, és meggyógyított. Romániában nem volt még egy olyan jó orvos,
mint ő. Nagyon, nagyon, jó orvos volt!
Nem volt sok szerszámja, de mindenhez
értett. Szabadszájú volt, mindenkit tegezett. Akárki volt, mindenkit tegezett,
még a nála nagyobb ranggal bíró embereket is. Mindenkivel viccelődött. Segített is mindenkinek, nekem is. Mamám
mondta, hogy: »Doktor úr, ez olyan drága orvosság, hogy ezt én nem tudom
megvenni…«, mire ő benyúlt a zsebébe,
és pénzt adott: »Itt van, ni, vedd meg!«
Hát csak az öregebbek, a hetvenen felüliek emlékeznek rá.”
Munkásságát Mártonfi doktor nyugdíjazása után is folytatta, hiszen munka, gyógyítás nélkül nem tudott élni, és
gyengülő egészsége sem tudta pihenésre bírni. Unokája elmondása szerint a
magas vérnyomás és velejárói örökletes
betegségek voltak családjában, ezt ő nagyon jól tudta, sőt hátralévő évei számát
is szinte napra pontosan kiszámította,
a gyógyításról lemondani azonban nem
tudott.
Életének utolsó, „szobafogságban”
töltött két évében is elmentek hozzá diagnózisuk megerősítése vagy cáfolása
végett a gyógyulásra vágyó betegek, de
felkeresték a hálás gyógyultak is. Sorsa
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úgy hozta, hogy maga volt önmaga utolsó betege is. Éppen megvizsgált egy beteget, s amikor végzett, a páciensét felesége után küldte azzal, hogy rosszul van.
A tüneteket ismerte, agyvérzést kapott.
1966. szeptember 20-án, 71 éves korában
távozott családja, betegei és az élők köréből. A szilágysomlyói katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra.
Személyesen ugyan nem ismerte, de
orvosként és kórházigazgatóként is utóda lett Mártonfi doktornak dr. Széman
Péter, ma már nyugalmazott tüdőgyógyász főorvos, a Báthori István Alapítvány elnöke. Amikor ő 1980-ban Szi
lágysomlyóra került, dr. Mártonfi
István már nem, de emléke, szelleme
még élénken élt az emberek tudatában.
Pár ágyas tüdőgondozóját Széman doktor éppen abban az épületben rendezhette be, ahol annak idején a „mindenki
orvosa” tevékenykedett, és ahonnan két
ízben is, 1940–1945-ig, majd 1947–1951-ig
igazgatta csodadoktorként a semmiből
újrateremtett kórházat. Széman doktornak hatalmas érzelmi biztatást, ösztönzést jelentett, hogy abban az irodában
és azok között a bútorok között dolgozhatott, ahol annak idején nagynevű
elődje. Mártonfi doktor életét és munkásságát Széman Péter több orvos- és
emlékkonferencián dolgozatban is bemutatta, és mindig felhívta a figyelmet
arra, hogy testet lelket gyógyítani csak
valóban nagy hittel és odaadással lehet,
amint azt Mártonfi doktor tette. Mint
mondta, számára példa- és iránymutató volt Mártonfi doktor elhivatottsága,
amit „minden következő orvosnemzedéknek tanítani kellene”.
A régi, jobb sorsra érdemes szilágysomlyói kórházépület ma bezárva, üresen áll, csak a még emlékezők és az
emlékeket ápolók tudják, hogy valamikor ebben az épületben Mártonfi
István doktor egymaga végezte el, szegényes felszereléssel, de hatalmas lélekkel mindazt, amit ma az új kórház orvosai számos új műszerekkel próbálnak
megoldani.
Széman doktor bízik benne, hogy
előbb-utóbb rendbe teszik, és talán
egészségügyi vonatkozású rendeltetést is találnak az épületnek, amelyben akár egy kis emlékszobát is berendezhetnek. Mert ebben a házban lakott
családjával, innen kísérték utolsó útjára 1966 szeptemberében, és itt volt
berendezve emlékszobája is 2018-ig.
A házat Nagyváradon élő örökösei nem
tarthatták fenn, eladták, de Mártonfi
doktor emléktárgyai egy része a szilágysomlyói EMKE Magyar Házba került, ahol a Báthory-szobában vár berendezésre.

Emlékének ápolása
Dr. Mártonfi István tevékenységét elismeri a szilágysomlyói és a környék
közvéleménye, ám az idő múlása koptatja a régi emlékeket. A Báthory István
Alapítvány igyekszik leginkább ápolni
emlékét Szilágysomlyón. Születésének
100. évfordulóján (1996-ban) tudományos ülésszakon emlékezett rá, valamint egykori lakóháza falán – nem kis
bonyodalmak, és a hivatalosságok nem
kevés akadékoskodása után – kétnyelvű
emléktáblát avattak.
2016-ban, halálának 50. évfordulóján
a Báthory Napok keretében orvostovábbképzőn emlékeztek meg róla, és posztumusz Szilágysági Magyarok díszoklevelével tüntették ki.
Dr. Mártonfi István valódi hétköznapi
hős volt, a szó legnemesebb értelmében.
Bízunk benne, hogy e dolgozat révén a
következő korosztályok is bepillantást
nyerhetnek, megismerkedhetnek ezzel
a kiváló emberrel, aki egész életében a
betegeiért élt.

Emlékező beszélgetőtársak:
Birta Pál, egykori páciens, 78, Szilágy
zovány (Szilágysomlyó)
Mártonffy Ildikó, unoka, 60, Nagyvárad
Molnár József, nyugalmazott mérnök, 71,
Budapest (Sarmaság)
Molnár Katalin, nyugalmazott tanár, 68,
Budapest (Szilágysomlyó)
Papp Béla, nyugalmazott irodalomtanár,
83, Budapest (Szilágysomlyó)
Szabó Jenőné Schönstein Katalin, nyugalmazott közgazdász, 95, Szilágysomlyó
Dr. Széman Péter, nyugalmazott főorvos,
69, Szilágysomlyó (Kolozsvár)

Felhasznált könyvészet
Hajdu Attila: Kórház a város szélén / Szi
lágysomlyói orvosok – Kiadta a városi kórház 1992-ben
Papp Béla: „Az embereknek joguk van az
egészséghez”. Száz évvel ezelőtt született
dr. Mártonfi István In: Természet világa,
1995. április.
Papp Béla: Az emlékekben él(t) tovább. Dr.
Mártonfi Istvánra emlékezünk születésének
századik évfordulóján – 1995

A dolgozat anyagának gyűjtői VI. osztályos tanulók, a Báthory István Alapítvány Szederinda csapatának tagjai.
A gyűjtőmunkát irányította és a dolgozatot szerkesztette Széman Rózsa, az EMKE szilágysomlyói elnöke,
a Szederinda hagyományőrző csoport
vezetője.

könyvesház

Máriás József

„A szenvedés is a nemzeti
örökség egy formája”
„Ha ti kitartotok tanításom mellett, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot és az igazság szabaddá tesz titeket.” (János 8:31–33)

Í
Az itt szenvedők túlélői
a kegyetlen bánásmódon
túlmenően, szenvedésük
stációi közül hármat
emeltek ki: „éhség, hideg
és elzártság” volt az, ami
minden kínt felülírt.

rásunk jeligéjét nem mi választottuk,
hanem egy megrázó, rettentő korszakot idéző, szenvedésektől terhes, súlyos
időkre emlékeztető könyv* szerzői. Benne a történelem golgotás léttörténeteiből
kiragadott, de tőlünk csupán karnyújtásnyira lévő, alig hat évet felölelő időkeretbe foglalt szenvedéstörténet ölt testet, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
az igazság föltárása, megismerése hozzásegít, szabaddá tesz bennünket, hogy
méltó módon emlékezzünk és emlékeztessünk a poklok poklára, arra, amivé a
máramarosszigeti börtönt a kommunista diktatúra tette.
Az 1896–1897-es években épült fegyintézet egy volt a sok közül: a köztörvényes bűnözők elszigetelését, a társadalom nyugalmának, békéjének
megóvását szolgálta. Ha az marad, manapság senki sem beszélne, senki sem

tudna róla. De 1945 után bekövetkezett
Románia történetének leggyászosabb
korszaka, amelyben az 1947 és 1955 között a politikai okokból, koncepciós perek vagy csupán belügyminisztériumi
rendelkezések áldozatainak lett „elkülönítő és elszigetelő” helye, „sajátságos
fegyházintézete”, az ide hurcoltak kálváriája: miniszterelnökök, történelmi
pártok elnökei, a Román Nemzeti Bank
kormányzói, volt miniszterek és államtitkárok, történelmi egyházak főpapjai és papjai, a beszolgáltatásokkal és
a kollektivizálással szembehelyezkedők,
a diktatúrával szembehelyezkedő értelmiség… lett „lakója” az itteni celláknak,
közülük sokan itt lelték halálukat, földi
maradványaik ma is ismeretlen sírokban nyugszanak.
Az itt szenvedők túlélői a kegyetlen
bánásmódon túlmenően, szenvedésük
stációi közül hármat emeltek ki: „éhség,
hideg és elzártság” volt az, ami minden
kínt felülírt. A betegségben szenvedőkre adott orvosi válasz: „A gyógyszerek
hasztalanok, hagyjuk, a természet hadd
dolgozzék.” A természet? Mily álságos
vélekedés! Ez okozta a nagyarányú halandóságot: „1950 májusa és 1955 júliusa
közötti időszakban megközelítőleg 200
személyiség közül 53, azaz több mint a
negyede meghalt”.
A máramarosszigeti börtön ajtajára 1977-ben lakat került, bezárták.
Az 1989-es politikai fordulatot, a kommunizmus bukását követően kelt új
életre, 1993-ban. Ana Blandiana és Romulus Rusan kezdeményezésére, a Polgári Akadémia Alapítvány a saját kezelésébe vette az egykori fegyházat, benne
hozta létre, alkotta meg – a világon elsőként – a Kommunizmus Áldozatainak és az Ellenállás Emlékközpontját.
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eszközét”. Kíméletlen, egyenlőtlen harc
volt a társadalomra rátenyerelő hatalom és az általa ellenségnek minősített,
tehetetlen és kiszolgáltatott társadalmi
rétegek, személyek között, a pribék és
az áldozat között. És sorra jöttek/kerültek „a háborús bűnösök és az ország katasztrófájának felelősei”, „a fasizmussal
vádolt történelmi pártok, katonák, tisztségviselők”, „az imperializmus javára
kémkedők”, „az ellenzéki pártok tagjai,
szimpatizánsai”, „gazdasági bűnelkövetők, szabotőrök”, „történelmi egyházak papjai”, „az egészségtelen szociális
származásúak”. Megtorlandó véteknek
számított „a munkásosztály elleni tevékenység”, „a feljelentés elmulasztása”… A hatalom megfogalmazta „bűnlajstrom” sora hosszú, nagyon hosszú
volt, a terror áldozati tízezres nagyságrendben kerültek börtönbe, kényszermunkatáborba, ítélettel vagy anélkül.
És nem volt elég az éhség, a hideg, az elszigeteltség! Mindennapos volt a megalázás, a kínzás, a verés. Széles rendet
Áldozatok menete. Aurel Vlad szobrászművész alkotása a múzeum udvarán
vágott, aratott a halál. Csupán Máramarosszigeten névtelen sírban nyugA projekt az Európa Tanács égisze alatt generációk számára, a múlt felfedezése vók százai közt négy püspök miniszvalósult meg.
által, a jelen maradványainak felisme- terelnökök, miniszterek, államtitkárok,
Ana Blandiana utal arra, misze- réséért jött létre. A kollektív emlékezet
rint „a szenvedés is a nemzeti örök- rekonstrukciója számunkra nemcsak
ség egy formája”, amiről megfeledkez- a múlt egy feltárási eszköze volt, hanem
nünk nem szabad. Az emlékmúzeum a megértésé és a jövő alakításáé.”
megalkotóit kettős szándék vezérelte:
Romulus Rusan tanulmánya meg„…a kommunista elnyomásnak szen- rendítő és bőséges adattárra alapoztelt múzeum létrehozásának ötlete az va vezet végig bennünket a szenvedés
áldozatok szempontjából nemcsak egy stációin. Alapvetése: „a kommuniztitkos törvényekkel és okkult létesítmé- mus (…) nem volt más, mint az elnyonyekkel rendelkező társadalom műkö- más”, amely, szovjet mintára, „bevezetdési mechanizmusainak feltárása cél- te a testi és szellemi gyilkosságot, mint
jából született meg, hanem inkább az új saját életben maradásának taktikai

„A kollektív emlékezet
rekonstrukciója
számunkra nemcsak
a múlt egy feltárási
eszköze volt, hanem
a megértésé és a jövő
alakításáé.”

A máramarosszigeti börtönmúzeum udvara (részlet)
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könyvesház
tudósok, a szellemi élet jelesei „gyarapítják” a kommunista rendszer mártírjainak táborát. És Máramarossziget
korántsem maradt a szenvedés „szigete”! A sorba oda kívánkoznak a börtönhálózat többi gyászos emlékű helyei:
Nagyenyed, Szamosújvár, Piteşti, Râmnicu Sărat, a Duna–Fekete-tenger-csatorna… A szenvedés krónikájának része
volt a kitelepítettek tízezreinek sorsa,
az otthonaikból elüldözöttek, „kötelező lakhelyre” hurcoltak ezrei. Újabb és
újabb terrorhullámok voltak hivatottak a leszámolásra, a megfélemlítésre.
A hatalomnak azonban meg kellett tapasztalnia, hogy a társadalom mélyén
tovább élt a szabadságvágy. A tiltakozások lángja lobbant fel a Zsil-völgyi bányászok 1977-es, a brassói munkásság
1987-es megmozdulásában, a másként
gondolkodók mind bátrabb megnyilatkozásaiban. És eljött a leszámolás órája
is: 1989.
A máramarosszigeti börtön ma „60
teremből álló múzeum a kommunizmussal szembeni ellenállás áldozatainak emlékére szentelt emlékközpont,
(…) ahol a látogató megkapja a szükséges adatokat annak érdekében, hogy
megértse ezen történelmi időszak ös�szetettségét és drámaiságát, az 50 évig
tartó kommunista rendszerbeli Romániában és a többi kelet-európai államion belül”. És nemcsak a tárgyi bizonyítékok képében, hanem a zord falak
sugallta, testet/lelket sorvasztó kisugárzásba. Az ide látogatók – kutatók
vagy turisták – szemléletes, érzékletes
képet kapnak egy embertelen, elnyomó

Ismeretterjesztő pannók a múzeumban

rendszer természetrajzáról. A tematikus termek – térképek terme, a piteşti
jelenség, a püspökök terme, a magyarországi ’56-os forradalom, nők a börtönben, emlékező és imahely, börtönök
Romániája… – egy időben lokális és országos jellegűek, szemléletes, megrázó
vizuális dokumentumai annak a kornak, amelynek korifeusai nem átallották azt a világ legtökéletesebb rendszerének nevezni.
Máramarossziget gyönyörű természeti környezetben fekvő, gazdag történelmi és szellemi múlttal rendelkező város, különböző nyelvű népek
és kultúrák találkozó helye. A Kommunizmus és az Ellenállás Áldozatai
Emlékközpontjának létrejötte a várost

nemzetközi viszonylatban is ismertté
tette, amely az Elie Wiesel-házzal szentesíti „a két, XX. századot megbélyegző
totalitarizmust – az emberiség történetében előzmény nélküli bűncselekményekért felelős fasizmust és kommunizmust”.

A máramarosszigeti
börtön ma „60 teremből
álló múzeum
a kommunizmussal
szembeni ellenállás
áldozatainak emlékére
szentelt emlékközpont”,
ahol a látogató
megismerheti
a kommunizmus
igazi arcát.
A dokumentumkötet fotóanyaga a
szövegekkel összhangban, azt kiegészítve és gazdagítva, a vizuális látvány
eszközével segíti a múlt megismerésére törekvőket. A nagybányai Pinter Visual könyvterve, a budapesti Prime
Rate nyomda igényes munkája alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy a Electro
Sistem 2019-es albuma méltó folytatása
legyen az eddigieknek.

A börtönmúzeum bejárata. Képek: Máramarosszigeti Börtönmúzeum

*Az emlékezés mint igazságszolgálta
tás – A Máramarosszigeti Emlékközpont,
a romániai kommunista megtorlás tör
ténete. A kiadvány támogatója: Electro Sistem; Felelős kiadó: Blaskó István,
Nagybánya, 2019
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