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ár a nyugati politikai diskurzusban már az 1960-as évektől kezdődően jelen
tős utat járt be, a multikulturalizmus fogalma Romániában csak jóval ké
sőbb került napirendre, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem „multikulturá
lis” egyetemmé, valamint Kolozsvár „multikulturális” várossá válása után. 
Andrei Marga és Emil Boc híressé vált kijelentései heves tiltakozást váltottak 

ki a magyar elit körében, többen az „igazi multikulturalizmus”-t zászlójukra tűzve fo
galmaztak meg elvárásokat a többségi közösséggel szemben. A legutóbbi ilyen próbálko
zás a Muszáj-Musai akciócsoport, amely a multikulturalizmus nevében követeli a ko
lozsvári kétnyelvű városnévtáblák kihelyezését, de – bár explicit módon nem hivatkoznak 
a fogalomra – akár ide sorolhatnánk a székelyföldi autonómiatörekvéseket is.

A fenti kérdés megértése érdekben hasznos segítségül hívni Salat Levente egy, az 
adatbank.ro honlapon megjelent tudományos szócikkét, amelyben megpróbál rendet 
vágni a multikulturalizmusról szóló különböző értelmezések között. Eszerint a multi
kulturalizmus válaszként született a kulturális sokszínűség (megosztottság) kezelésére, 
azzal a céllal, hogy lehetőséget adjon a kisebbségi kultúrának saját reprodukciójának 
biztosítására is. Ebből a szempontból az állam számára az anyanyelvi oktatás és val
lásszabadság biztosításától a különböző autonómiaformák megadásáig minden ren
delkezésére áll. Egyes szerzők viszont arra hívják fel a figyelmet, hogy az ilyen típusú 
társadalmi berendezkedés nem bátorítja a kultúrák közötti párbeszédet, és a kisebbségi 
közösségek bezárkózásához vezethetnek.

A fogalom romániai recepciójára kitérve Salat Levente elmondja: ennek problémás 
voltát az adja, hogy a romániai értelmezések nem találkoznak a nyugaton megfogal
mazott normatív kiindulópontokkal. Továbbá folytathatnánk, a multikulturalizmusra 
való hivatkozás része a kisebbségpolitikai csatározásoknak, a szemben álló felek meg
próbálták a fogalmat saját érdekeik mentén felhasználni. Természetesen nem lehet a 
többségi kultúra és a kisebbségi kultúra képviselőinek próbálkozásai közé egyenlőségje
let tenni, hiszen míg az első mögött az esetek nagy részében az egész államapparátus je
len van, addig a második csak saját önszerveződési kísérleteire számíthat, és nem jelent 
reális veszélyt a többségi kultúra megmaradására nézve.

De mi is lehetne a megoldás? Ki tudunk-e lépni ebből a csapdából, vagy jobb, ha a 
fogalmat és az erre való hivatkozást teljesen elfelejtjük?

Salat Levente a fent már idézett szócikkben abban látja a fogalom használatával kap
csolatos legnagyobb gondot, hogy a kulturálisan megosztott társadalmak nem voltak 
képesek kitermelni egy olyan „ésszerű, de praktikus minimumot”, amely anélkül is ké
pes kielégíteni a kisebbségi közösség elvárásait, hogy „kiváltaná a többségi kultúrák 
tagjainak az ellenmobilizációját”. De ha a nemzetközi politika alakulását hívjuk segít
ségül, a válasz akkor is egyértelműnek tűnhet, hiszen Angela Merkel, a multikulturaliz
mus haláláról szóló híres beszéde után gombamód jelentek meg a fogalmat és az ezzel 
járó társadalmi berendezkedést elutasító nyilatkozatok (legutóbb Orbán Viktor fogal
mazott úgy Magyarországról, hogy sosem volt multikulturális társadalom).

De vissza az általunk felvetett kérdéshez. Már a felületes vizsgálódó számára is vilá
gos, hogy a fent említett szereplők a fogalom más-más értelmezéséből próbálnak köz
politikai szempontból is releváns következtetéseket levonni, hiszen míg az első esetben 
a fogalom kimerül a kultúrák egymás mellett való megjelenítésében, addig a második a 
tartalommal való feltöltését és a magyarság közösségként való elismerését szorgalmaz
za. Ami azonban sokszor mindkét megközelítésből hiányzik, az a másik kultúra értékei 
iránti őszinte érdeklődés és annak elfogadása. Elég csak egy pillantást vetni a kolozsvári 
polgármesteri hivatal vagy a BBTE nagylélegzetű rendezvényeinek és tevékenységének 
jelentős részére, vagy akár a területi autonómiával kapcsolatos tüntetéseken megjelenő 
táblák és üzenetek túlnyomó többségére. Mindegyik esetben úgy érezhetjük, hogy egye
sek a másik kultúra tényleges jelenléte nélkül szeretnének „multikulturalizmust”.

Vagyis nem biztos, hogy a fogalom itt a probléma. A multikulturalizmus (de a he
lyébe lépő fogalmak bármelyikének) sikeressége azon áll vagy bukik, hogy képesek le
szünk-e elmagyarázni a többségi közösségnek, hogy mit akarunk és hogyan. Ez azon
ban csak úgy valósulhat meg, ha mind a többségi, mind pedig a kisebbségi elit tagjai 
nyitottabbak lesznek, és elkezdenek érdeklődést mutatni a vele együtt élő kultúrák és 
közösségek értékei iránt, és intézményes keretet biztosítanak ennek elsajátítására.

Multikulturalizmus vagy amit akartok

B
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Rácz Endre magyarázza a Sorsjáték szabályait. Fényképezte Kiss Gábor

Mindentől függetlenül
A Váróterem Projekt független színházi társulatról

Imecs-Magdó Levente

N éhány éve, 2008 tavaszán, az egykori 
Farkas utcai nemzeti színház helyén 
álló épület egyik  tantermében az ak-
kori másodéves színművészet szakos 
hallgatók a Schilling Árpád rendezte 
FEKETEország című előadás DVD-felvé-
telét nézték a Krétakör Színház előadá-
sában. Pár hónappal később ugyanez 
a csapat néhány épülettömbbel odébb 
Bodó Viktor Szentivánéji álom rende-
zésének felvételét tekintették meg a 
Szputnyik Hajózási Társaság előadá-
sában. Bizonyos mondatok, kifejezé-
sek, jelenetek, dalok szállóigévé vál-
tak, lépten-nyomon ezekből idéztek a 
színésznövendékek. A rajongás jogos 
volt, hiszen ezek a produkciók véglete-
sen maiak voltak, kortársak, újszerű-
ek; nyelvezetükben formabontók, tar-
talmukban időszerűek, szívfájdítóan 
humorosak. Ami pedig leginkább jelle-
mezte atmoszférájukat: a szabadság.

Krétakör, Szputnyik – nem megszo-
kott színháznevek, mint ahogy nem 
is megszokott színházak: mindkét 

társulat a rendkívül erős magyarorszá-
gi független színházi szcéna képviselője 
volt. A múlt idő oka: a Krétakör Színház 
2008-ban felbomlott, Krétakörként mű-
ködik tovább. Inkább színházi nevelé-
si és szociális projekteken dolgoznak, 
a konkrét társulati munka megszűnt. 
A Szputnyik utolsó évadát futja, első-
sorban anyagi nehézségekre hivatkoz-
va döntöttek erről. Ezekből a példákból 
is merítve, a fent említett színészosz-
tály néhány képviselője megalapította  
a Váróterem Projekt független színházi 
társulatot 

Olyan színházpolitikai közegbe csöp-
pent bele az újszülött társulat, amely 
nem hátrányosan kezelte a független 
színházi létet, hanem egyáltalán nem 
ismerte azt. Nem véletlen a bevezető-
ben hangsúlyozott magyarországi pár-
huzam. Amikor társulatunk 2009-ben 
megalakult, már számtalan magyar-
országi független csapat tananyaggá 
vált: a már említett Krétakör 1995 óta 
működik, 2002 és 2008 között állan-
dó társulatot fenntartó repertoárszín-
házként. A Szputnyik 2008 óta játszik, 
s reménykedünk, hogy a megszűnésé-
re vonatkozó vészjelzések hamisaknak 
bizonyulnak. Pintér Béla társulata 2013 
decemberében ünnepelte 15 éves fenn-
állását, a sort sokáig folytathatnánk. 
Mindezt az a színház-támogatási rend-
szer tette lehetővé, amely éves működé-
si támogatást nyújtott a társulatoknak, 
így azoknak nem a fennmaradásért 
és a színészeik megélhetéséért kellett 
küzdeniük, hanem valóban a színház-
zal foglalkozhattak. Bár az utóbbi évek-
ben jelentősen csökkentek a működési 
támogatások, ezek így is sokszorosai 
egy romániai független csapat évi össz-
költségvetésének. Romániában tulaj-
donképpen nem létezik a működési tá-
mogatás fogalma, a törvénykezés erre 
nem ad lehetőséget. 

Erről a mostoha helyzetről persze 
nem tudtunk semmit  Frissen végzett 
színészekként a szabadság vonzott 
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bennünket: az alkotás és az önkifeje-
zés szabadsága, az, hogy olyan témák-
kal foglakozhatunk, amely bennün-
ket érdekel, bízva abban, hogy őszinte 
megközelítés által az előadás is hiteles 
lehet, és a néző számára is kellő fontos-
ságot nyer  Hályogkovácsként vágtunk 
bele olyan feladatba, amelynek nem 
ismertük a buktatóit, de a lehetőségei 
is csak a vágyak szintjén fogalmazód-
tak meg. Rögtön megalakulásunk után 
több tapasztalt színházcsináló is ne-
künk szegezte a kérdéseket: miből fog-
tok színházat csinálni? Kinek fogtok 
színházat csinálni? Kik fogtok színhá-
zat csinálni? Mit fogtok játszani és hol?  
És a leggyakrabban: miből fogtok meg-
élni? Az a tény, hogy ezeket a kérdé-
seket nem tettük fel megalakulásunk 
előtt, nagyban hozzájárult megalaku-
lásunk sikeréhez. S az a tény, hogy szűk 
hat év után is működünk, azt bizonyít-
ja, hogy sikerült időközben egy-két kér-
dést megválaszolnunk 

Miből és kinek?

Csapatunk 2009 őszén alakult, hiva-
talos születésnapunknak pedig 2010. 
január 12-ét tekintjük, hiszen ekkor-
ra szól a társulatot működtető Váróte-
rem Projekt Egyesület megalapításához 
szükséges utolsó hivatalos okirat. A jogi 
személyiség bejegyeztetését azért tar-
tottuk fontosnak, mert ebben láttuk a 
pályázati úton történő fennmaradás 
lehetőségét. Erdélyi magyar nyelven 
játszó társulatként abban a szerencsés 
helyzetben voltunk, hogy joggal szá-
míthattunk a romániai és a magyar-
országi támogatásokra is  Kezdetben 
nem sikerült pályázati támogatásokat 
lehívni, így első előadásunk, a 2010 áp-
rilisában bemutatott Ismered a Tejutat? 
magántámogatásokból valósult meg  
Mint ahogy a közönségünk is első-
sorban a barátok, ismerősök, volt osz-
tálytársak soraiból került ki, legfőbb 

közönségszervezési módszerünk pedig 
a személyre szabott SMS volt. Ebből a 
tapogatózó, módszereit kereső admi-
nisztratív struktúrából fejlődött ki az a 
rendszer, amely révén sikeresen hívtuk 
le a produkciós költségeket fedező pá-
lyázati forrásokat, valamint saját kö-
zönségünkre is rátaláltunk a kolozsvá-
ri diákság képviselőinek személyében. 
Vagyis két fontos kérdés megoldódni 
látszott, számos további azonban még 
fel sem vetődött.

Kik?

A közönségszervezés kezdeti bájához 
hasonlóan a Váróterem első csapata is 
hasonló elven jött létre: kinek van olyan 
barátja, aki ért egy bizonyos feladathoz, 
és akinek lenne kedve részt venni ha-
sonló kezdeményezésben. Az alapító ta-
gok hármas fogatának Csepei Zsolt és 
Visky Andrej voltak még a tagjai, hoz-
zánk csatlakozott első perctől másik 
évfolyamtársunk, Vetési Nándor, aki 
a színészi feladatok mellett technikai 
szaktudását is kihasználva a társulat 
műszaki tanácsadója lett. Kürti Andrea 
is a kezdetekkor csatlakozott hozzánk, 
a Váróterem első arculati elemei az ő 
munkáját dicsérik, mint ahogy számos 
előadásunk jelmez- és díszletvilága is 
az ő fantáziájának szülötte. Visky Sá-
muel és Viksy Othniel frissen végzett 
filmszakos diákok technikusként csat-
lakoztak a csapathoz, de a Váróterem-
re jellemző módon alkotóként is szá-
mítottunk a véleményükre. Az, hogy 
barátokból, közeli ismerősökből verbu-
váltunk társulatot, és hogy ehhez a jö-
vőben is ragaszkodtunk, fennállásunk 
egyik legjobb döntésének bizonyult, 
ugyanis a belsőséges légkör biztosítja 
azt a hangulatot, amely kárpótol a szű-
kös anyagiakért.

Többek között ez utóbbi okolható el-
sősorban azért, hogy a csapat számos 
tagcserén esett át: sokan pályát váltot-
tak, sokan továbbtanultak, sokan le-
szerződtek biztos – de szintén szűkös 
– megélhetést nyújtó kőszínházakhoz. 
Természetesen mindegyik döntés ért-
hető, és ennek megfelelően tiszteletben 
is tartottuk őket. Időközben megfordult 
a csapatban színészként Molnár Margit, 
Ravasz Tekla, Simó Emese, Molnár Ben-
ce, csatlakoztak hozzánk Sebők Maya, 
Vass Zsuzsanna, Rácz Endre és Udva-
ri Tímea, valamennyien a kolozsvári 
Színművészeti Szak végzett színészei. 
A szakmai feladatokat Bertóti Johanna 
dramaturg, zeneszerző és Sipos Krisz-
tina dramaturg, produkciós asszisz-
tens látják el, akik ugyanazon egyetem 

teatrológia szakán végeztek  Techni-
kusunk immár 2011 óta Imecs Tamás, 
aki számos előadásunkban hangszert 
ragad, legyen szó gitárról vagy dobról. 
A PR, kommunikáció és adminisztratív 
részlegen László Enikő, Makkai Júlia és 
Csuszner Ferenc segítette munkánkat, 
ők is szakképesítésüknek megfelelő fel-
adatokat végeztek  Jelenleg Csoma Nó-
rára hárul ez a feladatkör. Sipos Júlia a 
legfrissebb tagunk, akinek feladatköre 
sokrétűségében meghatározhatatlan. 
Vele kapcsolatban hangzott el a követ-
kező, a társulaton belüli hangulatot 
méltón jelképező mondat: „A színház-
nak önkéntesei vannak, a Váróterem 
Projektnek barátai”.

Mit és hol?

A Váróterem Projekt fennállásának 
szűk hat éve alatt 11 produkciót muta-
tott be, amelyek mindegyike illeszke-
dik abba a művészeti vonalba, ame-
lyet a kezdetekkor megalapoztunk, és 
amely az idők során alakult. Sikerült a 
szabadságunkat megtartva létrehozni 
olyan előadásokat, amelyek bennün-
ket foglalkoztató témákat dolgoznak 
fel, az esetek túlnyomó többségében sa-
ját szövegkönyvből dolgozva. Sikerült 
csaknem minden korosztályt megszó-
lítanunk előadásainkkal, így teljes le-
fedettséget biztosítva a színházra való 
nevelési missziónk számára. Előadása-
ink példáján keresztül kirajzolódik az a 
művészeti vonal, amelyet követünk, és 
amely szerint szerveződünk.

Fontos volt az előadásaink bemuta-
tásának helyszínét firtató megvála-
szolandó kérdés  Kezdeti hályogkovács 
üzemmódunkra jellemzően ezúttal 
is szerencsénk volt  Megalakulásunk 
előtt fél évvel jött létre az Ecsetgyár 

A Váróterem Projekt 
fennállásának szűk hat 
éve alatt 11 produkciót 
mutatott be, amelyek 
mindegyike illeszkedik 

abba a művészeti vonalba, 
amelyet a kezdetekkor 

megalapoztunk, és amely 
az idők során alakult.

Molnár Margit és Imecs-Magdó Levente a Mit 
csináltál három évig? című előadás lift-jeleneté-
ben, mely a 16-os bentlakás tragikusan végződő 
esetét dolgozza fel. Fényképezte Kiss Gábor
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Kulturális Központ, amely két, színházi 
produkciók befogadására alkalmas te-
ret működtetett. A Gyár infrastruktú-
railag és adminisztratív szempontból 
egyaránt komoly alapokon állt, így egy-
más igényeinek tökéletes kiegészítői 
voltunk: nekünk egy befogadó térre volt 
szükségünk, a Gyárnak pedig előadá-
sokra, és ott dolgozó, aktív művészek-
re. Egymásra találtunk, és a második 
emeleti Kis Terem (Sala Mică) színház-
ban hoztuk létre produkcióinkat 

Első bemutatónk az Ismered a Teju
tat? című, Karl Wittlinger majdnem 
azonos című drámája alapján  készült 
előadás volt, amelyet saját rendezésben 
mutatott be a társulat. Az eredeti cím 
(Ismeri ön a Tejutat?) megváltoztatása is 
jelzi abbéli szándékunkat, hogy a szín-
házat megfosszuk a ráaggatott nyak-
kendős, komoly, netalán unalmas jel-
zőtől, és közvetlen, élő találkozásokat 
biztosító helyszínné, eseménnyé avas-
suk. A hitelességet és közvetlenséget 
– ismétlem – elsősorban azáltal szán-
dékoztunk megvalósítani, hogy ben-
nünket érdeklő témákhoz nyúltunk: 
a Tejút kapcsán, és abból kifolyólag a 
helyüket nem találó emberekről kí-
vántunk szólni, azokról, akik úgy mo-
zognak ebben a világban, ebben a társa-
dalomban, mintha egy idegen bolygóról 
származnának. Olyan időszerű témák 
vetődtek fel a produkcióban, mint az 
önmegvalósítás, a megélhetés, a kitel-
jesedés vagy a saját életünk kioltása.

Második előadásunk merőben más 
produkció volt: kísérletet tettünk arra, 
hogy egy száz százalékig improvizáci-
ós előadást hozzunk létre. A Sorsjáték 
(Faites vos jeux!) című előadást Hathá-
zi András rendezte, a munkafolyamat 
egyben a társulat színészeinek meste-
ris vizsgája is volt. Robert Cohen ame-
rikai színházi szakember tartalom nél-
küli szövegeit felhasználva, olyan több 
apró improvizált jelenetből felépülő egy 
órás előadást hoztunk létre, amelynek 
külső körülményeit a nézők, valamint 

egy számítógépes program sorsolja ki. 
Az előadás igazi siker volt – ma is műso-
ron tartjuk! –, ezen felbuzdulva a 2011-
es Kolozsvári Magyar Napok keretében 
bemutattuk a 12 óráig tartó Maratoni 
Sorsjátékot, Erdélyben máig egyedülál-
ló kísérletként.

A társulat tulajdonképpen ezzel a két 
előadással tette le névjegyét az erdélyi 
színházi palettán, a fogadtatás pedig 
meglehetősen vegyes volt. Az erdélyi 
sajtó egyöntetűen örvendetesnek ne-
vezte egy független társulat alakulását, 
ugyanakkor sokakat felkészületlenül 
ért a hír, hogy fiatal színészek társu-
latot alapítottak. Különböző megneve-
zéseket használtak társulatunk leírá-
saként, amelyekből kötelező szemlézni 
néhányat: voltunk színházi alakzat, 
színházi képződmény, sőt mini színját-
szó csoport is. Az előbbi megnevezések 
meglehetősen távol állnak a Váróterem 
Projekt független színházi társulat mű-
ködési elvétől, ugyanakkor meggyő-
ződésünk, hogy nem a rosszindulat, 
sokkal inkább a jelenség újszerűsége 
vezette a „keresztszülőket” ezekbe a té-
vedésekbe. A fogadtatás éveken át első-
sorban arról szólt, hogy kik vagyunk, és 
nem arról, hogy mit csinálunk. Vagyis 
sokkal inkább létünk kuriózuma, mint 
munkánk művészi minősége volt a 
mérvadó. Ez minden bizonnyal a kez-
deti bizonytalanságoknak is betudható: 
az utóbbi időkben egyre több és egyre 
pozitívabb hangvételű szakmai kriti-
ka jelenik meg előadásainkról, jelezve, 
hogy – talán – a jó úton járunk. A mun-
kát mindenesetre folytattuk.

 Harmadik bemutatónk egyszers-
mind egy új projektünk kezdetét jelen-
tette, ugyanis Molnár Margit és Csepei 
Zsolt kezdeményezéseként Lázár Ervin 
Szökevény szeplők című meséje került 
színpadra, elsősorban a négy és tíz év 
közötti gyermekekhez szólva. A mese-
adaptáció szövegkönyve Hatházi And-
rás munkája, a bábokat és a díszletet 
Kürti Andrea tervezte. Ez volt tehát az 

első gyermekeknek szóló előadásunk, 
ebbe a munkafolyamatba kapcsolódott 
be Rumi László, Blattner Géza-díjas ma-
gyarországi bábrendező, aki a projek-
tet szakmai tanácsadóként segítette, a 
későbbiekben pedig rendezőként is je-
gyez Várótermes előadásokat. A Szep
lők ugyanakkor a búcsút is jelentette az 
Ecsetgyártól: a város központján kívül 
eső épület nehezen épült be a kolozsvá-
riak köztudatába. Bár a földrajzi távol-
ság nem számottevő, kisvárosi kényel-
münk távolinak titulál minden olyan 
helyszínt, mely tízperces sétánál távo-
labb esik a főtértől, vagy amely előtt 
nem áll meg közvetlenül egy népszerű 
buszjárat. Ez a gondolati távolság nagy-
ban nehezítette a közönségszervezést; 
bár a túljelentkezés esetére beszerzett 
pótpárnákat a Váróterem használta 
a leggyakrabban, megfogalmazódott 
bennünk az igény új, központi játszóhe-
lyek kipróbálására 

Ennek fényében a Mit csináltál há
rom évig? című produkciónkat már a 
Tranzit házban mutattuk be.  Az előa-
dás kollektív rendezés eredménye, a 
szövegkönyv improvizációkon alapult, 
igazi csapatmunka volt  A tematika 
hozzánk közel álló, rendkívül hálás: a 
kolozsvári diákélet sajátosságait, vi-
szontagságait vittük színre. A darab 
sok humorral, élő zenével (Iszlai Jó-
zsef) mutat be mindennapi élethely-
zeteket, s természetesen emiatt nagy 
népszerűségnek örvend, a mai napig 
sikerrel játsszuk. A Váróterem Projekt 
feladatának tekinti a színházra való 
nevelést, a színház olyan potenciális 
közönségrétegekhez való eljuttatását, 
akik bizonyos okokból – anyagiak, ne-
gatív előítéletek, hátrányos földrajzi és 
kulturális helyzet stb. – nem színházba 
járók. Ebbe a küldetésbe remekül illesz-
kedik a Micsi, ugyanis erőteljesen akti-
vizálta az egyetemi diákság azon réte-
gét, akik különben elkerülik a színházi 
intézményeket  

Még erőteljesebben illeszkedik a 
színházra nevelés missziójába a Bánk 
bán? Jelen! című tantermi előadásunk. 
Katona József klasszikusát Visky And-
rej rendező és Bertóti Johanna drama-
turg adaptálták tantermi környezetbe: 
a darabot hat színész egy tanóra alatt 
játssza el, tanteremben. Az előadás ta-
nárok és diákok részéről egyaránt po-
zitív fogadtatásban részesült, ezt jelzi, 
hogy közel száz alkalommal játszot-
tuk, megfordultunk vele a legtöbb er-
délyi nagyvárosban: Kolozsvár mellett 
Nagyvárad, Temesvár, Marosvásárhely, 
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Szé-
kelyudvarhely, Kézdivásárhely, Sepsi-
szentgyörgy, Brassó és Székelykeresztúr 

Simó Emese miután flörtölt egy nézővel az Ad-
vertegoban. Fényképezte Robert Puteanu

Első bemutatónk az 
Ismered a Tejutat? című, 

Karl Wittlinger majdnem 
azonos című drámája 

alapján  készült előadás 
volt, amelyet saját 

rendezésben mutatott be 
a társulat.



LXVIII. évfolyam 2015. június • 7
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diákközönsége is megtekinthette a pro-
dukciót, ugyanakkor ez év áprilisában 
egy öt napos szegedi körutat is szervez-
tünk.

Egy Tranzit házi kitérő és egy hely-
szín-specifikus előadás után megfogal-
mazódott a letelepedés igénye: a Miner-
va Művelődési Egyesület jóvoltából két 
évig a Brassai utca elhagyatott nyom-
daépületében dolgozhattunk. Ezen a 
helyszínen mutattuk be cím nélküli, 
hajléktalanokról szóló előadásunkat 
Albu István rendezésében, valamint 
folytattuk gyermekszínházi kísérlete-
inket, és Rumi László rendezésében két 
produkciót is létrehoztunk: paraFabu
lák címmel Heltai Gáspár állatmeséit 
feldolgozó tárgy-animációs előadásun-
kat, valamint H. C. Andersen nyomán 
Bertóti Johanna és Rumi László tolmá-
csolásában a Borsópróba című előa-
dást. E két utóbbi projekttel jelentősen 
kiterjedt célközönségünk lefedettsé-
ge: a Szeplők és a Borsópróba a kicsik-
nek szólt, a paraFabulák – bár kortalan 
– sikeresen leköti az 5–8. osztályosok 
figyelmét, a Bánk bán pedig a líceumi 
osztályokat célozza meg. A többi előadá-
sunk az egyetemi diákságnak és fiatal 
felnőtteknek szól – természetesen nem 
kizárásos alapon  

Társulatunk egyik legsikeresebb pro-
dukciója szintén a romos, szűkszavúan 
csak Váróterem névre keresztelt köz-
ponti fekvésű helyszínen került bemu-
tatásra: az Advertego című előadás volt 
a társulat és Botos Bálint rendező első 
közös munkája. Igazi színházi kísér-
letről van szó, amely arra vállalkozik, 
hogy a színház kötelező „kellékei” nél-
kül  beszél magáról a színházról. Nem a 
külsőségeket vetkőzi le: az előadásban 
vannak fények, jelmezek, díszlet, van 
zene, vetítés, sőt koncerthangulat is, 
azonban megpróbál konkrét dramatur-
giai szál, történet és szereplők nélkül 
működni. A szövegkönyvet – többek kö-
zött a színészek saját történetei alapján 

– a rendező véglegesítette. A produkció 
számtalan fesztiválmeghívás mellett 
elnyerte A színházi konvenció sokszínű
ségéért elnevezésű díjat a bukaresti Or-
szágos Függetlenszínházi Fesztiválon 
(FNTi, 2014), ugyanakkor bekerült a 
Transindex portál 2013-as leg-jei közé. 
(Csakúgy, mint 2011-ben a Mit csináltál 
három évig?)  

A biztonságot és a folytonos művé-
szi munkát jelentő Brassai utcai Váró-
termet azonban gazdasági okokból el 
kellett hagynunk. Egyre nagyobb igény 
mutatkozott egy saját, valóban színhá-
zi körülményeket biztosítani tudó térre, 
ahol próbálni tudjuk új előadásainkat, 
és rendszeres, havi program keretében 
játszani tudjuk a régieket. 2014 február-
jában voltunk kénytelenek elhagyni a 
Brassai utcai ingatlant, áprilisban pedig 
beköltöztünk a volt Árpád – most Tra-
ian – utcai térbe, amelyet egy utcai fel-
hívásnak köszönhetően találtunk meg. 
A nyári felújítást követően – amelynek 
során komoly kőműves képzettségre is 
szert tettünk – októberben, ünnepélyes 
keretek között megnyitottuk a Váróte-
rem Projekt új otthonát, a ZUG Függet-
len Kultúrzónát.

ZUG

A ZUG olyan hely, amely elsősorban a 
Váróterem Projekt folyamatos mun-
kájának biztosít teret raktárral, iro-
dával, faburkolatú, világítás- és han-
gosítás-technikával felszerelt, fekete 
stúdióval. Itt mutattuk be tavaly de-
cemberben legfrissebb előadásunkat, 
a Zérót, és itt sikerült megvalósítani a 

havi programot, amelynek keretében 
több előadásunk rendszeresen műsorra 
kerül. 

A Zéró második közös munkánk Bo-
tos Bálinttal, az együttműködés újabb 
izgalmas előadást eredményezett. 
Az Advertego szerkezeti sajátossága-
it megtartva – jelenetek kapcsolódása, 
interakció, meta-színházi nyelv, élő 
zene használata stb. – olyan előadás 
született, amely nagy hangsúlyt fek-
tet a történetre és a szereplőkre, ezzel 
egyszersmind túllépve az előző előa-
dás jellegzetességein. A rendező által 
jegyzett szövegkönyv alapján született 
előadás többek között olyan témákkal 
foglalkozik, mint az önmegvalósítás, a 
felelősségtudat, a párkapcsolat, a drog-
használat, a halál. Az előadás kedvező 
szakmai kritikákat kapott, többen a Vá-
róterem eddigi legjobb produkciójának 
tartják. 

A ZUG ugyanakkor egy mindenki szá-
mára nyitott befogadó tér: elsősorban 
színház, de nem kizárólag az. Olyan 
kezdeményezéseknek adunk otthont, 
amelyek a fiatalos, lendületes tehetsé-
get tekintve alapul, innovatív módon 
nyilvánulnak meg, közvetlenül megszó-
lítva a közönséget. Sokszínű tevékeny-
ségeink között megtalálható a Slam 
Poetry és irodalmi estek, koncertek, bu-
lik. Az egyik legjobban futó ZUG-prog-
ram is a zenei palettát színesíti: fiatal 
kolozsvári zenészek kezdeményezése-
ként jött létre a JamZug elnevezésű pro-
jekt, amely minden hétfőn este kilenc 
órától enged teret a jazz alapú zenei 
improvizációknak. Olyan nyitott mű-
hely ez, ahol bárki hangszert ragadhat 
és bekapcsolódhat a közös zenélésbe.

Pszichiáter-jelenet a Zéróból. A képen Sebő Maya, Csepei Zsolt, Imecs-Magdó Levente és Vass Zsuzsanna. 
Fényképezte Kiss Gábor
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Színházi programjaink is sokszínű-
ek: a társulat előadásai rendszere-
sen műsorra kerültek, sőt, tartottunk 
az előadások után közönségtalálko-
zókat is. Ugyanakkor olyan meghí-
vott előadók játszottak nálunk, mint a 
Reactor, a Keep Calm and Wait for Godot 
csapata, a sepsiszentgyörgyi Cimborák 
Bábszínház, a Zsámbéki Színházi Bá-
zis és a Manna, a nagykárolyi Spot tár-
sulat, Fándly Csaba, a kaposvári Csiky 
Gergely Színház színésze, a budapesti 
K2 Színház, a BBTE Színház és Televízió 
Karának diákjai, Molnár Bence, a Váró-
terem és a temesvári Csíky Gergely Ál-
lami Magyar Színház színésze vagy a 
Tükör színjátszó csoport. 

A ZUG-ban megtalálta a csapat azt a 
biztonságot adó és folyamatos munkát 
lehetővé tevő teret, amelyet mindig is 
keresett. Ugyanakkor számtalan, eddig 
nem létező feladat jelentkezett: a meg-
növekedett előadásszám nagyobb kö-
zönséget igényelt, eddig kialakult pro-
moválási módszereinket felül kellett 
írnunk. A színház mellett – mint ko-
rábban láthattuk – számtalan járulékos 
programmal is jelentkeztünk, amelyek 
a színházba fektetendő időt és energiát 
szívták el. Ugyanakkor a tér rendsze-
res kiadásokat jelent, legyen szó akár 
a bérleti díjról, akár a közüzemi díjak-
ról. Egy biztos: az első ZUG-os évad után 
levonjuk a következtetéseket, kidolgo-
zunk egy új stratégiát, és megújult erő-
vel vágunk neki az új évadnak! Célunk: 
Várótermes színészekként ne azon dol-
gozzunk, hogy fenntartsuk a ZUG-ot, 
hanem azon, hogy a ZUG tartsa fenn a 
Váróterem Projektet és színészeit.

Miből fogtok megélni?

Ez az a kérdés, amelyre még nem si-
került megtalálnunk a választ. Fenn-
állásunk során a társulati tagoknak 

folyamatosan volt „civil” munkahe-
lyük, esetleg még tanulmányaikat vé-
gezték, vagy a különböző ösztöndíjak 
adta lehetőségeket próbálták kiaknáz-
ni. Voltunk benzinkutasok, bébiszit-
terek, bábszínészek, drámapedagógu-
sok, rádiósok, pincérek, mosogatók, 
sőt éjjeli bárban menedzserek. A ro-
mániai független színházi struktúra 
velejárója az is, hogy az ebben az ága-
zatban dolgozó művészek nem számít-
hatnak állandó és rendszeres jövede-
lemre 

Zárszó

Nem szeretném azonban, ha az itt le-
írtak panaszként hatnának. Néhány 
alkalommal sikerült megszervezni 
a kolozsvári függetlenek találkozó-
ját, és közös stratégiákról beszélget-
hettünk. 2014 márciusában alakult a 
román nyelven játszó Reactor, amely 
társulatként és befogadó helyként is 
működik. Az Ecsetgyár–Reactor–ZUG 
független háromszög informális létre-
jötte azt jelzi, hogy Kolozsváron egyre 
nagyobb teret hódít a független szín-
házi kultúra. És fontosnak tartjuk az 
együttműködést. Örömmel nyugtáz-
tuk, hogy a Reactor megnyitóján lezaj-
lott nyilvános fórumon, a ZUG megnyi-
tó rendezvényének „három nap–három 
független tér bemutatkozása” koncep-
ciójában, és az ebből az alkalomból 
szervezett beszélgetésen, vagy az Ecset-
gyár Linia de producție rendezvényén 
– amely szintén a három térről, és az 
ott dolgozó művészekről szólt – nem az 
anyagiak hiánya miatti panaszáradat 
dominált, hanem valóban a független 
színházi lét mibenlétét próbáltuk meg-
fogalmazni, illetve olyan stratégiákat 
felvázolni, amelyek hosszú távon bizto-
síthatják a jövőt. S mindehhez persze a 
színvonalas művészi munkán keresz-
tül vezet az út.

Visszatérve a magyarországi füg-
getlenekkel való párhuzamra, érde-
mes megvizsgálni azok tartalmi és 
esztétikai sajátosságait. Nagyrészük 
egy-egy karizmatikus vezető egyéni-
ség körül jött létre nagyon jellegzetes, 
jól felismerhető színházi nyelvet te-
remtve. Éles vonalakban különböznek 
egymástól, hiszen magukon viselik a 
vezető rendező kéznyomát. Ugyanak-
kor tagadhatatlanul létezik közös vo-
nás a társulatok művészi munkájában 
– az időszerű tartalmak megkeresése, 
a kritikai visszhang megtalálása, egy-
fajta szociális érzékenység, a klasszi-
kus színházi dramaturgia kifordítá-
sa, innovatív elemek beépítése. Vagyis 

beszélhetünk a független színházak 
esztétikájáról. Romániában gyermek-
cipőben jár az erre való törekvés: a te-
matika, az aktualizálás, a nem drámai 
alapú munka és a fejlett szociális érzé-
kenység részben egységesítik a romá-
niai függetlenszínházi törekvéseket, 
esztétikailag azonban kevés előadás 
mer bátor lenni  Kivételek persze lé-
teznek, de sokat kell még fejlődnünk 
ahhoz, hogy a helyzet változni tudjon, 
és a függetlenekről nem megtűrtként, 
nem aktivistákként, nem lelkes fia-
talokként, hanem a kőszínházakkal 
egyenrangú művészi csoportokként be-
szélhessünk. 

Léteznek fórumok, amelyek a füg-
getlen szcéna összehívására töreked-
nek. Egyre több országos fesztivál szól 
kifejezetten független társulatoknak, 
azonban ezeken – ismét az anyagiak 
hiánya miatt – többnyire a „jövünk–
játszunk–megyünk” elv szerint zajlik 
a részvétel, vagyis ritkán van lehető-
ség egymás előadásainak a megtekin-
tésére, és az arról való párbeszéd kez-
deményezésére. Ezt a hiányt igyekszik 
pótolni társulatunk legfrissebb pro-
jektje, az IndependNET függetlenszín-
házi hálózat, amely egy nem fesztivál 
rendszerben szándékszik összehozni 
különböző régiók társulatait. Kolozs-
vár, Bukarest, Temesvár és Iaşi függet-
len csapatai látogatják meg egymást, 
mindegyik társulat bemutat egy előa-
dást a másik csapat játszóhelyén, ily 
módon lehetőséget teremtve arra, hogy 
valóban közvetlen párbeszéd és tapasz-
talatcsere alakulhasson ki a művészek 
között. Az együttgondolkodásban rejlő 
lehetőségeket kiaknázva létrejöhet egy 
olyan erős nyelvezetű, bátor színházi 
esztétika, amelynek köszönhetően a 
független színpad is elfoglalhatja az őt 
megillető helyét a romániai színházi 
palettán, joggal formálva igényt a szín-
ház-támogatási rendszer megváltozta-
tására is 

ZUG. Fényképezte Váczi Roland

Az Ecsetgyár–Reactor–
ZUG független háromszög 

informális létrejötte azt 
jelzi, hogy Kolozsváron 

egyre nagyobb teret 
hódít a független 

színházi kultúra. 
És fontosnak tartjuk 
az együttműködést.
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agyarnak lenni mindenhol jó, bár 
a magyar zászlót pár éve Chilében, 
a 6893 méter magas Ojos del Salado 
vulkánon elrepítette a 100 km/órás 
szél. Így azt mondom: annyira maga-
san embernek lenni jó igazán!” – val-
lotta Heiling Zsolt mérnök-szakújság-
író, mikor arról faggattam, hogyan 
érzi magát egy balatonmelléki ma-
gyar a világ legmagasabb aktív vul-
kánjának a tetején. Nyitott szemmel c. 
beszélgető sorozatunk egyedülálló tu-
dományos kezdeményezésről számolt 
be a Györkös Mányi Albert Emlékház 
közönségének, hiszen a budapes-
ti vendéget a világ tetejére szervezett 
magashegyi klímamonitoring-expe-
díció kalandjairól kérdezhettük. Ez-
zel együtt Heiling Zsolt legnagyobb ér-
deme talán mégis a Magyar Földrajzi 
Társaság ismeretterjesztő lapjának, 
A Földgömb című képes magazinnak a 
világszínvonalú kiadvánnyá fejleszté-
se. Leginkább az érdekelt bennünket, 

hogy miért annyira szívügye magyar 
tartalmakat hangsúlyosan is megje-
lenítő, mégis univerzális jellegű szak-
lap fenntartása és eljuttatása a Kár-
pát-medence különböző régióiban élő 
magyar ajkú olvasókhoz, akár veszte-
séges manőverek árán is?

Laczkó Vass Róbert: Szakújságírás és 
lapkiadás mellett beszélgetésünk ap-
ropóját egy világszenzációnak is beil-
lő, rendkívül izgalmas kutatóexpedíció 
adja, melynek szervezésében és lebo-
nyolításában tevékenyen részt vettél, 
sőt: magának az expedíciós csapatnak 
is a tagja voltál. A rendszertelenül tá-
jékozódók fejében sok minden kavarog 
expedíciókról, hegymászásról, föld-
rajzi kutatásokról, nem ártana kissé 
helyükre tenni a dolgokat: miről szól 
egy kutatóexpedíció?
Heiling Zsolt: Ha történetesen A Föld
gömb főszerkesztőjével, dr. Nagy Balázs 
geográfussal beszélgetnél helyettem, 

Nyitott szemmel XIX.
Magyarul a nagyvilágról
2. rész

Laczkó Vass Róbert

„M

Dr. Mari László és dr. Nagy Balázs kutató geográfusok
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akkor talán napjaink egyik legnagyobb 
magyar expedíciós kutatója magya-
rázhatná most el, hogyan is kell érteni 
pontosan ezeket a fogalmakat. Ő példá-
ul a Fagyos Oázis – Első Magyar Antark-
tiszi Expedíció ötletgazdája és kivitele-
zője, felbecsülhetetlen terepismerettel 
rendelkezik 

LVR: Ledoktorált jégből...?
HZs: Mindenből, amiből csak lehet. 
Egyszerűbb lenne felsorolni, miből 
nem. Persze ez csak tréfa, de tény, hogy 
nagy tudású kutatóról beszélünk. Va-
lószínűleg órákon át mesélne arról, 
hogy az emberekben mennyire kao-
tikus kép alakult ki az expedíciókról, 
és mi, magyarok mennyire nem tu-
dunk mit kezdeni azzal az expedíciós 
kultúrával, amelyet eleink a korábbi 

évszázadokból hagytak ránk  Tudós ku-
tatóink világszerete ismert és elismert 
szaktekintélyek voltak, eredményeiket 
komolyan vették és napirenden tartot-
ták. Ez mára feledésbe merült. Nem jó a 
párhuzam, de szemléletes: a cseheknek 
például megéri autóbuszokat telepíte-
ni Izlandra, hiszen sok kalandvágyó 
turista utazik hazájukból felfedezni a 
természetet, míg magyar utazóval alig 
találkozik ott az ember  Pedig ugyan-
annyiba kerül nekik is, mint nekünk. 
Valahogy más irányba terelődött az ér-
deklődés Magyarországon, a hátizsá-
kos turizmus sokkal kevesebb embert 
vonz nálunk, mint más országokban. 
Ezzel párhuzamosan a kutatóexpedí-
ciók iránt is kisebb lett az érdeklődés. 
Az igazán érdekes dolgok elveszítették 
varázsukat, és jócskán összekeveredett 
a sportteljesítmény az expedíciózás-
sal. Megtörtént már, hogy azért szerve-
zett valaki expedíciót az Északi-sarkra, 
hogy ott főzhessen halászlét...

LVR: Legyünk realisták: nem utolsó do-
log halászlevet enni az Északi-sarkon!
HZs: Igen ám, csakhogy a hasonló pró-
bálkozások, amelyek mögött semmi-
lyen tudományos, de még csak igazi 

sportteljesítmény sincs, képesek lejá-
ratni az expedíció fogalmát és idéző-
jelbe tenni annak hagyományait Ma-
gyarországon  Így aztán ha valaki 
tudományos céllal szponzorokért ko-
pogtat egy északi-sarki piknikezés 
után, akkor igen nehéz helyzetbe ke-
rül. Mi pontosan azért hoztuk létre 
A Földgömb az Expedíciós Kutatásért 
Alapítványt, mert főszerkesztő kollé-
gánk is gyakorló kutató és expedíció-
szervező, ráadásul az utánpótlás ügyét 
is felkarolja: olyan fiatal kutatókat ké-
pez, akik hasonló problémákkal szem-
besülhetnek. Segíteni szeretnénk mind 
a kutatók, mind pedig a szponzorok 
munkáját. Szeretnénk az emberek fejé-
ben helyretenni a dolgokat a kutatóex-
pedíciókkal kapcsolatosan. Azzal már 
mi is megbékéltünk, hogy az expedíció 
fogalmának jelentéstartalma nagy-
ban megváltozott azóta, amióta maga 
a fogalom megszületett. Nincs is azzal 
probléma, ha valaki a hegymászást is 
expedíciónak tekinti. Amit viszont mi 
annak nevezünk, az a kitartáson és az 
erőn túl a tudományt is odateszi, mint 
nélkülözhetetlen pluszt. Éppen ezért 
mi kutatóexpedíciókat szervezünk, 
támogatunk és népszerűsítünk, ezt 

Ember és természet – Puna de Atacama

Megtörtént már, hogy 
azért szervezett valaki 

expedíciót az Északi-
sarkra, hogy ott főzhessen 

halászlét...
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próbáljuk megismertetni a nagyközön-
séggel 

LVR: Túradzsekiden egy, A Földgömb 
égisze alatt szervezett expedíció emb-
lémáját viseled, amelyen azt írja: 
Hungarian Atacama. Nem az elsivata-
gosodó Magyar Alföld metaforája ez, 
hanem egy, a maga nemében egyedül-
álló klímamonitoring-projekt azono-
sítója címszavakban. Igazi „meredek” 
történet, amely évek munkáját öleli 
fel, és a világ tetjén zajlik. Miről is szól 
pontosan?
HZs: Expedíció ez is, mégpedig egy ál-
talunk megálmodott mintaexpedíció. 
Tudományos céljait főszerkesztőnk, dr. 
Nagy Balázs jelölte ki, mint a kutatások 
vezetője, ugyanakkor szerettük volna 
lemodellezni azt is, hogyan reagál egy 
ilyesmire a média. Jelentem: sikerült a 
projektből „témát gyártani” és becsem-
pészni a közbeszédbe, Magyarországon 
elég komoly médiavisszhangja volt az 
expedíciónkak, amelyet tudományos 
értelemben Balázs szakterületével, a 
klímakutatással házasítottunk ösz-
sze. Ő elsősorban a Kárpát-medencében 
vizsgálja a klímaváltozást, ám az Ata-
cama-sivatag egy rendkívül izgalmas 
indikátorterület, amelynek klímája na-
gyon érzékenyen reagál a lekisebb vál-
tozásra is. Az teszi különösen érdekes-
sé az expedíciónkat, hogy itt még nem 
vizsgálódott senki  Maga a kutatás a 
világ egyik legextrémebb környezeté-
ben, a Föld legmagasabb szunnyadó 
vulkánján, az Ojos del Saladón zajlik, 
ilyen mérések ilyen magasságban gya-
korlatilag sehol sem folynak, és ez von-
zó sztori lett a média számára is 

LVR: Az Ojos del Salado Argentína és 
Chile határvidékén található, ez a 
dél-amerikai kontinens második leg-
magasabb csúcsa, 6893 méter magas. 
Elég nevezetes helyszín – konkrétan 
„sós szemeket” jelent a neve, és nem 
véletlenül –, ti mégis az Atacama-si-
vatagot jelöltétek attrakciónak. Ez egy 
olcsó marketingfogás...?
HZs: Ahogy vesszük. A vulkán a Puna de 
Atacama fennsíkján emelkedik, az Ata-
cama pedig jóval ismertebb név, mint 
az Ojos del Salado. Az expedíciós névvá-
lasztásnak köze van ahhoz, amiről az 
imént beszéltünk: a mi alapítványunk-
nak nem kizárólag tudományos elköte-
leződései, hanem a tudományos mun-
kát segítő céljai is vannak. Márpedig 
pénz nélkül tudomány sincs! Fel kell 
tehát venni és meg kell őrizni a kapcso-
latot a nagyközönséggel, ezen keresztül 
a szponzorokkal és a médiával. Enélkül 
ma már nem lehet hatékonyan meg-
szervezni egy kutatóexpedíciót. Létre-
hoztunk tehát egy „vállalkozást”, amely 
a tudományos eredmények felmutatá-
sa mellett éppen alkalmas arra, hogy 
bemutassuk, milyen is egy valódi ku-
tatóexpedíció. Pontosan ezért fontos a 
Hungarian Atacama Klímamonitoring 
Program, hiszen komoly médiaértéke 
van, amelyre felfigyel minden, magára 
valamit adó médium 

LVR: Egy expedíció megszervezésé-
nek és lebonyolításának rendkívül 
sok összetevője van, ezek közül csak 
egy a történet mediatizálása. Expedí-
ció-szervezőként azonban sok olyan 
szálat kell kézben tartani, amelyeken 
adott esetben a csapattagok, kutatók 

biztonsága, élete múlhat, hiszen a 
Hungarian Atacama Klímamonito-
ring Expedíció – erről árulkodik a neve 
is – valóban extrém körülmények kö-
zött zajlott. Nem véletlenül teszteli 
Mars-szondák műszereit a NASA eb-
ben a környezetben...
HZs: Maga az Atacama-sivatag az egyik 
legszárazabb terület a Földön, kutatá-
sunk helyszínétől nem túl messze ta-
lálható a Föld legszárazabb pontja, de 
ugyanitt mérték a legnagyobb szélse-
bességet is. Ez nemhivatalos adatok 
szerint 400 km/óra körüli sebességet 
jelent. Az Ojos del Salado a Puna de Ata-
cama fennsíkból emelkedik ki, sok más 
6000 méternél magasabb vulkáni kúp 
társaságában  Januártól márciusig le-
het megközelíteni, mi is erre az időszak-
ra szerveztük az expedíciónkat. Az itt 
végzett kutatásoknak van egy megke-
rülhetetlen előfeltétele: el kell oda jut-
ni műszerekkel és felszereléssel együtt, 
ami természetesen pénzbe kerül. Én 
magam a pénzügyekért is felelős szer-
vezője voltam az expedíciónak, a szpon-
zorok felkutatása pedig az egyik legne-
hezebb szervezési feladat, az összegyűlt 
pénz mennyiségétől függ ugyanis, hogy 
mire tudunk költeni. Kutató barátaink 
rendkívül sokoldalú tervet álítottak  
össze, sokmilliós műszerigénnyel, és  
azon igyekeztünk, hogy a lehető leg-
többet sikerüljön ebből megvalósítani. 
Tárgyaltunk például egy fejlesztő cég-
gel is, amely geoelektromos mérésekre 
alkalmas műszert fejlesztene nekünk. 
Ez a berendezés vezetőképesség-mérés 
segítségével vizsgálja a felszín alatti ré-
tegek a szerkezetét, ami azért lenne na-
gyon hasznos, mert mi az örökfagy, a 
permafroszt kiterjedését és annak vál-
tozásait mérjük. Ez a felszín alatti fa-
gyott réteg érzékenyen reagál a klíma 
változásaira, növekedése és fogyása ki-
csit hasonlít a gleccserek növekedésé-
hez és fogyásához – persze nagyon le-
egyszerűsítve igaz a párhuzam.

LVR: Sosem fogom pontosan érteni, de 
tégy egy kísérletet arra, hogy elma-
gyarázd a mérések lényegét!

…a kutatás a világ 
egyik legextrémebb 

környezetében, a Föld 
legmagasabb szunnyadó 

vulkánján, az Ojos del 
Saladón zajlik.

Műszerek elhelyezése az Ojos del Saladón
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HZs: Viszonylag egyszerű módszerek-
kel dolgozunk. Az első expedíció (2012) 
feladata, hogy néhány tucat kismére-
tű műszert helyezzünk el különböző 
mélységekbe, melyek félóránként meg-
mérik a hőmérsékletet, ezek az adat-
gyűjtők. A második expedíció (2014) 
során GPS-koordináták alapján megke-
ressük az elásott műszereket, egy kis 
dokkoló egységgel kiolvassuk az adata-
ikat, aztán újabb két évre visszahelyez-
zük őket.

LVR: Az imént úgy fogalmaztál: el is 
kell oda jutni műszerekkel és felszere-
léssel együtt. Gondolom, nem árt egy 
kis fizikai felkészülés sem az útra. Le 
kell például dolgozni a súlyfelesleget, 
ha valaki az Ojos del Saladóra szeretne 
felkapaszkodni klímamonitoring vé-
gett?
HZs: Szerintem kimondottan hasznos, 
ha van rajtunk egy kis felesleg, mert az 
5-10 kiló mínusz garantált a hegyen. Fo-
gyás nélkül nem nagyon szokott senki 
visszajönni, ilyen magasságban ugyan-
is nincs étvágya az embernek, ráadásul 
megváltozik a szervezet működése is. 

Minden egyes embernél egy kicsit más-
ként változik, de változik. Emiatt na-
gyon fontos része egy magashegyi ex-
pedíciónak az akklimatizálódás. Nem 
lehet csak úgy fölmenni 7000 méter kö-
zelébe, hozzá is kell szokni ahhoz, hogy 
a számunkra természetesnél kb. 30 
százalékkal alacsonyabb oxigénszinten 
dolgozunk. Gyorsabban ver a szív, mert 
többet kell dolgoznia a szervezetnek, 
hogy ugyanannyi oxigénhez jusson, 
emiatt sokkal több energiát is éget, és 
ez súlyvesztéssel jár. Legrosszabb eset-
ben ez a megváltozott állapot magas-
hegyi betegségbe csaphat át, ami már 
igen súlyos következményekkel, akár 
halállal is végződhet. 

LVR: Ha jól tudom, az exepdíció média-
visszhangját az is növelte, hogy élőben 
jelentkeztetek be a világ tetejéről. Ho-
gyan zajlik odafönt a sajtókommuni-
káció?
HZs: Készült egy-két rádióinterjú az 
Ojos del Saladón, fényképen is megörö-
kítettük az eseményt, amint műholdas 
telefonról beszélünk éppen. Egyébiránt 
egymással kommunikáltunk, odafent 
szerencsére nincsen térerő.

LVR: Szakmád szerint nem vagy 
geográfus, kutatónak sem vallod ma-
gad. A szervezésen és a piszkos anya-
giak előteremtésén túl mi volt a te fel-
adatod az expedíció során?
HZs: Én vagyok az expedíciók terepi 
mérnöke. Rám hárul a műszerek be-
üzemelése, programozása, kiolvasása, 
más hasonló, mérnöki jártasságot is 
igénylő feladatok. Rengeteg elektroni-
kai szerkentyűt viszünk magunkkal 
egy-egy expedícióra, ezek az én gondja-
imra vannak bízva, hogy a tudós kollé-
gák kedvükre méregethessék a homok-
fodrokat.

LVR: Az Ojos del Salado és környéke 
meglehetősen barátságtalan vidék-
nek számít. Hozzászoktunk, hogy a 
hóhatáron túlról érkező beszámolók 
rendszerint havas, jeges környezetről 
és gleccserekről szólnak. Itt azonban 
nyoma sincs a fehérségnek. Ennyire 
végletesen száraz és csapadékmentes 
az Atacama?
HZs: Csapadék ugyan van, csak az a 
probléma vele, hogy esélye sincs a ta-
lajba szivárogni, legtöbbször azonnal 
gázneművé válik és elillan. Ha látunk 

Fogyás nélkül nem nagyon 
szokott senki visszajönni, 

ilyen magasságban 
ugyanis nincs étvágya 

az embernek, ráadásul 
megváltozik a szervezet 

működése is.
Akklimatizációs tábor az Ojos del Salado lábánál

Guanacók
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is havat a hegyeken, az gyakorlatilag 
néhány napon belül eltűnik. Vala-
mennyi víz azért megmarad, ezek le-
folyástalan mélyedésekben gyűlnek 
össze, és rendkívül sós tavacskák for-
májában képeznek érdekes ökosziszté-
mát, ahol például a flamingók is meg-
élnek. A mostoha környezethez képest 
meglepően gazdag élővilág alakult ki 
errefelé, a flamingók például ezekben 
a rendkívül sós tavakban élő rákocs-
kákkal táplálkoznak 

LVR: Nehéz odafent, a kietlenségben 
uralkodó természeti törvények kiszol-
gáltatottságában emberként létezni? 
HZs: Sivatagi körülmények között az 
ember csak szélsőséges esetekben 
próbálkozik a hosszabb időtöltéssel. 
A legközelebbi vízforrás olyan mesz-
sze van attól a helytől, ahol mi kuta-
tunk, mint Budapesttől Bécs. Néhány 
bányász- és kutatóállomás munka-
társain, valamint a viszonylag ke-
vés turistán kívül, akik az Ojos del 
Salado megmászására vállalkoznak, 
250 kilométeres körzetben gyakor-
latilag nincsen ember. Ezért nagyon 
fontos, hogyan állítjuk össze a kész-
letet, amit magunkkal viszünk, nem 
lehet ugyanis leugrani a sarki fűsze-
reshez, hogy az ember beszerezze azt, 
amire szüksége van. Fejenként napi 
négy liter vizet viszünk magunkkal, 
hiszen ebben a magasságban a szer-
vezet gyorsan dehidratálódik, a folya-
dékot pedig pótolni kell  Rémes dolog 
huzamosabb ideig konzerveken élni, 
a tizedik napon már utáltam is  De 
praktikusan a konzervált és csoma-
golt ételek azok, amelyeket szállítani 

és fölmelegítve fogyasztani lehet oda-
fent. Sós mogyoró, müzliszelet és cso-
koládé jönnek még szóba.

LVR: Nem kísértett odafent a híres chi-
lei marhaszték?
HZs: Nem, bár itt is van különbség a tő-
lünk nyugatabbra lévő országok turis-
tái és a magyar kutatók között. Nagyjá-
ból akkora költségvetésből, amennyiből 
mi az egész kutatóexpedíciót megszer-
veztük műszerekkel, „tokkal-vonóval” 
együtt, két német turista befizethet az 
Ojos del Salado megmászására, ami-
hez természetesen dukál a személyzet 
is, két-három személy fejenként. Ta-
lán még főznek és mosnak is rájuk. Ők 
minden bizonnyal grillsütőt is felcipel-
nek magukkal a hegyre, hogy ínycsik-
landó marhasztéket süthessenek, a tu-
ristának pedig nincs más dolguk, mint 
a hegyi betegséget leküzdeni.

LVR: Mivel lehet az Ojos del Saladóra 
följutni? Kötve hiszem, hogy egy kuta-
tóexpedíció összes műszereit és a csa-
pat készleteit hátizsákban kellene fel-
cipelni...
HZs: Valóban, ez olyan szempontból is 
érdekes helyszín, hogy itt tartják a ma-
gashegyi autózás világrekordját: egy 
chilei terepjáró 6500 méter fölé kapasz-
kodott fel a kőtörmelékes terepen. Ezt 
megelőzően a Jeep szervezett rekordkí-
sérletet elképesztő költségvetésből. Ám 
a helyiek ezt másként gondolták, és egy 
felturbózutt Suzuki terepjáróval rájuk 
vertek ötven métert, majd nem kis hu-
morérzékkel kitettek egy „Jeep-pel par-
kolni tilos!” táblát. Ezen a terepen vezet 
keresztül a Dakar Rally magashegyi 

szakasza is, ám ennek megtétele nem 
számít bele az időkeretbe, hiszen ők 
nem bajlódnak az akklimatizálódás-
sal, hanem gyakorlatilag tengerszintről 
„felrontanak” ötezer méteres magasság 
fölé, egy rendes futam tehát túl veszé-
lyes lenne  Akklimatizációs sétáink 
alkalmával találkoztunk mi is lema-
radozó dakaros autókkal a Campami-
ento Atacama, vagyis az Ojos del Salado 
alaptáborának környékén.

LVR: Kutatóexpedíciót szervezni egy 
idegen ország területén mindenképpen 
kapcsolattartást feltételez a helyi ha-
tóságokkal: engedélyeket kell ugyanis 
beszerezni az ott végzett tevékenysé-
gekhez. Milyen tapasztalataid vannak 
a chilei szervekkel kapcsolatban?
HZs: Nem annyira bonyolult a helyzet, 
amilyennek hisszük. Chile az egykori 
diktatúra rossz híre miatt Magyaror-
szágról nézve nagyon exotikus helynek 
tűnik, ezzel szemben egy fejlett ország, 
dél-amerikai köntösbe bújtatott euró-
pai viszonyokkal, ahol semmilyen kü-
lönleges procedúrával nem szembesül-
tünk. Az Atacama-sivatag általunk is 
bejárt része turisztikai koncesszióba ki-
adott terület, ahol a koncessziót kivál-
tó cég bizonyos pénzösszeg fejében az 
ott megforduló turisták számára lehe-
tővé teszi, hogy használják az útvona-
lak mentén felállított konyhasátrakat 
és a körülöttük kialakított sátorhelye-
ket. Nagyjából ennyi az ott található 
infrastruktúra. Van összesen három 
táborhely különböző akklimatizációs 
szinteken, ahol egy-egy hegyimentő is 
rendelkezésre áll műholdas telefonnal 
felszerelkezve. Sok haszna nincs, de 
mégis van valaki, akitől lehet segítsé-
get kérni. Ha nagy a baj, éppen annyi 
idő alatt ér oda a helyszínre, ameny-
nyi elég ahhoz, hogy már semmiben se 
tudjon segíteni. 

LVR: Hogy fordulhat elő, hogy a világ 
legszárazabb sivatagában az emberek 
természetes környezetben lubickol-
hatnak, ha éppen arra járnak?
HZs: Útban az Ojos del Saladóra talál-
ható egy akklimatizációs táborhely 

A mostoha környezethez 
képest meglepően gazdag 
élővilág alakult ki errefelé, 

a flamingók például 
ezekben a rendkívül sós 

tavakban élő rákocskákkal 
táplálkoznak.

Flamingók csapata
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4350 méteren, a Laguna Verde partján. 
Ez a helyszín olyan, mintha Dalí vász-
náról mászott volna le: rózsaszíntől 
a fehéren át az azúrkékig itt minden-
féle szín megtalálható. Állítom, hogy 
a helyiek jóvoltából itt használható a 
világ legszebb panorámájával rendel-
kező árnyékszék vulkánnal, kék tóval 
és rózsaszín sziklákkal. Ebben a mesés 
környezetben vannak azok a melegvizű 
források, amelyek a vulkáni eredetnek 
köszönhetőek, és amelyek a tó vizét is 
táplálják. A bennük lévő mikroorganiz-
musok a vöröstől a narancsig minden-
féle színűre festik a termálvíz-bugyo-
gásokat, és persze van egy-két kővel 
körberakott kis medence is, ahol egy-
egy fagyos estén 36 fokos termálvízben 
ücsörögve lehet szemlélni a világ leg-
tisztább égboltját. Nem kell csillagász-
nak lenni ahhoz, hogy az ember ott fek-
ve megértse, miért telepítenek oly sok 
obszervatóriumot az Atacama-sivatag-
ba. Kevés olyan magashegyi környezet 
van a világon, amelynek csillagászati 
szempontból ennyire jó adottságai len-
nének, egyrészt a rendkívül alacsony 
páratartalom, a ritka és nagyon tiszta 
levegő, másrészt a nagy kiterjedés mi-
att. Ide például sehonnan sem jut el a 
nagyvárosok esti fényszennyezése. Ter-
mészetesen az Ojos del Saladóra szerve-
zett kutatóexpedíciónknak is a Laguna 
Verde partján eltöltött akklimatizációs 
periódus volt az egyik fénypontja. Kint 
süvített a mínusz fokos szél, mi pedig a 
termálvízben elmélkedtünk és bámul-
tuk a Tejutat, amelynek nagyon más a 
látványa, mint innen, Európából bár-
honnan nézve  Az élmény szavakkal le-
írhatatlan.

LVR: Böngészve A Földgömb Atacama 
Klíma moni toring Expedíció fény kép -
anyagát, egy különleges és bizarr fel-
vételen akadt meg a szemem. Az egyik 
sós tavacska partján egy puma mu-
mifikálódott teteme látható. Ad ab-
surdum arról is árulkodik a kép, hogy 
ebben az extrém környezetben a már 
említett flamingókon és tavi rákocská-
kon kívül is van számba vehető élővi-
lág...
HZs: Van bizony, néha meglepő fajok-
kal és egyedekkel is találkozhatunk  
Viszonylag gyakran láthatunk a kevés 
növényzettel borított területeken, víz-
források környékén lámaféléket: a gua-
nacot és rokonait, az alpakát és a vi-
kunyát. Sivatagi rókák is élnek errefelé, 
sós tavak mentén, nagy csapatokban 
pedig andesi flamingók. Elképesztően 
gyönyörű látvány, amikor egy flamin-
gó-csapat hirtelen a magasba emelke-
dik. Kölönféle gyíkok, apró madárfajok 
fordulnak még elő, ám ami a legna-
gyobb meglepetést okozta, az egy tü-
csök volt 6000 méteren. Valószínűleg a 
szél fújhatta oda, mert növényzet oda-
fent már egyáltalán nincsen. „Hege-
dülni” nem hallottuk szegényt, nagyon 
meg volt illetődve, régen találkozhatott 
emberrel   

LVR: Milyen érzés olyan magasan – 
ahová már a madár sem, csak egy-egy 
kóbor tücsök téved – embernek lenni?
HZs: Közhelyszámba megy, hogy az em-
ber folyamatosan feszegeti a saját ha-
tárait. Magát a kifejezést kevésbé sze-
retem, bár a lényegét tekintve igaz az 
állítás. Sokkal izgalmasabbnak tartom 
viszont a határok feszegetésénél azt 

az élményt, amikor az ember valóban 
érzi, hogy él. Amikor meg kell küzdeni 
mindenért, azért is, hogy legyen regge-
li vagy tea, hogy ne csak fölkapaszkodj, 
de biztonságban le is juss a hegyről, 
hogy ne veszítsd el a fejed akkor sem, 
ha két perc alatt akkorát fordul az idő-
járás, hogy mozdulni sem bírsz az ijed-
ségtől. Odafönt, a világ tetején nagyon 
kicsik és tehetetlenek vagyunk  Gya-
korlatilag mindenki saját magára van 
utalva. Csak az van veled, amit magad-
dal vittél, amit pedig odalent hagytál, 
az nincs és nem is lesz  Komoly dolgok 
ezek, mert adott esetben az életed függ 
a döntéseidtől.

LVR: És milyen érzés olyan magasan 
pumának lenni...?
HZs: Elég rossz lehet, különösen ha 
arra a szerencsétlen, mumifikálódott 
párára gondolok, amelyről az imént 
említést tettél. Nem tudjuk, mióta le-
hetett ott  Akkoriban még mindig ne-
vetség tárgya volt az „ugrani készülő 
magyar puma” közgazdaságtani to-
posza, így odatűztünk mellé egy kis 
magyar zászlócskát, hogy íme: meg-
találtuk a magyar pumát, nagyot ug-
rott, de nem lett jó a vége. Valójában 
a puma még elvánszorgott a tóhoz, de 
nem ihatott a sós vízből, így ott pusz-
tult el szegény  A nagy szárazság és a 
testére kicsapódó só tökéletesen kon-
zerválta, szőrzete olyan épnek tűnt, 
mintha egy plüssállatkát nézegettünk 
volna. Második alkalommal, mikor 
ezen a terülten jártunk, a pumát már 
nem találtuk, elvihette valaki. Szomo-
rúan tapasztaltuk, hogy az „animal 
muerto”-nak mily gyorsan híre ment 
ezen a lakatlan területen. Valaki talán 
fölpakolta egy teherautó platójára, és 
magával vitte  A mi magyar pumánk-
kal együtt odalett a varázslat is, ame-
lyet ennek a helynek az érintetlensége 
jelent.

A magyar puma

Kint süvített a mínusz 
fokos szél, mi pedig 

a termálvízben 
elmélkedtünk és bámultuk 

a Tejutat, amelynek 
nagyon más a látványa, 

mint innen, Európából 
bárhonnan nézve. 

Az élmény szavakkal 
leírhatatlan.
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enciklopédia

ővári László történész a bethleni gróf 
Bethlen család tagjairól azt a véle-
ményt alakította ki, hogy „a kard és 
ész fegyvere egyaránt bajnokokra ta-
lált közöttök, mindig ott álltak a vé-
szek, a viharok élén s mindig a hazafi-
ak soraiban, szerelemmel csüngve a 
hon földén.” A kígyós címerű nemesi 
család tagjai meghatározó adottsága-
ikat őseiktől örökölhették, de jellemük 
kialakításában szüleiken kívül min-
denkori nevelőiknek is nagy szerep 
jutott. Gondoljunk csak Bethlen Far-
kasra, akinek a bonyhai kastélyban 
1824-ig, a Kolozsvári Református Kol-
légiumba való felvételéig Csöreghy Fe-
renc volt a nevelője. 

Az erdélyi arisztokráciához – a Tár-
sasághoz – tartozó bethleni Bethlenek 
idegenektől elzárt világába és gon-
dolkodásmódjába, valamint a keresdi 
birtoknak és parkjának ma már nem 
létező részleteibe enged bepillantást 
Demeter Dezső nevelő 19. századbeli le-
velezéséből az alább közölt két írásbeli 

diskurzus, amely a közeli rokonnak, 
Herepei János művelődéstörténésznek 
az MTA Kézirattárába juttatandó, hiva-
talos átvételig magántulajdonban lévő 
hagyatékrészében maradt fenn. 

Az első levélben szereplő Bethlen Far-
kasné széki gróf Teleki Róza (1822–1880), 
Teleki János (1792–1860) és zágoni gróf 
Mikes Elise (1802–1882) leánya, akinek 
egyetlen testvére Teleki Sándor (1821–
1892) honvédezredes volt. Kővári Lász-
ló az Erdély földe ritkaságai (Tilsch Já-
nos, Kolozsvár, 1853) címen megjelent 
kötetét a hazaszeretetéről közismert 
grófnőnek ajánlotta. „Gróf Bethlen Far-
kasné született gróf Teleki Róza úrasz-
szonynak, mint a nemzeti irodalom s 
honismeret pártfogójának.” Az ajánlás 
ismeretében természetesnek vehetjük, 
hogy fia nevelőjét arra kérte: „fordítson 
egy kis figyelmet jellemére, tegye meg, 
ha nem értünk, de a köz hazáért, hi-
szen ugye, nekie neveljük fiainkat?”

Teleki Róza férje, Bethlen Farkas 
(1813–1870) kolozsvári joghallgató, 

Keresd madártávlatból

A Bethlenek élete Demeter 
Dezső nevelő levelezésében
Adalék az erdélyi arisztokrácia történetéhez

K

Sas Péter

A kígyós címerű nemesi 
család tagjai meghatározó 

adottságaikat őseiktől 
örökölhették, de jellemük 

kialakításában szüleiken 
kívül mindenkori 

nevelőiknek is nagy szerep 
jutott. 
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politikus, földbirtokos, Bethlen Pál 
(1778–1827) kamarásnak és Bethlen 
Alojziának (1790–1826) a fia. Feleségé-
vel 1839-ben kötött házasságot, mely-
ből három gyermek, Gizella (1843–1863), 
Irma (1844–1932) és Árpád (1850–1912) 
született. Házasságkötése után bony-
hádi birtokán élt és gazdálkodott  1834 
és 1837 között az erdélyi országgyűlések 
résztvevője, 1841-ben és 1846-ban Kü-
küllő vármegye követeként a reformel-
lenzék egyik vezetője. 1848-ban Erdély 
és Magyarország uniójának híve, a ma-
gyar forradalom kitörése után létrejött 
Batthyány-kormányban az erdélyi ré-
szek postaügyi főigazgatója. A szabad-
ságharc leverése után perbe fogták, de 
büntetlenül visszatérhetett bonyhádi 
birtokára. 1861-ben Küküllő vármegye 
főispánja, 1865–1870 között országgyű-
lési képviselője. Bonyhádi birtokát kivá-
ló eredményekkel vezette, pomológus-
ként is fennmaradt a neve. Jelentősebb 
munkái: Szőlőművelés és borászat körüli 
tapasztalások (Pest, 1868) és Adatok Er
dély viszonyairól, különös tekintettel az 
adózási rendszerre és Erdély közlekedési 
eszközeiről (Statisztikai és Nemzetgaz-
dasági Közlemények, 1868).

A második levélben szereplő Gróf 
nem más, mint Bethlen Bálint (1856–
1913) politikus, földbirtokos, országgyű-
lési képviselő, Torda-Aranyos vármegye 
főispánja és Torda díszpolgára, Beth-
len Pál (1798–1859) főispánnak és má-
sodik feleségének, Bethlen Máriának 
(1827–1876) a hatodik gyermeke. A Gróf-
né Bethlen Bálint felesége, uzoni gróf 
Béldi Berta (1863–1946), Béldi Györgynek 
(1801–1877), az Erdélyi Pénzügyigazgató-
ság elnökének és báró Bruckenthal Ber-
ta Jozefának (1826–1914) a leánya. A ke-
resdi kastélyban a szülőkön kívül ott élt 
a levélben említett hat gyermekük is. 
Születési sorrendben Mária (1882–1970); 
Gábor (1885–1914); Bálint (1887–1946) ké-
sőbb politikus, földbirtokos, országgyű-
lési képviselő, Torda-Aranyos vármegye 
főispánja, az Aranyos folyón átívelő vas-
híd és a tordai főgimnázium megépítte-
tője; Béla (1888–1979), később földbirto-
kos, 1940–1944 között Beszterce-Naszód 
és Szolnok-Doboka vármegye főispánja, 
1944. augusztus 29. és október 10. között 
Észak-Erdély kormánybiztosa; Ödön 
(1893–1968) és Berta (1896–1924).

A második levél címzettje szemer-
jai Demeter Károly (1818–1901), anyai 
ágon Herepei János nagyapja volt. A Ko-
lozsvári Református Kollégium szor-
galmas és szilárd jellemű diákjaként 
társai megbecsülését élvezte. 1843-ban 
ellenőrként (contrascriba) és a szolgák 
felügyelőjeként négy pár cipóra tart-
hatott igényt. Papp Ferenc örökítette 

meg Gyulai Pálról szóló munkájában 
(MTA, Bp. 1941), hogy járandósága felé-
ről lemondott, az egyik pár cipót Gyulai 
Pálnak, a másikat Vas Jánosnak adta 
át. Önzetlen gesztusa annyira növelte 
népszerűségét, közkedveltségét, hogy 
a következő esztendőben diákfőnök-
nek (senior) választották. Az 1848/49-
es szabadságharc idején Bem tábornok 
környezetéhez tartozott, ezért a levere-
tés után bujdosásra kényszerült. A jogi 
egyetem elvégzése után ügyvédként és 
jószágigazgatóként működött, valamint 
a kolozsvári református egyház pénz-
tárnoka volt. Szakismeretéről tanús-
kodik gróf Pejácsevich Márk (1818–1890) 
főrendiházi taggal, a Fonciere biztosító 
társaság igazgatósági elnökével folyta-
tott levelezése. Demeter Károly első fe-
lesége Stark Regina (1824–1862), akitől 
négy gyermeke – Károly (1852–1890) a 
marosvásárhelyi református kollégi-
um tanára, Gyula (1853–1881) mérnök, 
Ilona (1856–1923) és Regina (1858–1924) – 
született. Második feleségétől, Horváth 
Annától (1838–1920) származó három 
gyermeke közül a második volt Dezső 
(*1878), a Bethlen-gyermekek nevelője, 
később a Kolozsvári Református Kollé-
gium tanára. A levélben szereplő Irén 
(1860–1917) Demeter Gyula nővére, ké-
sőbb Baló József budapesti tanítóképez-
dei igazgató felesége. Ilka becenévvel 
pedig a mostohanővére, Herepei Ger-
gely kolozsvári református lelkész fele-
sége, az előbbiekben említett Demeter 
Ilona  

1. Gróf Bethlen Farkasné 
levele Demeter Dezsőnek
(Ádámos, 1865. október 31.)

Ádámos, October 31. 1865.
Ha soraimmal most unalmára is va-

gyok, bocsásson meg, de nem tehetem, 
hogy ne kérjem meg Demeter urat, te-
gye meg azt a szívességet értünk, és 
fogadja Árpádot barátságába. Főképp 
arra kérem édes Demeter úr, Árpádot 
intse meg, ha legkisebb kivetőt lát és 
hall róla. Tudom én, hogy kérésem kel-
lemetlen, mert minden embernek van 
elég saját ügye: de mint anya oly jónak 
és tökéletesnek kívánnánk jellemét 
gyermekeinknek tudni, és mindazokat 
felszólítani igyekszünk, ki jó hatással 
lehet rája. Maga édes Demeter úr gyak-
ran lesz Árpádékkal, kérem, fordítson 
egy kis figyelmet jellemére, tegye meg, 
ha nem értünk, de a köz hazáért, hi-
szen ugye, nekie neveljük fiainkat?

Kéréséért újból bocsánatot kér
Gr  Bethlen Farkasné

2. Demeter Dezső levele 
szüleinek, Demeter 
Károlynak és feleségének

Keresd, 1898. aug. 16. kedd, d. u.
u  p  Dános
Édes jó Szüleim!

Kisé talán későn küldök részletes tu-
dósítást, de a körülmények és a viszo-
nyok miatt hamarább nem tehettem  
Gyérest, ahol már szinte otthon érez-
tem magam, vasárnap reggel hagytuk 
el és estvére érkeztünk ide. Én a Gróffal 
és a két nagyobb fiúval (Gábor és Bá-
lint) külön jöttem a személyvonaton, 
míg a Grófné a két legkisebb gyermek-
kel (Ödön és Berta) előre jött a gyorsvo-
nattal, hogy minket fogadhasson. Má-
ria comtesse és Béla (a 3.ik fiú) jelenleg 
Bethlenben vannak a nagybátyjuknál. 
A háznép tehát a következőkből áll: a 
Gróf, a Grófné, Mária, Gábor, Bálint, 
Béla, Ödön és Berta, a Mária nevelőnő-
je, egy bonne a két kisebb gyermek mel-
lett és én; továbbá a cselédszemélyzet 
stb. A Gróf gyönyörű szép férfi, valóban 
daliás alak és igazi magyar ember, a 
modora kissé nyers s könnyen inger-
lékeny; velem szemben különben elég 
barátságos és kedves, többször kínál 
meg szivarral és egy párszor biliárdoz-
ni is hívott. Mindjárt az első találkozás 
után kivitt az őrkei birtokára, amely 
Gyéres közelében fekszik. Mikor itten 
a komlósba megy, én is megyek a fiúk-
kal; tegnap d  u  pl  szinte két óra hosz-
szat szedtük a komlót. A Grófné nagyon 

Bethlen Farkasné Teleki Róza.
Barabás Miklós festménye
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kedves és barátságos asszony, emellett 
igen művelt és munkás; nagyon sok a 
dolga és gondja a ház körül, melyekkel 
a Gróf nemigen látszik törődni. Sokat 
bajlódott Gyéresen a becsomagolással 
és itten a kicsomagolással; mindezek-
ben különben én is igyekeztem nekie 
segítségére lenni. Az én tanítványa-
im (Gábor és Bálint) elég barátságos és 
kellemes gyermekek, de talán túlságos 
elevenek és csintalanok s ép’ ezért so-
kat kell őket szidnom. Tanórát napon-
ként hármat tartok s a magyart, latint, 
németet és számtant gyakoroljuk, [A le-
vélíró megjegyzése: Bocsánat, hogy plaj-
básszal folytatom, de a Grófné elkérte a 
tintámat. – S. P.] melyekből nagyon sok 
a pótolni való. Ezen kívül egész nap ve-
lük vagyok, hogy ne legyenek felügyelet 
nélkül s ép’ ezért tulajdonképpen csak 
az estéim teljesen szabadok. Felkelni 
reggel 7 óra után szoktam, 8 óra tájban 
reggelizek a szobámban, amely valójá-
ban nem csak az enyém, hanem a fi-
úké is, mert ott alusznak, s a tanórá-
kat is ott tartjuk. Reggeli után egy óra 
hosszat sétálgatunk a kertben, azután 
tanulunk a villásreggeliig 1/2 11 óráig. 
Villásreggelire rendszerint háromfélét 
kapunk a gyümölccsel együtt. Ebéd-
re, mely 2 óra után szokott lenni, négy 
tál étel (csütörtök és vasárnap 5) van a 
gyümölcsön kívül. Ebéd után a salon-
ba vonulunk az ebédet megköszönni s 
a Grófné, a Gróf és én feketekávézunk. 

Így telik el az idő 1/2 4-ig vagy 4-ig s 
azután 1 1/2 óra hosszat foglalkozom a 
gyermekekkel  6 órakor van az uzson-
na, rendszerint kávé és gyümölcs, rit-
kán még tészta is. Uzsonna után sé-
tálgatunk, biciklizünk, csolnakázunk, 
crocettet játszunk vagy kuglizunk, szó-
val: az a fő, hogy legyen mindig vala-
mi szórakozásunk  A vacsora 9 órakor 
van s a gyümölccsel együtt három fo-
gásból áll  Vacsora után a gyermekek 
mindjárt lefeküsznek, mi pedig még 
egy kissé beszélgetünk. Lefeküdni 11 óra 
tájban szoktam. Így telik el egyik nap a 
másik után nagyon kevés változással  
Különben minden tekintetben meg va-
gyok elégedve s egyáltalán nincs okom 
a panaszra 

Az egész birtok – a Gróf állítása 
szerint – 2600 hold területen fekszik, 
melynek legszebb és legérdekesebb 

részét képezik a vár, a lakóházak és 
a gyönyörű kert. Az összes épületek 
mind nagyon régiek, a Gróf azt mond-
ta, hogy talán még a honfoglalás ide-
jéből valók. Szépen van parkírozva 
a kert, van benne szökőkút, egy tó, 
melyben állítólag 12000 aranyhal van, 
továbbá hattyúk, valami japáni rucák 
és ilyen specialitások  Van egy mester-
séges barlang is, melyet még a néhai 
Gróf Bethlen Gábor kezdett készíttetni 
s maig is befejezetlen. A gyümölcsös-
ben 15000 gyümölcsfa van, különbnél 
különb fajtájúak. Érdekes része a kert-
nek a labirint, mely virágfüzérekből és 
kúszónövényekből van készítve. Mind-
ezeknek nagyon sok a látogatója, ma is 
volt itten egy pozsonyi rajztanár, aki a 
várnak, valamint a kertnek szebb és 
fontosabb részeit rajzolta le. A napok-
ban volt itt egy dilettáns fényképész 
is, aki szintén tett felvételeket. Keresd 
különben egy rongyos, kis falu a lakói 
szászok és oláhok, fekvése igen szép s 
az ide vezető út tényleg olyan kígyózó 
és kanyargós, hogy a falut magát alig 
lehet megtalálni. Tehát jól illik reá a 
Keresd név 

Hogy vannak különben édes Szülei-
mék? Irénék hazamentek-é már? 

Kezeiket csókolva maradok szerető 
fiok: Dezső

Az ide mellékelt kártyát kérem átad-
ni Ilkáéknak 

Kérem, írjanak.

Szépen van parkírozva a 
kert, van benne szökőkút, 

egy tó, melyben állítólag 
12000 aranyhal van, 

továbbá hattyúk, valami 
japáni rucák és ilyen 

specialitások. Van egy 
mesterséges barlang is.

A Bethlen várkastély Keresden. Köpeczy Sebestyén József hagyatékából
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A király utolsó napjairól 
viszonylag részletesen 

beszámol Antonio 
Bonfini, az ebben az 

időben  Mátyás udvarában 
tartózkodó itáliai 

humanista.

tt a kehely, igyál,/ Uram, László király,/ 
Enyhít...mikép a sír!” – e közismert soro-
kat Arany János adta V. László hű cseh 
udvaronca szájába, mintegy sugallva 
ezzel, hogy az 1457-ben, alig 18 évesen 
elhunyt uralkodó mérgezés áldozata 
lett. Ezt a kortársak és az utókor ál-
tal is széles körben elfogadott nézetet 
a történettudomány az elhunyt földi 
maradványainak vizsgálata alapján 
egyértelműen cáfolni tudta: az ifjú ki-
rály leukémiához hasonlatos, rákos 
betegségben hunyt el  Ha egy uralkodó 
látszólag ereje teljében távozott a földi 
árnyékvilágból, gyakran kaptak láb-
ra ilyen és ehhez hasonló vélekedések, 
ám ezek nagy részét soha nem sikerült 
bizonyítani. Az utókor szemében egyik 
legnépszerűbb magyar király, a Lász-
lót a magyar trónon követő I. (Hunya-
di) Mátyás (1458-1490) esetében nap-
jainkig tartja magát a nézet, hogy az 
életének 47. (más források szerint 50.) 
évében járó uralkodó nem természe-
tes halállal halt meg 1490. április 6-án, 
Bécsben. A kérdést egyértelműen persze 
csak a király csontvázának vizsgálatá-
val lehetne eldönteni, miután azonban 
a székesfehérvári királysírokat a törö-
kök feldúlták, így csak a forrásokra és 
az esetet azok alapján rekonstruáló fel-
dolgozásokra, no meg némi józan észre 
hagyatkozhatunk 

Tények és orvosi 
magyarázatok
A mérgezés gyanúja olyankor tűnik a 
leginkább igazolhatónak, ha egy erő-
től duzzadó, egészséges, számos tervet 
szövögető uralkodó élete ér véget hirte-
len. Mátyás esetében azonban erről szó 
sincs: a király évek óta számos beteg-
séggel küzdött, és aligha véletlen, hogy 
házasságon kívül született természetes 
fia, Corvin János trónutódlásának el-
ismertetésén dolgozott hosszabb ide-
je. Ráadásul középkori viszonylatban 

Mátyás nem is számított különösebben 
fiatal embernek; a korábbi magyar ki-
rályok közül jószerével egy kezünkön 
meg tudjuk számolni azokat, akik en-
nél jóval magasabb életkort értek meg.

A király utolsó napjairól viszonylag 
részletesen beszámol Antonio Bonfini, 
az ebben az időben  Mátyás udvarában 
tartózkodó itáliai humanista. Ő már az 
1489-es évből is többször ír a király sú-
lyos gyengélkedéseiről, amelyek miatt 
még a német-római császárral megkö-
tendő béke aláírását, illetve egy már 
meghirdetett országgyűlést is el kellett 
halasztani. Bonfini azt is írja, I. Miksa 
német király már ekkor Mátyás közeli 
halálát várta, s emiatt maga is halogat-
ta a békekötést, amely egyebek mellett 
a magyar uralkodó ausztriai hódítása-
inak elismertetését tartalmazta volna  
Az 1490-es év elejére pedig a krónikás 
ekképp emlékszik: „Bécsben a király 
nem hagyta abba sem a belső, sem a kül
ső ügyek intézését, bár betegsége napon
ként súlyosbodott, s nagyon elgyengült. 
Beköszöntött a február, azután a márci
us. Tavasszal az emberi testben gyorsabb 
mozgásba jönnek a nedvek; annál inkább  
kezdett megrendülni állapota.” Virágva-
sárnap (április 4-én) a király még végig-
ült egy hosszas szentmisét, és lovag-
gá is ütött egy követet, de aztán ismét  
rosszul érezte magát. „Minthogy addig 
még semmit sem evett, gyengeség vett 
erőt rajta; belső szobáiba vonult vissza. 
Még három óra hosszat nem reggelizett, 
mert rossz volt a gyomra. A királynét is 
várta, ki az ünnepen a város templomait 
látogatta. Míg reá várakozott, hogy va
lamit egyék s erőtlenségét elmulassza, 
Péter kulcsárral picenói fügét hozatott. 
Ez azonban állott, romlott volt. Mikor a 
király megízlelte, úgy felháborította az 
ostoba kiszolgálás, hogy haragra lob
bant. Eközben érkezett meg a király
né; tőle telhetően csillapítja, csendesí
ti, nyugtatja férjét. A királyné az ebédre 
terelte a szót s mindenféle ízletes étekkel 
szolgált neki, de ő nem nyúlt semmihez. 

Antonio Bonfini mellszobra a budai várban. 
Farkas Zoltán alkotása, 1934

A mérgezett füge rejtélye
 
525 éve halt meg Hunyadi Mátyás magyar király

„I

Mayer János
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emlék-lapok

Azt mondja, feje szédül, szeme homályo
sodik. Hálószobájába viteti magát. Ekkor 
hirtelen szélütés éri.” (Antonio Bonfi-
ni: Tíz könyv a magyar történetből. Va-
lamennyi itt idézett rész Geréb László 
fordítása.) Ezt látva az összes jelenlé-
vő főpap és főúr megrendülten figyel-
te a királyt, de egyedül Beatrix király-
né őrizte meg lélekjelenlétét, s próbált 
Mátyásba „éltető szert” tölteni. A leírást 
Bonfini így folytatja: „Látták ugyanis 
mindnyájan, hogy a királyt nagy testi 
fájdalmak gyötrik, s a súlyos betegség 
megfosztotta beszélőkészségétől. Csak 
azt kiáltozta: „jaj, jaj!” és „Jézus!” Más 
szót nem tudott kimondani.

A felség iránti nagy tiszteletből még 
ekkora életveszedelemben sem merte 
senki megérinteni, hozzá szólni, vagy 
étekkel segítségére lenni. Csak a király
né: összeszorított száját erővel felnyit
ja és valami éltető orvosságot önt bele. 
Most fülét, ujját, haját húzogatja, hogy 
magához térjen. Majd elkötözi karját, 
kezét, lábát, ahogy szokták ily veszede
lemben. Majd fülébe kiáltoz, felnyitja 
kifordult szemét. Fáradhatatlanul min
dent megtesz, amire a szeretet kötelez. 
Tanácsot kér az orvosoktól, kérleli őket, 
akik a súlyos betegség láttán megretten
tek. A király pedig mindinkább növekvő 
fájdalmában nyög, ordít, mint az orosz
lán; magával a halállal küzd. […] Egész 
éjjel hatalmasan fel-felbődült. Hajnalra 
végül elült szörnyű fájdalma; néhány 
órára elnyomta ugyan az álom, de az is 
nyugtalan volt. Azután fölverte az ismét 
kitörő őrjítő fájdalom. Az egész napot ál
matlanul töltötte, némán, hanyatt fek
ve. Merően nézett egyesekre: előtte álló 
fiára, majd a királynéra, mintha kérni 
akarná őket valamire, mintha mondani 
szeretne nekik valamit. Többször eről
ködött, hogy beszéljen, de nem tudta a 
szavakat kimondani. […] A harmadik na
pon, mely Marsról kapta nevét [kedden], 
délelőtt hét és nyolc óra között, miköz
ben egyre hörgött, s mintha isten bocsá
natáért esdekelne, különböző jelét adta 
őszinte bűnbánatának, hányás közben 
végül kilehelte lelkét. – Haláltusájakor 

gyomrában hirtelen diónyi gömb támad, 
emelkedik, s csuklást okozva torka irá
nyába tart. Midőn nyeldeklőjéhez ér, a 
király nyomban kiadja a lelkét.” Bonfini 
szerint a megelőző időszakban számos 
baljós előjel is jelezte a közelgő tragédi-
át, amelyeket a krónikás önmaga szá-
mára a király állapotával igazolni tu-
dott 

Amennyiben Bonfini – aki egyébként 
maga sem tartotta kizártnak az ural-
kodó megmérgezését – leírását hiteles-
nek fogadjuk el, abból számos követ-
keztetés vonható le. Az azonban ebből is 
kiderül, hogy Mátyás hosszabb ideje ko-
molyan betegeskedett, és más forrásból 
azt is tudjuk, hogy évek óta köszvény 
is gyötörte. Azt se hagyjuk figyelmen 
kívül, hogy Mátyásnak a testi bajokon 
kívül más is fájdalmat okozott: külpo-
litikai tervei (a német-római császá-
ri cím megszerzése, törökellenes had-
járat szervezése) sorra dugába dőltek, 
nem született fiú örököse, és bár sokat 
megtett érte, Corvin János örökösödését 
sem tudhatta biztonságban 

A Bonfini által leírt tünetek elemzé-
sére a 19. század egyik kiváló történé-
sze, az éppen Mátyás életrajzán dolgozó 
Fraknói Vilmos kérte fel Korányi Fri-
gyes orvosprofesszort 1889-ben. Korányi 
a Bonfini által leírt tüneteket vizsgálva 
megállapította, hogy azok nem mérge-
zésre, hanem agyvérzésre utalnak. Bár 
szerinte szélütésnél ritkán jelentkez-
nek tartós görcsök, néha mégis fellép-
nek, ha a megpattant érből kiömlő vér 
az agyhártya alatti agyfelületet borítja 
el. A reuma, amely Mátyást élete utolsó 
két évében kínozta, gyakran kóros szív-
nagyobbodást okoz, ez pedig agyembó-
liához vezethet  

Herwig Egert osztrák belgyógyász 
főorvos 1982-ben ugyan nem zárta ki 
Korányi diagnózisának helyességét, de 
rámutatott a leírás ellentmondásaira 
is. Szerinte vagy a mellkas, vagy a gyo-
mor súlyos megbetegedéséről van szó, 
de nem lehetetlen a mérgezés sem. Erre 
abból lehet következtetni, hogy egy-
részt agyvérzés esetében (ellentétben a 
mérgezéssel) sohasem lép fel teljes bé-
nulás, mint amelyre Bonfini leírásából 

következtethetünk. A jobboldali bénu-
lással együtt jár ugyan a beszédköz-
pont kikapcsolása is, ebben az esetben 
azonban a beteg fejbólintással és egyik 
kezével jelezve válaszolhatott volna a 
királyné kérdéseire  Másrészt az agy-
vérzés sokkal inkább apátiát, mint kín-
zó fájdalmat vált ki. A király éjszakai 
fájdalmas ordítását nehéz tehát szél-
ütéssel magyarázni. Nincs kizárva az 
sem, hogy a romlott füge által előidé-
zett gyomorrontás elősegítette az agy-
vérzést, az elviselhetetlen gyomorgörcs 
azonban inkább jellemző a mérgezésre, 
mint a gyomorrontásra. Napjaink is-
mert orvos-genetikusa, Czeizel Endre 
szerint a király ételmérgezést követő 
agyvérzésben hunyt el 

A mérgezési teória és buktatói

Azt persze nehéz lenne tagadni, hogy 
az életében népszerűtlen és számos 
ellenséget szerző király halála sokak 
érdekében állhatott. Épp ezért az ösz-
szeesküvéselméleteket gyártóknak vi-
szonylag könnyű volt gyanúsítottakat 
produkálnia Miksa német császártól 
kezdve Szapolyai István főkapitányon 
át egészen Beatrix királynéig  A leg-
utóbbi időkben az inkább szépíróként 
ismert Nemere István és Grandpierre 
K. Endre igyekezett a merénylethistó-
riát igazolni, a korábban József Attila 
öngyilkosságát is cáfolni vélő Garam-
völgyi László rendőrségi szóvivő pedig 
egész könyvet (Hunyadi Mátyás. Megy
gyilkolták a királyt. Budapest, 2012) 
szentelt annak bizonyítására, hogy 

A felség iránti nagy 
tiszteletből még ekkora 
életveszedelemben sem 

merte senki megérinteni, 
hozzá szólni, vagy étekkel 

segítségére lenni.

Bécs Mátyás korában. 1483-iki festmény a 
klosterneuburgi prépostság kincstárában. 
Az eredetiről másolta Cserna Károly

Hunyadi Mátyás ábrázolása  
a Thuróczy-krónikában
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Mátyás halálát voltaképpen Beatrix ki-
rályné rendelte meg 

Az egyébként is súlyos tárgyi tévedé-
sekkel terhelt könyv szerint a királyné 
bűntársaival együtt mérgezte meg a fü-
gét, de minthogy Mátyás szervezete bi-
valyerős volt, még további két alkalom-
mal kellett mérget erőltetnie a király 
összeszorult ajkai közé. (Ráadásul min-
denki szeme láttára.) Miután Bonfini 
művében nem említi orvosok jelenlétét, 
Garamvölgyi már azt állítja, hogy Beat-
rix parancsára nem is lehettek a király 
közelében, sőt maga Beatrix volt az, aki 
„kiéheztette” a gyengélkedő királyt, 
és még olyat is állít, hogy a mérgezett 
fügén kívül éppen semmi sem állt az 
időközben megéhezett király rendel-
kezésére, vagy legalábbis a királyné 
megtiltotta más ételek felszolgálását. 
(Ez viszont Mátyást eléggé tehetet-
len alaknak mutatja, márpedig addi-
gi uralkodása nem éppen ezt igazolja.) 
A nyomozó szerint Beatrix indítéka az 
lett volna, hogy maga ülhessen elhunyt 
férje után az ország trónjára, ne pedig 
az általa ki nem állhatott Corvin János  
Csakhogy az ekkor már másfél évtizede 
Magyarországon élő Beatrixnek tisztá-
ban kellett lennie azzal, hogy a magyar 
rendek aligha tűrik meg a nőuralmat 
az országban, ráadásul hatalmi pozíci-
ói eleve sem voltak rosszak. Erős akara-
tú királynéként komoly befolyása volt, 
hiszen rokonait Mátyás komoly méltó-
ságokba iktatta be (unokatestvére, Estei 
Hippolit például alig hétévesen lett esz-
tergomi érsek!), így aztán egyáltalán 
nem látszik világosnak, miért is akart 
volna ilyen hirtelen megszabadulni 
öregedő férjétől.

Elvben persze számolhatunk I. Mik-
sa későbbi német-római császár érde-
keivel is. Mátyás (törvényes) fiúörökös 
nélküli halála esetén ugyanis az apja, 
III. Frigyes és Mátyás között 1463. július 
19-én megkötött bécsújhelyi szerződés 
értelmében a magyar trónt az ifjabbik 
Habsburg örökli. (Mátyás a Bécsben őr-
zött Szent Korona visszaadásának fejé-
ben ment bele az előnytelen szerződés-
be, de az akkor húszas éveinek elején 
járó, ifjú házas király még joggal re-
mélhette, hogy lesz törvényes utóda.) 
Csakhogy Miksát ennyire nem sürget-
te az idő; már egy évvel korábban is 
Mátyás közeli halálával számolt; más-
részt a szerződést magára nézve így is 
érvényesnek tartotta, hiszen Corvin 
Jánost a kortársak – Mátyás minden 
igyekezete ellenére – nem tekintették 
legitim trónörökösnek. Miksa utód-
lásának persze voltak magyarországi 
támogatói a Mátyás által háttérbe szo-
rított magyar főurak között is, de őket 
a képzeletbeli vádlottak padjára ültet-
ni nem több spekulációnál. Ugyanez a 
helyzet a Mátyást végül a trónon köve-
tő II. (Jagelló) Ulászló cseh királlyal és 
itthoni támogatóival is; Mátyás halála 
kétségkívül nem jött rosszul közép-eu-
rópai dinasztikus terveik építéséhez az 
adott pillanatban; ebből azonban egy-
általán nem következik, hogy bármi 
közük is lett volna hozzá. Azt is nehéz 
volna vitatni, hogy a magyar főúri elit 
sorában sok ellensége volt az erősen 
központosító, a rendek akaratát rend-
szeresen figyelmen kívül hagyó, az or-
szágot erején felül adóztató királynak, 
ám egy király elleni merényletet so-
kan közülük aligha mertek (és tudtak) 
volna megvalósítani. Persze nem vitás, 
hogy a „reneszánsz pápák” korában is-
mertek voltak mindenféle méregkeve-
rő műhelyek és technikák, hogy aztán 
hány, a kor által rejtélyesnek mondott 
haláleset mögött álltak, azt nem tud-
juk.

Összegzés

A rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján tehát egyértelműen nem lehet 
megállapítani Mátyás halálának okát. 

A mértékadó történészek azonban rég-
óta abból indulnak ki, hogy a király ter-
mészetes halállal halt meg, amit hosz-
szú betegségével és önmagát egyébként 
sem kímélő (még utolsó hónapjaiban 
is sokat utazó) életmódjával magya-
ráznak  A magyar rendek nagy része a 
halálhírt hallva ekkor inkább felléleg-
zett, és bár az uralkodó kettős (Bécsben 
és – budai kitérővel – Fehérvárt tartott) 
temetési szertartásán megadta neki a 
méltó végtisztességet, minden erejé-
vel azon ügyködött, hogy az ország új 
uralkodója semmiképp sem Mátyás 
művének folytatója legyen. Csak ke-
vesen ítélték meg ekkor tevékenységét 
méltányosabban, sérelmektől nem el-
fogultan úgy, mint a magyar és oszt-
rák történelmet is megíró Unrest Jakab 
karintiai plébános: „Igaz, hogy hábo
rúival sok bajt okozott, de sok jót is tett, 
mert a török és husziták ellen megvédte 
az embereket, és így sok keresztény lel
ket szabadított meg a gonosztól. Hábo
rúiban még sokkal több rosszat tehetett 
volna, semmint tényleg elkövetett. Em
berei is sokat cselekedtek, ami az ő aka
rata ellen történt. És nem akarja Isten, 
hogy elkárhozzék minden császár, király 
és fejedelem, aki háborút visel, mert Is
tennek mindenható kegyelme és irgalma 
nagyobb, mint az egész világ bűnei. Má
tyás is keresztény hitben halt meg hát.” 
(Idézi: Hóman-Szekfű: Magyar történet  
II. kötet, 562-563.)

Az elhunyt király csak több évtized 
múlva emelkedett a történeti emléke-
zetben az Igazságossá, amikor az or-
szág sokkal súlyosabb válságba került. 
De talán épp a hozzá hasonlóan kariz-
matikus uralkodók, politikai vezetők 
hiánya termeli újjá mindazokat az el-
méleteket, hogy a király végzetét csakis 
mások ármánykodása okozhatta 

A legfontosabb forrás, Antonio Bonfini  
művének címlapja

Mátyás ravatala Bécsben. (Nem hiteles  
ábrázolás). Hans Burckmayr fametszete, 1515 k.

A rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján 

nem lehet egyértelműen 
megállapítani Mátyás 

halálának okát. 
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égebbi kiadványokat lapozok: Felsőbá-
nya (1993), Felsőbányai kalauz (1998), 
Felsőbányai arcképcsarnok (2002), Tisz-
teljétek az ősöket! (2004), 150 éves a fel-
sőbányai Nagyboldogasszony templom, 
valamint a Kálvária-kápolna (2008). 
Mindenik kiadvány közös vonása, 
hogy a közel 700 éve szabad királyi 
bányavároshoz – Felsőbányához – kö-
tődik, közös vonása továbbá, hogy a 
címlapon egyedüli vagy társszerző-
ként ott olvasható a név: Hitter Ferenc  
A változatos műfajban született írá-
sok – helytörténeti monográfi a, rövi-
debb-hosszabb cikkek, tanulmányok, 
lexikonjellegű ismeretközlések… – 
nem csupán témáikban, nem csupán 
tárgyukban bírnak közös nevezővel a 
szülőváros bemutatását célzó nemes 
szándékkal, hanem érzelmi töltetük is 
azonos: soraikat az iránta érzett szere-
tet és ragaszkodás érzése hatja át. Nem 
csupán a szereteté, hanem a vele való 
azonosulásé is 

E kiadványok ismeretében, a ben-
nük kódolt akarat, szándék megfejté-
se akaratlanul is költői szavakat juttat 
eszünkbe: „Szeretném magam meg-
mutatni, hogy látva lássanak, hogy 
látva lássanak”.  Ady sorai mellé oda-

képzeljük egy másik költőét, a 
Radnótiét: „Nem tudhatom, hogy 
másnak e tájék mit jelent, / nekem 
szülőhazám…” A felsőbányai szü-
letésű Hitter Ferenc helytörténész 
szándékaiban is ez a törekvés tes-
tesül meg: fölmutatni a város ér-
tékeit, megmutatni, hogy mások 
is megismerjék, mások is megsze-
ressék az ő szülővárosát. Másnak 
bizonyára csak egy kis pontocska a 
térképen, de az ott születetteknek, 
az értékeit magukénak vallóknak 
szülőhazája, szülővárosa, otthona 
a Bányahegy tövében, csodálatos 
természeti környezetben megbúvó 
bányászházakat rejtő civitas de me-
dio monte. Bár – mint mondják – az 

emlékhelyek kövei beszélni tudnak, a 
mélyről felhozott bányavirágok szép-
sége szinte leírhatatlan, a hírverés, az 
ismeretközlés nélkül csak egy szűk kör 

ismerheti, becsülheti azt értékéhez illő 
és megfelelő módon.

Erre a hírverésre szegődött el Hitter 
Ferenc immár évtizedek óta. Tette, te-
szi ezt nemcsak a könyvekbe foglalt, 
lapokban közölt, művészi fi lmekben, 
klippekben rögzített módon, hanem 
szélesebb körben is, például a Partiumi 
és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely 
Társaság tagjaként, a város hivatástu-
dattal megáldott krónikásaként, egyre 
kiforrottabb, egyre hatékonyabb formá-
ban 

Szép és beszédes példája ennek az 
újabb könyv*, amely román, magyar és 
angol nyelvű tájékoztató és ismertető 
szöveggel, bőven illusztrált, művészi ti-
pográfi ai kivitelben került a helybeli és 
a város iránt érdeklődő olvasók kezébe. 
Amiként az országok, a városok is azon 
igyekeznek, hogy a maguk imá zsát, ar-
culatát a legjobb fényben tüntessék fel, 
érdeklődést keltve a turisták, a másutt 
élők körében, mintegy hívogatva őket, 
úgy ez a kiadvány is megszólít ben-
nünket: jöjjetek, ismerjétek meg érté-
keinket, a mi világunkat, sajátos kul-
túránkat, hagyományainkat! S hogy 
az üzenet minél szélesebb körbe jusson 
el, a többnyelvű kommunikáció lehető-
ségeivel is élniük kell. A kötet román, 
magyar és angol nyelvű szövege épp 
ezt juttatja kifejezésre. Külön pozitívu-
ma – manapság, amikor több városban 
még a kétnyelvű utcatáblák kihelyezé-
se is hatósági retorziót von maga után 
–, hogy a román többségű város polgár-
mesteri hivatala fölvállalja az ott, saj-
nos, már kisebbségben élő magyarság 
anyanyelvén történő közlést is. Vasile 
Dorin Paşca polgármester ajánló sorai 
az album fő érdemét az értékeik újrafel-
fedezésében jelöli meg. A szerző – Hitter 
Ferenc – szándéka szerint az album „a 
múltat hozza a jelenbe”. A napjaink kí-
nálta formai változatosság – megannyi 
csermely, mely egy folyóba torkollik – 
igencsak színes: a jól dokumentált szö-
vegek, múzeumokban féltve őrzött írott 
és képi dokumentációk, régmúlt koro-
kat elénk idéző metszetek, természet-
hű és művészi fotók, képzőművészeti 

„…nekem szülőhazám…”

R

Máriás József

látva lássanak”.  Ady sorai mellé oda-
képzeljük egy másik költőét, a 
Radnótiét: „Nem tudhatom, hogy 
másnak e tájék mit jelent, / nekem 
szülőhazám…” A felsőbányai szü-
letésű Hitter Ferenc helytörténész 
szándékaiban is ez a törekvés tes-
tesül meg: fölmutatni a város ér-
tékeit, megmutatni, hogy mások 
is megismerjék, mások is megsze-
ressék az ő szülővárosát. Másnak 
bizonyára csak egy kis pontocska a 
térképen, de az ott születetteknek, 
az értékeit magukénak vallóknak 
szülőhazája, szülővárosa, otthona 
a Bányahegy tövében, csodálatos 
természeti környezetben megbúvó 
bányászházakat rejtő civitas de me-
dio monte. Bár – mint mondják – az 
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alkotások reprodukciói mind-mind a 
jobb megismerést szolgálják.

A város középkori pecsétje és címere 
a históriai távlatokra utal, a XIV. szá-
zadba visz vissza   A képek távolról sem 
csak az illusztráció szándékával válnak 
a kötet lényegi alkotóelemeivé. Mond-
hatni: önálló életre kelnek, domináns 
szerepet töltenek be. A különlegesen 
szép, vonzó földrajzi környezetben fek-
vő várost bemutató albumról lévén szó, 
nem is lehetne másképp! Többek annál: 
időutazásra hívnak, arra a gondolatra, 
hogy múlt és jelen egyaránt életünk ré-
sze, a helyhez való ragaszkodásunk, az 
iránta érzett szeretetünk kifejezői, hor-
dozói, hirdetői. Örvend a lélek, amikor 
a város panorámájában gyönyörködik, 
amikor hajdani képíró művészek met-
szetein fölfedezi, meglátja az ismerős 
térbeli, máig változatlan domborzati 
jeleket, erdőségeket, a természet örök 
adományait. De elszorul a szíve, amikor 
napjaink pusztító rombolásaira, az éle-
tet adó, életlehetőséget és életreményt 

nyújtó bányászat és ércfeldolgozás 
lassan csak romokban fellelhető ob-
jektumait látja, örök mementóként, 
emlékeztetőként az ősi mesterségre, a 
bányászatra és a romlásra, a pusztu-
lásra, a mostoha sorsra, amelyre nap-
jainkban kárhoztattak. A múltbeli, 
muzeális értékű képek a városról, az ott 
élőkről, az ősi fazekasság újraéledésé-
ről gazdag múltra, a jellegzetes viselet-
re, értékes hagyományokra, szokások-
ra, kultúránk becses kincseire hívják 
fel a figyelmet. Az idősebb nemzedék, 
a régi városképek láttán, nosztalgiá-
val gondol vissza a régmúlt évtizedek 
kisvárosára, melyben oly otthonosan 
mozgott, ismerve és köszöntve min-
denkit; az ifjabb nemzedékek szemlé-
let– és gondolatvilágában a múlthoz 
hozzátársult a városbővítés révén szü-
letett tömbháznegyed s az a törekvés, 
amely az egyhangúságot magában hor-
dozó városképet művészi értékez hor-
dozó szoborparkkal teszi elfogadhatób-
bá, otthonosabbá. Minden kép egy-egy 
ablak arra a világra, amely a múltbeli 
és mai városképet jelenti. Az idősíkok 
folytonos interferenciája a helybelieket 
az el– és befogadásban segíti; azoknak 
pedig, akik e képek, szövegek révén kö-
zelítenek hozzá, a megismerésben, az 
érdeklődés felkeltésében nyújt kiváló 
lehetőséget.

A kötet legvonzóbb fejezetei közé tar-
toznak a festészeti hagyományokat il-
lusztráló lapok, oldalak. Felsőbánya 
művészi alkotásokban történő meg-
örökítése immár több mint száz éves 
múltra tekint vissza. A festőművészek 
alkotásai a város lényegi elemeit idézik 
szemünk elé, azt a csodálatos életteret 
és természeti környezetet, amely a vá-
rost jelentette a múltban és jelenti ma 
is. Ők ismerik leginkább annak a szép-
ségnek, varázslatos világnak a titkát, 
amit a felsőbányai táj jelent az embe-
riségnek, amiért ott élni, amiért oda el-
látogatni érdemes. Erre épült az immár 

iparággá izmosodott turizmus, mely ki-
aknázza, felkínálja a lehetőséget a testi 
és lelki megújulásra – a helybelieknek 
és az oda látogatóknak egyaránt 

Nem zárhatjuk méltató sorainkat 
anélkül, hogy ismételten ne szóljunk 
elismeréssel az album gondolatát ki-
ötlő, azt létrehozó, az anyagot szívós 
munkával egybehordó és rendszerbe 
szervező alkotóról, Hitter Ferencről. Hi-
szen ezen a szinten valóságos alkotás-
ról kell beszélnünk. És szólnunk kell a 
fotók készítőiről – Kerekes Erzsébetről, 
Deák Lászlóról, Hitter Ferencről, Len-
deczki Dezsőről, a fedőlap szerkesztőjé-
ről, Pécsi Tündéről, továbbá a régi do-
kumentumokat rendelkezésre bocsátó 
Megyei Történelmi és Régészeti Múze-
um segítőkész és önzetlen közreműkö-
déséről, a kiváló munkát végzett Euro-
tip nyomdáról 

Nagy és értékes nyeresége az album 
a városnak, mindazoknak, akik általa 
egy sajátos és gazdag múlttal rendel-
kező helység életével ismerkedhetnek 
meg. Általa megvalósulva látjuk a köl-
tői álom parafrázisaként megvalósult 
szándékot, amelyben a város látva 
láttatja önmagát. Aki belelapoz, kiérzi 
belőle a szeretet, amely a virtuális tér-
képbeli tájat valóban a szülőhaza, az 
otthon fényében tünteti fel.

* Medio Monte  Baia Sprie  Felsőbánya  
Mittelstadt
Editura Europtip Baia Mare, 2014

Nagy és értékes nyeresége 
az album a városnak, 

mindazoknak, akik általa 
egy sajátos és gazdag 

múlttal rendelkező helység 
életét ismerhetik meg. 

Bányavirág

Felsőbánya látképe. Hitter Ferenc felvételei
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szerző, Kordics Imre előszavából indul-
nék ki: az utcanevek minden esetben az 
adott település társadalmi és politikai 
helyzetét tükrözik. Hiszen a települések 
nemcsak utcák, terek és házak, hanem 
emberek, emlékek, érzelmek és nosz-
talgiák összessége is. Így az utcanevek 
nemcsak a tájékozódás biztosítására 
szolgálnak, hanem emlékek felidézői, 
hagyomány őrzői és eszmei értékek 
hordozói is 

A rendszer- és hatalomváltások ese-
tén a régi utcanevek kicserélődnek, az 
új hatalom semmibe veszi a kisebbség 
nemzeti érzéseit. Hagyományos, gya-
korlatias utcanevek tűnnek el, az új 
rendszernek történelmileg és politikai-
lag megfelelőek kerülnek előtérbe.

Nagyvárad esetében is a 19  század 
második fele volt a hivatalos utcanév-
adás kora, amikor a már meglévő ha-
gyományos és praktikus elnevezések 

mellett a nemzeti érzés került elő-
térbe. Ekkor az ismert és megbe-
csült személyiségek, események 
neveit használták fel. Az utcák 
egész sorát nevezték el olyan sze-
mélyiségekről, akik közismertek 
és tevékenységük révén helytörté-
netünk megbecsült alakjai voltak.

Városunk esetében a román ha-
talom két esetben szüntette meg a 
magyar utcaneveket előbb a tria-
noni diktátumot követően, majd a 
második világháború után.

A könyv első fejezetében a szer-
ző röviden áttekinti a város tör-
ténelmét, fejlődését, bemutatva a 
folyamatosan kialakuló utcákat, 
tereket, ismertetve azok legrégibb 
neveit, valamint azok alakulását 
az idők folyamán. A legrégebbi ta-
lán a Káptalan sor, ami 14. századi 
elnevezés  A városrészek és az utcák 
a folyóvizek függvényében épültek 

ki, sok esetben szentek neveit kapták, 
vagy foglalkozásra, nemzetségekre uta-
ló megnevezést  A Velence utcanév már 

1338-ban ismert volt, e századból valók 
a Bologna, a Pádua, a Szent Ferenc, a Ja-
kab, az Egyed és a Miklós vagy az Újbécs 
utcanevek is  A 16  század megnevezései 
közt találjuk a Káptalanszert, amelyre 
1514-ből, a ma is ismert Olasziról 1552-
ben, a Velencéről pedig 1575-ben talá-
lunk írásos említést. Ebben az időben 
alakult ki a Péntekhely, a Szombathely, 
a Zsupos, az Újbécs vagy a Vadkert, a 
Szent Miklós és az Új utca. 

1714-ben a mai Szent László teret 
Kispiacnak hívták, 1730-ból ismert a Fe-
rences és a Kapucinus utca, 1740-ből pe-
dig a Pálos, 1746-ból az Új Ülés. Szintén 
1730-től ismert a Sas utca, 1728-tól a Me-
gyeház és a Korona, a Olaszi Nagy utcá-
ja – a mai Fő utca – már 1727-ben sze-
repel. Ezek ma is megvannak, mint a 
18  század utcahálózat emlékei  Az utca-
névadást ekkor már a helyi sajátossá-
gok, a gyakorlatiasság és a hagyomány 
határozta meg. A század második felé-
ben tűnik fel a Kőfaragó, az Országút, a 
Pokol, a Zöldfa, a Kolozsvári, a Nagy-te-
mető vagy a Kaszárnya utca. Az 1760-as 
évek legelején már jegyzik a Hentes, a 
Páris, a Közép, a Körös melléke, a Szen-
tiványi, a Mizeriek, a Nemesek, a Fü-
zes, a Nagy, a Kálvária, a Kút, az Egyed, 
a Magyar utcát 

Az 1859-ben készült Halácsy Sán-
dor-féle térképen az egyre jobban ki-
épülő Váralja utcahálózata is nyomon 
követhető. A Nagyvásártér, a Sertés-
vásár tér és a Vár tér mellett az utcák 
egész sorát nyomon követhetjük. Ilye-
nek többek közt a Pece és a Ghillány sor, 
a Vámház, a Kolozsvári (eleje), a Vár, a 
Gyűr, a Sütő utcák és mások.

Várad jelentősebb utca nevei 
1940 és 1944 között

A

Dukrét Géza

gyományos és praktikus elnevezések 
mellett a nemzeti érzés került elő-
térbe. Ekkor az ismert és megbe-
csült személyiségek, események 
neveit használták fel. Az utcák 
egész sorát nevezték el olyan sze-
mélyiségekről, akik közismertek 
és tevékenységük révén helytörté-
netünk megbecsült alakjai voltak.

talom két esetben szüntette meg a 
magyar utcaneveket előbb a tria-
noni diktátumot követően, majd a 
második világháború után.

ző röviden áttekinti a város tör-
ténelmét, fejlődését, bemutatva a 
folyamatosan kialakuló utcákat, 
tereket, ismertetve azok legrégibb 
neveit, valamint azok alakulását 
az idők folyamán. A legrégebbi ta-
lán a Káptalan sor, ami 14. századi 
elnevezés  A városrészek és az utcák 
a folyóvizek függvényében épültek 

Az utcák nevei ábécé 
sorrendben következnek, 

mindegyik mellett a mai 
elnevezése is olvasható. 
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1900-ban már 3619 házat írtak ösz-
sze 168 utcában, ez indokolttá tette az 
új utcanevek bevezetését. A század leg-
elején az utcák egész sorát nevezték el 
olyan személyiségekről, akik kiemel-
kedő szerepük révén helytörténetünk 
jelentős alakjainak bizonyultak, köz-
ismertek voltak, személyük közme-
gbecsülésnek örvendett. Így utcanév 
örökítette meg Rimanóczy Kálmán, 
Lukács György, Szaniszló Ferenc, Ri-
toók Zsigmond, Bunyitay Vince, Szacs-
vay Imre, Csengery Antal, Szigligeti 
Ede, Szilágyi Dezső, Tisza Kálmán, Ru-
likowski Kázmér, Rómer Flóris és má-
sok nevét. Sokunknak még ismerősen 
csengenek ezek… Jelentésüket már ke-
vesen ismerjük. De sorolhatnám a régi 
utcaneveket, amelyeket már csak az 
idősebb korosztály ismer: Akadémia, 
Árvaház, Bémer tér, Czinka Panna, Ha-
dapród utca, Kapucinus, Rhédey-kert, 
Schlauch-kert, Szent János utca, Szent 
László tér, Úri utca, Körös utca, Nagy-
vásártér, Fő utca. Itt megtudjuk, hon-
nan erednek e nevek 

Annak érdekében, hogy jelentéstar-
talmuk ne felejtődjön el, netalán az ér-
deklődő fiatalabb nemzedék figyelmét 
is ebbe az irányba tereljük, a szerző 93 
jelentősebb utcanevet ismertet.  

Az utcák nevei ábécé sorrendben kö-
vetkeznek, mindegyik mellett a mai 
elnevezése is olvasható. Következik az 
utca elhelyezése a városban, milyen ut-
cákat vagy tereket köt össze, előtörténe-
te, hogyan nevezték azelőtt, a névadó 
személyiség életrajza, munkássága, 
kötődése Nagyváradhoz. A jelentősebb 
személyiségekhez rövid történetek kap-
csolódnak, esetleg családtörténetek, je-
lentős események, esetleg hatásuk az 
egész magyar társadalomra    

A könyv következő fejezete a lakók 
és az utcák kapcsolatáról szól. A követ-
kezőkben a szerző a részletekre hívja 
fel a figyelmünket: főnixmadarat áb-
rázoló zászlótartóra, lépcső- és erkély-
korlátokra, lámpaoszlopokra, padokra, 
kerékvetőkre vagy hirdetőoszlopokra. 
A funkcionális és esztétikai szempont-
ból is megfelelő régi utcai tárgyakat vé-
deni kell, a hiányzókat újragyártani.

A legnagyobb mértékben az épüle-
tek díszítményei ragadják meg a fi-
gyelmünket. Esetenként szokatlan, 
néha szimbolikus jelentést is hordozó 
motívumok emelik az utcakép szépsé-
gét, növelik esztétikai értékét. Ízelítő-
ül ezekből mutat be néhány figurális 
domborművet a szerző. Mindezeket na-
gyon részletesen írja le, ismertetve ezek 

jelképeit, szimbólumait. Ezek tesznek 
széppé és egységessé egy műemlék-
épületet, ezekre éppen úgy kell ügyelni, 
mint az egész épületre.

A kötetet számtalan fénykép gaz-
dagítja. Majdnem minden utcanévadó 
személyiség fényképe megtalálható a 
kötetben, s ez már önmagában nagy 
érték. Hisz legtöbbjét nem is ismertük. 
Kordics Imre képeken mutatja be az 
egyes tereket, épületeket, azok fejlődé-
sét, átalakulását, és képösszeállításo-
kat láthatunk az épületek díszítménye-
iről is. 

A szöveggondozást Mihálka Mag-
dolna végezte. Készítette az Europrint 
nyomda. A könyv a Bihar Megyei Ta-
nács, az RMDSZ Bihar megyei szerveze-
te támogatásával készült.

Annak érdekében, hogy 
az érdeklődő fiatalabb 
nemzedék figyelmét is 

ebbe az irányba tereljük, 
a szerző 93 jelentősebb 

utcanevet ismertet.
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20. század nagy történelmi eseményei, 
a két világháború, a hadifogság, a kény-
szermunka, mint a hatalmi bosszú for-
mája, a trianoni és a bécsi döntés, az 
államosítás és a földek kollektivizá-
lása, a kisebbségi sors, az országépí-
tés kiváltotta munkaerőmigráció, az 
új rendszerek kezdeményezte „boszor-
kányüldözés” az erdélyi társadalmat 
olyan mértékben vette igénybe, hogy 
a sok-sok élmény dominálni kezdte a 
beszélgetéseket. Az őszinteség retoriká-
jának nevezhető új beszédmód lassan 
kiszorította a hagyományos történe-
teket (népmesék, mondák), helyettük 
a realisztikus, a nagy, megélt esemé-
nyekkel összefonódó  és személyes, az 
egyéni sorshoz kapcsolódó igaztörténe-
tek, élménytörténetek, élettörténetek, 
családtörténetek állandósultak. A tör-
ténetrepertoár és a történetmondás a 
szórakoztatás mellett a személyes, a 
családi és a település-identitás meg-
teremtője és kifejezője, az emlékezési 
kényszer eszköze lett. Az igaztörténet-
ben már nem feltétlenül a szerencséjét, 
inkább a maga és a maga megélheté-
sét indul keresni az az egyszeri ember, 
aki valamelyikünknek nagyapja, apja, 
nagyanyja, édesanyja volt. S tulajdon-
képpen nem is készül erre az útra, 
mint inkább rásodródik. Mindannak, 
ami vele történik, nem feltétenül az 
a tanulsága, hogy a jó győz, s hogy a 
rossz elnyeri méltó jutalmát. A narra-
tív identitás vizsgálata rendre-rend-
re megkerülhetetlen lett az etnológia 
(a néprajztudomány), a szociológia, a 
történettudomány, a pszichológia szá-
mára; mellettük a zsurnalisztikai és a 
művészi beszédmód (film, regény) is je-
lentősen átvette szemléletét, tartalmát.

Felfedezésében, értelemzésében út-
törő szerepet vállalt a kolozsvári folk-
lórkutató, Nagy Olga, aki a Művelődés 

hasábjain az 1970-es években cikkek so-
rozatát tette közzé erről a témáról. Ez az 
érdeklődés vezette Tóth Zoltánt is, ami-
kor Végváron az 1970-es években bekap-
csolt mikrofon előtt kérdezni kezdte 
Tóth Évát. Tóth Zoltán (1943–2015) törté-
nész, a Miskolci Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kara Történettudományi Inté-
zetének nyugalmazott egyetemi tanára 
volt  

Keszeg Vilmos

A felvétel körülményei

A kazettás magnetofonfelvételt 1974. 
december 11-én készítettem a romániai 
bánsági Végváron (inokai) Tóth Évával 
(Született ikertestvérével, Pállal Végvá-
ron 1886. március 6-án, meghalt 1975. 
január 25-én),  fia, Zs. (Zsigmond) Kiss 
József (1906–1978) házának konyhájá-
ban reggeltől estig, a család és a rokon-
ság körében. A felvétel előzménye az 1971 
nyári látogatás volt, amikor Éva néni 
legtöbb történetével megismerkedtem, 
azokról jegyzeteket készítettem. Ekkor 
fia, Zs. Kiss József kollektivizálás előtti 
gazdálkodását is feljegyeztem. [Végvár 
1892-ig Rittberg, eredetileg német ka-
tolikus telepítés. Lásd: SZMIDA Lajos és 
NIKO LÉNYI István. 1901. A Temes várme
gyei Végvár (Rittberg) nagyközség multja 
és jelene. Temesvár (Végvár Község Kö-
zönsége 1901. 1-5.) Mai román neve Tor-
mac a névetimológiáról u. ott 70. old.]

Az 1974-es visszatértemkor azt kér-
tem Éva nénitől, hogy mondja el az 
életét. Ebből igen jellegzetes, időrendet 
nem követő beszélgetés alakult ki az 
egyes történetek körül, amelyek Éva 
néni csecsemőkorától az 1920-as évek 
végéig, szüleik haláláig és „megvála-
kozásukig” terjednek. Azután, a kö-
vetkező ötven évben elfogynak már a 

Zsigmond Kiss Józsefné inokai Tóth Éva 1968 
szeptemberében

„Magam eveztem,  
ahogy bírtam”
Zsigmond Kiss Józsefné inokai Tóth Éva életrajzi riportjából. Végvár, 1974. december

A

Tóth Zoltán
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megformált történetek, amelyek elbe-
szélésében Éva néni fia, Zs. Kiss József 
és unokája, a Temesváron élő Kiss József 
is részt vettek. (…) Éva néni jó elbeszélő-
ként az ismert történetek késleltetett 
csattanóit már jó előre megmosolyogta, 
vagy elkomorodott tőlük, sokszor táj-
szólásában vagy tört magyar nyelvében 
is a megidézett személyt követi. A hall-
gatók a csúcspontokon helyeseltek vagy 
kommentálták az elhangzottakat  Bár 
Éva néni úgy adta elő meséit, mintha 
azokat akkor idézte volna fel emlékeze-
téből, s mintha egy szegény özvegy pa-
rasztasszony hányattatásainak egyedi 
történetei lennének, a „műsor” formá-
jában is egy valamikori magas színvo-
nalú szóbeliség emlékét őrzi, és tartal-
mában is a falu és az idegen külvilág, a 
falun belül pedig a család, a rokonság, 
a komaság és az egyes egyének hagyo-
mányos szerepeinek szabályait hivatott 
felidézni és megerősíteni. Éva néninek 
egyénileg, legendaszerűen, ezeknek a 
normáknak kell „hősi fokon” megfelel-
nie. (…)

A történeteket a hangszalagról kézí-
rással abban a sorrendben jegyeztem le, 
ahogy Éva néni élete folyamán követ-
keztek egymás után. Időrend szerinti 
sorszámukat én adtam, így a szalagon 
eredetileg, az elbeszélők ítélete szerint 
is, jelentőségében az első történet, idő-
rendben az utolsó: a 26. történet (1.), 
A csikóvásár 1922-ben, amit mindket-
ten, leleszi Zsigmond Kiss József (ZS. K. 
J.) és inokai Tóth Éva (É.) is elmondtak. 
A csapások sorozata az apa eleste után, 
az okos gazdasági lépésekkel átvészelt 
háború és a Zsigmond család „megvá-
lakozásnál” a testvérek kisemmizési 

kísérleteinek kivédése után nevezetes, 
a fogatos gazda életében jelképes, pozi-
tív fordulatot hozott a lóvásárlás a Kiss 
családban  

A történetek

2. történet (6) Éva néni iskolába megy
Na, azután megnyőttem, de igen ki-

csi nyövésű vótam. Hat éves vótam, na 
hát mostmár fel kék az iskolába adni, 
hát a testvéremmel felmentem Julcsa 
nénémmel iskolába, hogy majd beirat. 
Aszongya Kádár tanító úr, hogy hát te 
kislányom még legalább egy évig ma-
raggyál el, hát hisz olyan kicsi vagy, 
elveszel a székbe. De én tanító úr, sze-
retnék iskolába járni (nevet). Szeret-
nél? Nahát akkor beírt. Mikor beírt is-
kolába, fëlmëntem, akkor oda ültetett 
az első padba, hogy én ott üljek, mert 
hátul majd nem is lát, hogy van valaki 
a padba. Oda ültetett a második mellé, 
a második mellett ültem, második ta-
nulló. Dehát tanultam is oszt, kijártam 
a hat osztályt 

3. történet (11) Hogyan ment el Béni báty
tya?

T. Z.: Éva néni! Hogy ment el Béni bá-
tyja innen? Az én nagyapám.

É.: Az megën írdekes ám! Hát, kinn 
laktak a tanyán  Hát idesapám sok-
szor ott hagyta, ű magányosan vót. 
De a jószágot sëhogy së szerette Béni. 
Ha ü most mongyuk adott annak a jó-
szágnak, má mikor bement má akkor 
mëgmosta a kezít. (Nevetnek) Ezírt meg 
idesapám nagyon haragudott, szitta 
mindig: te szocilista, aszongya neki, 

nem akarsz dógozni. Hát, mindig azt 
mondta Béni neki, hogy adjon ides-
apám valami iparra. Hogyne, aszon-
gya, dehogy adja, nem adta inasnak. 
Nohát, ëccer nyomtatásra vót, nyom-
tattunk – én iskolába jártam még ak-
kor – lóval nyomtattunk, oszt Béni haj-
totta a szérübe a lovat, édesapám ott 
állt osztán sziggya, sziggya nagyon, 
hogy te, mindig mikor az a ló ëgyet ke-
rül, te lépjíl mindig. Mindíg lípett is az, 
vagy mit tudom én hogy, de sehogy se 
jól, izélte, hajtotta a lovat. Gyere Sára, 
te – a nénémnek – gyere mutasd meg 
ennek a szocilistának (nevet), hogy kell 
hajtani. Sára oszt mindig lípett, osztán 
hajtotta lovat. Aszongya Béni rá – úgy 
díl fele vót –, hát én, aszongya, ides-
apám akkor elmegyek. Hova mísz? El-
megyek Tömösvárra. Igen, aszongya, 
csavargó lösz belőled. Nem lesz énbe-
lőlem csavargó, mer én beállok valami 
állami szolgálatba, elmegyek finánc-
nak… Akkor, mikor elmënt, hát azelőtt 
nem vót Tömösváron, hát kérdte, hogy 
hun van a finánc-delekció. Aszongyák, 
hát mutatták neki, hogy hun van. Ak-
kor oszt odament, oszt jelentkezett, hát 
hogy ő finánc akar lenni. Hát mingyá, 
hogy tud-e írást? Igen, aszongya, tudok! 
(Örömmel) Hát számolást? Azt is, igen 
tudok! Akkó mingyá odaültették az asz-
tahoz és felatták neki, tudom is én mi-
lyen iratokat, vagy számokat, és mind 
kiszámította. Meg nagyon is szépen írt! 
Nagyon szépen írt. Hát oszt azt megkér-
dik tüle, hogy mikor akar helyre álla-
ni, mikor mëgy oda. Azt mongya, hogy 
mongyák, hogy milyen iratot hozzak, 
oszt akkor én akár hónap is gyöhetëk. 
(…) Elhelyezték Dubovácra, ott szógált. 
(…) Hát asztán nagyon szeretett a finán-
coknál. Akkor mingyá fő vigyázó lett. 
Mindig fëjjebb, fëjjebb, hogy az írása, 
meg a számolása olyan vót  Mert vót itt 
egy útász.  Igen nagyon jó számadó vót. 
Oszt az nagyon tudott számolni, oszt 

A Zs. Kiss család 1912-ben. Balról: I. Tóth Éva, ölében Sára, középen áll ifj. Zs. Kiss József,  
jobbról: Zs. Kiss József, előtte áll Mária

„De a jószágot sëhogy 
së szerette Béni. Ha ü 
most mongyuk adott 

annak a jószágnak, má 
mikor bement má akkor 
mëgmosta a kezít. Ezírt 
meg idesapám nagyon 

haragudott, szitta mindig: 
te szocilista, aszongya 

neki, nem akarsz dógozni.”
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az meg mindig ott kötött ki a tanyán. 
Oszt Béni meg maga vót, oszt mindig ők 
számoltak. Írtak, számoltak. Mind egy 
irodába. Az is úgy szerette, oszt Béni is, 
meg nagyanyád is, az is varrt másnak 
– szorgalmas vót na, szorgalmasak vó-
tak. (…)

4. történet (4) Éva néni szolgálni ment; 
Springeréknél 1901-ben

É.: Hát, én tizenötéves koromba el-
mentem szolgálni, de csak akkorka vó-
tam, olyan kis gyēnge hitvány voltam. 
Elmentem szolgálni. Oszt aszongya az 
édesanyám nekem, hogyhát most el-
mész szógálni, de nehogy úgy gondol-
kozz, hogy bé kocsikázol Tömösvárig, 
meg vissza, hanem elállj szógálni! De 
mondom, édesanyám, hátha nem ka-
pok helyet, hová megyek? Azt mondja: 
menj ahova tudsz! Nagyon elkesered-
tem rajta. Menjek ahová tudok! Hát be-
értünk Tömösvárra, de ki is álltunk a 
piacra, de hogy olyan kicsi nyövésű vol-
tam, énrám nem került a sor, mert na-
gyobb nyövésű olyan idősek vótak, mint 
én – de nagynyövésűek – oszt akkor 
csak azokhó ragaszkodtak  Azt mon-
gya – igen akkor asztán nem kaptam 
helyet – aszt este beültünk a kocsmá-
ba. A Három rózsa szállóba mentünk, 
mer ott vót a kocsisunk is, aszt így le-
ültünk az asztalhoz (kezével mutatja) 
én így ültem az öreg János bácsi mel-
lett. Oszt a lányok is, több nem kapott 
hellyett, azok meg ott nevetgéltek, meg 
mind olyan vígak vótak, de én azon szo-
morkodtam, hogy mit csináljak, hova 
menjek, ha egyszer nem kapok hellyet  

Aszongya az öreg János bácsi nekem: 
te Éva, aszongya, hát te miért szomor-
kodsz, még mióta benn vagyunk még 
egy hangot nem hallottam tőled. Mon-
dom én el vagyok foglava az én bána-
tommal (sír). Tán beteg vagy, aszongya. 
Nem vagyok én, János bácsi! Hát nem 
hallotta mit mondott ēdősanyám, mi-
kor elindultunk a kucsival, hogy haza 
ne gyöjjek, de most mondja, hogy hova 
menjek? Azt kérdi tüllem János bá-
csi egy kis idő múlva: te, tudsz te fej-
ni? Mondom tudok. Hát kenyeret sütni 
tudsz-e? Tudok bizony, megtanított en-
gem az öreganyám – a nagyanyám, mer 
anyámék a tanyán laktak, oszt itthon 
sütöttünk, de nagyanyámmal ketten. 
Mėgtanított engem nagyanyám sütni! 
Hallod, aszongya, akkor van helyed! 
Hova János bácsi? Aszongya, vagy nem 
akarsz csárdáhó menni? Ott volt egy út-
széli csárda Drokszinánál (Temesvártól 
Dél-Keletre a Temes folyó partján, ro-
mánul Dragșina). Nem bánom én akár 
hova, csak haza ne kelljen mennem. 
Idesanyám azt mondta, hogy haza ne 
menjek, oszt én mindig engedelmės vol-
tam nekik. Akkor reggel, (…) Hát, oda-
érünk a csárdához, kifogtuk a lovakat, 
hát mėngyünk be. Mikor bemegyünk 
köszönünk jónapot. Az öreg János bá-
csi: Jónapot Springer úr! Hoztam egy jó 
lányt. Hmm, aszongya Springer, én el-
hiszem hogy jó, de kicsike mit csináljak 
vele. Micsináljunk mi ilyen kislánnyal? 
Én arra azt felelem: majd megnyővök! 
Igen kislányom, aszongya, de nekünk 
most kéne már, aki fejni tudjon, mėg 
aki kėnyeret tudjon sütni. Mondom, én 

azt tudok. Tė tudsz? Tudok, mondom. 
Hát oszt mi fizetést kérsz? No én mon-
dom kilenc forintot. Jó én mėgadom, 
hogyha meg tudsz felelni, amit elvál-
lalsz a munkának, akkor mėgtartunk, 
ha pedig nem, akkor majd elengedünk. 
Na jött az este, fejni kellett. Kimentem 
fejni, jött a naccsága is velem. Aszon-
gya, hogy ezt fejjed – mert négy tehín 
volt. Azt az öreg tehenet. Hát mëgfej-
tem. Ripsz-ropsz, megfejtem. Visszük 
be a tejet, kérdi az úr, még a fiatalabb 
asszonyt – mert vót egy öreg naccsága, 
az úrnak az annya is – aszongya: hát 
hogy ment a fejés? Azt mondja: nagyon 
ügyesen mëgfejt, aszongya. Tudok én 
kënyëret is sütni! Mondom nekik – Is-
tenem atyám (mosolyog régi magán). 
Na oszt harmadnapra már kënyeret 
kellett sütni, mert hát kocsma vót, 
aztán sok vendég vót ott. Ugye a hin-
tók úgy jártak, mint móst az aatók, de 
még nëhezebb vót azoknak, mert ott 
a csárdánál, ott meg kellett állani ne-
kik, a lónak, hogy pihenjen. Na oszt 
akkor mëgkovászoltam este, (…) Hát, 
felkelt az úr asztán viszem a cipót, lát-
ja, mm, mm, aszongya, igazán, csaku-
gyan tudsz te kënyeret sütni, Gyönyö-
rűen sült! Szépen sült, nagyon szép volt 
a kenyér. (…) Akkor odagyütt hozzám 
és mëgveregette a baal vállam  Aszon-
gya, (idézi a kocsmárost!) ha te eléred 
azt a nagykort, te belőled lesz egy iga-
zi háziasszony. Mondom, mér mondja 
aztat Springer úr? Hát azért, aki ilyen 
fiatalon ilyen szép kënyeret süt, fejni 
tud, az igazi háziasszony lehet. Köszö-
nöm, mondtam. De azok engëmet soha, 
de soha nem bántottak, még egy szóval 
së. (…) De én nagyon sokat dolgoztam, 
de nem fáradtam el, mert olyan nagyon 
jól viselkedtek én velem szëmbe, hogy 
akár mennyi volt az én dolgom, mégis 
megvígasztalt az, hogy azután pihenek 
nyugodtan. Na, hát bizony...

(…) de én azalatt az idő alatt nagy-
lán lettem ám én, az alatt a kilenc 
hónap alatt. Nagy lëttem! Úgy meg-
erősödtem, mert ahogy fejtem min-
den este, meg délbe, meg ha délbe is 
kellett, mer volt ám egy fias tehén ott, 
délbe is kellett fejni – én ugyan mindig 

Akkor odagyütt hozzám 
és mëgveregette a baal 
vállam. Aszongya, ha te 

eléred azt a nagykort, 
te belőled lesz egy igazi 

háziasszony.

A végvári iskola avatója 1911. november 11-én
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megittam egy pohár tejet. Nagyonis 
szeretem még máig is  De nékem az 
a tëj... Hát még a jó nyugodalom, mëg 
kosztom is volt elég jao, nem bántot-
tak engem sose 

13. történet (13) „Józsi iskolába mengyen”
É.: No azután, mikor iskolába járt Jó-

zsi, innet járt az ipaméktú’. Mikor szü-
net vót, iskolaszünet, aszonta az anyó-
som Józsinak, az uramnak, hogy mond 
meg Évának, csak úgy gyöhet tőlünk 
Józsi iskolába, hogy minden hónapba 
fizessek csak annyit, mint egy menhe-
lyi gyerek, akkor gyöhet. Ha nem fizet, 
akkor nem mehet. Én meg azt fölug-
rottam: mit mondtál, hogy én fizessek 
amiért a gyerek iskolába jár, hisz a bé-
res gyereke a mi kosztunkon vót – mer 
külön kosztunk vót csak. (…) Asztán 
mondom, én mondom (felháborodot-
tan) azér piacoljak, hogy űnéki pálin-
kára osztyam. Nem adok! Ugyan, mit 
csinálsz, mondja Józsi. Mit csinálsz, 
hát látod, hogy másképpen nem me-
het iskolába  Az én édesnyáméktul sem 
járhat iskolába, mer ott meg vót az a 
Lidi-lány, a kísei lány olyan elkényez-
tetett vót, nem türte, a gyerëkeket. Tu-
dod mit csinálunk? Házat veszünk. Te, 
aszongya, mibül veszel házat, te. Hát 
nincs pénzünk, hát minden csak a mi-
enk vót, hogy felesztendeig ott dógo-
zunk, de mink még egy semmit nem 
kaptunk fíl évi dolgunk után. Oszt most 
még én fizessek, nem, veszünk házat! 
Azt mondja: ugyan mit akarsz? Ve-
szünk, mondom! Hát most Jóska megy 
iskolába, de már jövőre Marisnak is 
menni kell, hát én azért fizessek, azért 
dolgozzak, hogy a gyerekëk iskolába 
járjanak csak? Nem, házat veszünk! De 
ez az onokatestvérem, ezek má azelőtt 
mondták, hogy eladnák a házat. Űk 
nem vennének sëmmit së rajta a pén-
zükön, majd aki mëgveszi, úgy törleszt-
gesse le. Hát akkor, mondom, elmén-
gyek Tótpéterékhe, oszt megkérdem, 
hogy amellett állnak e még, ahogy 
mondták nekünk. Itt van ez a két bor-
nyú, két kis bornyú ezt eladjuk, odaad-
juk nékik foglalóba, és azután, ahogy 
dolgozunk, úgy fizetünk. Osztán úgy is 
lett, hazagyöttem, oszt mëg is vettem a 
házat. Mikor megyek ki, mondom neki: 
hát megvan a ház, hallod. Hát hogy? 
Így, meg így. (…)

ZS. K. J: Ez tizenháromnak a telén 
vót, tizennégybe meg má...

É.:... tizennégybe meg má kitört a 
háború. (…)

16. történet (19) Sándor bácsi álnoksága 3.
É.: Azok is, szegények, bizony kisëm-

mizte üket mindenbül (Sándor az öreg 

Zsigmondékat) és mégis, mégis ű is 
sëmmi nélkül halt mëg. 

T. Z.: Hogyhogy semmi nélkül?
É.: Nëm vitt el a hátán sëmmit së, 

meghalt. Elorozott mindent, aztán 
meghalt. Hisz, most is, hát úgy min-
dennel gondolok, hát egye meg a fene, 
nem élek örökké, de amíg tud az ember 
gondolkodni, ne hányja el a pézt. Mer 
nem magamér dolgozok még most se, 
hanem az egíszírt (harciasan), tudjá-
tok! Az egísz családírt. (Kiemelések tő-
lem – T. Z.)

18. történet (16) Jó volt a tanyán; cséplés 
egyedül

T. Z.: Jó volt a tanyán?
É.: Nagyon szerettem, nagyon sze-

rettem a tanyán, olyan bódog vótam. 
Na kitört a háború. Még ugyanabba az 
esztendőbe – nem szóltak semmit se 
az öregék, én jártam hozzájuk, de nem 
mondták, hogy eladták a tanyát. Sem-
mit së. Csak egyszër megyek ki a főd-
höz, hát látom, nincsen ott. Hát hon 
van? Hát csak a romja vót ott. Akkor 
odaültem a romra (sír)... Az bántott, 
hogy akkor még meg së halt az uram 
már akkor eladták a tanyát  Azoknak 
az sëmmi së vót! Mikor már mink 
olyan szépen mëgcsináltuk, hogy meg-
nézhette akarki. Tiszta vót, szépen, mer 
az én uram is olyan vót, hogy az... min-
dene olyan vót mindig, mint a tükör. 
Azok a jószágok milyenek vótak, hogy 
megkérdezheti akárki, hogy milyen jó-
szágjai vótak. Mind csodálkoztak rajta: 
Mit csinász nekik, te, hogy ilyen kövé-
rek, ilyen jók?  (…) Osztán, mikor a há-
borúba odavót az én uram, ugye gyött 
a csíplís, búzacsépelés. Mert learatni 
le bírtunk, de behordani nem bírtunk. 
Akkor, asztmongya, hát most hogy hor-
gyunk be, úgy híttam ídesapámat is, 
meg a testvíremet, hogy segítsenek be-
hordani; hát segítettík is hordani. Mi-
kor osztán elcsípeltünk, hát feles vót a 
búza, de odavitték az ipamékho; mert 

nekem lajtot kellett tőteni mindig, mert 
akkor gőzgépek vótak, kazánok, meg 
főzni is kellett a gépésznek. Hát én nem 
értem rá, mëg hát nem is igen akar-
ták, hogy még a gép faráho is menjek, 
hogy mennyi is legyen, hogy mennyi is 
az a búza. Mondom aztán, hát nem baj, 
megvan a gépészkönyvbe, hogy mennyi 
vót az összes, maj ha hazajön az uram, 
majd akkor, majd elegyenlítik. De ű bi-
zony nem gyütt haza, mert elesett.

22. történet (15) Megözvegyül Éva néni; 
tükörbe néz

É.: Hát, az vót, hogy igazán nem bán-
tott sënki se bennünket, csak ez a ve-
szedelmes háború, ez, ha ki nem tört 
vóna. Hát azután nagyon szomorú sor-
som lött. Mert én sirattam a gyereke-
imet is, magamat is, de az uramat is. 
Hát eltelt az idő ëgyszer nagyon sírtam, 
oszt fölnéztem a tükörbe, oszt láttam, 
hogy szinte nem ösmertem az arcom-
ra. Azt ott úgy elgondoltam magamba, 
Istenem, ha ez így lesz, akkor én is itt 
hagyjam a gyerëkëket? Úgy megerő-
sített a Jóisten ëngem, hogy azután is 
sirattam, de úgy nem merültem el az 
aggodalomba, mint addig. Kértem a 
Jóistent mindëg, hogy segítsen. Ha már 
így történt, hogy az uram elesett, hát te 
légy Jóatyám az én árváimnak az aty-
tya, te segéld őket fölnevelni (sír), azt 
mëg is adta, mind ezideig megvagyok. 
Hát mer azért mondom, hogy a Jóisten 
megsegített ëngemet, hogy amihöl én 
kezdtem, akár jószágot tartani, akkár 
mit, aho mindhö szërëncsét adott, meg 
a legfőbb az vót, hogy egíssígem vót. 
Dolgozni meg szerettem  

23. történet (18) Az após nem törődik az 
árvákkal; Éva néni szépen elosztja a va
gyont

É.: Aztán meg, jaj rëttenetes vót! 
Aszondta, mindig aszonta az ipam, 
hát aszondta, Józsi meghalt, tikvele-
tek meg nem törődök. Ez nekem olyan 
rosszul esett, hogy ott vót a három gye-
rek, magányosan vótam, oszt magam 
eveztem, ahogy bírtam, de fölneveltem 
őket, s kiiskoláztam – hát a hat elemit 
mind kijárta. Azután mind férjhez is 
adtam szípen, mindnek lakodalmat 
csináltam, mind – apai birtok -, ahogy 
bírtam, kielégítettem üket. Akkor meg-
halt az ipam, hát akkor kaptam utána a 
földet. Hat lánc fődet, meg itt vót az öreg 
ház is. Miko törvényszíkné vótunk, azt 
mondja a bíró nëkem, hogy minden a 
magáé. Mondom neki: tisztelt bíró úr, 
én nem úgy gondoltam, nem úgy hatá-
roztam el, hogy hát minden az enyém, 
hanem minden a három gyereké  
Ráirattam mind a háromra a fődeket.

„Józsi meghalt (…) ott 
vót a három gyerek, 

magányosan vótam, oszt 
magam eveztem, ahogy 
bírtam, de fölneveltem 

őket, s kiiskoláztam – hát 
a hat elemit mind kijárta. 

Azután mind férjhez is 
adtam szípen…”
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tudomány

Röviden Oláh Györgyről

láh György 1927. május 22-én született 
Budapesten. Középiskolai tanulmányait 
a Piarista Gimnáziumban végezte  Miu-
tán leérettségizett, beiratkozott a Buda-
pesti Műszaki Egyetem kémia szakára, 
ahol alapos laboratóriumi képzésben ré-
szesült. Akkor már a szerves kémia érde-
kelte különösen, s később Magyarország 
legrangosabb szerveskémia-professzo-
rának, Zemplén Gézának kutatási asz-
szisztense és tanársegéde lett. Az 1950-es 
években publikálni kezdett, s egyik ta-
nulmánya megragadta a híres Hans Me-
ervein figyelmét, 1954-ben pedig felaján-
lották neki, hogy csatlakozzon a Magyar 
Tudományos Akadémia Központi Kémi-
ai Kutató Intézetéhez, amelyet újonnan 
hoztak létre  1956 októberében család-
jával együtt elhagyta az országot. Előbb 
Kanadában telepedtek le, ahol a Dow 
Chem  Comp  Kutató Laboratóriumában 
folytatta kutatásait, majd 1965-ben az 
Egyesült Államokba, Clevelandbe költöz-
tek és onnan 1977-ben a kaliforniai Los 
Angelesbe  1983-ban kinevezték a Dél-Ka-
liforniai Egyetem Szénhidrogénkutató 
Intézetének tudományos igazgatójává. 
1991-től napjainkig a Loker Szénhidro-
génkutató Intézet (Loker Hydrocarbon Re-
search Institute, Los Angeles) igazgatója. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1990-
ben tiszteletbeli tagjává választotta  Oláh 
György folyamatosan tartja a kapcsolatot 
a magyarországi kutatókkal. Munkájáért 
a Svéd Tudományos Akadémia 1994-ben 
a megosztatlan kémiai Nobel-díjjal jutal-
mazta. (Forrás: MTA, 2013)

Önéletrajzi könyve: Életem 
és a mágikus kémia
Oláh György önéletrajzi könyvének an-
gol nyelvű kiadása 2001-ben jelent meg 

az Amerikai Egyesült Államokban. Ma-
gyar nyelven a szerző születésének 75. 
évfordulójára a budapesti Better Nem-
zeti Tankönyvkiadó 2002-ben adta ki. 
A könyv – a szerző jellemzése szerint 
– visszaemlékezéseit és gondolatait 
tartalmazza a tudomány és az okta-
tás kérdéseiről. Vezető témája a kémi-
ai tudományok területén folytatott tu-
dományos kutatás. Már a cím elárulja 
csodálatát a kémia iránt és teljes azo-
nosulását e tudományágban rejlő ku-
tatási lehetőségekkel. És épp ebből az 
azonosulásból származik az a gondo-
lati mélység, amellyel elmerül kutató-
munkájában, és mint oktató, egyete-
mes érvényű következtetésekre is jut 
mindazok számára, akik tudományos 
kutatással és a jövő kutatóinak felké-
szítésével foglalkoznak.

Ezt a könyvet érdemes közérdekű 
műként kezelni, és gondolatiságát gya-
korlati útmutatóként felfogni. Ennek 
érdekében véleményem szerint hasz-
nos lesz, ha erről főként a természettu-
dományi kutatásokkal foglalkozók kö-
rében (de más tudományágak kutatói 
körében is) beszélgetünk, felhasználva 
a könyvből áradó tapasztalatot és az 
ösztönző erőt.

Oláh György filozófiája

Oláh György nem filozófus és tulajdon-
képpen nem is filozofál, hanem egysze-
rűen véleményt mond. Kifejező stílusa 
közvetlen, szóhasználata érthető. Mű-
vének olvasásakor az ember úgy érzi 
magát, mintha a szerzővel egy pohár 
bor mellett beszélgetne. Mondanivalója 
nagyon sok mindenre kiterjedő, mély, 
átfogó és őszinte. E hasábokon terjedel-
mi okok miatt legfeljebb érinteni lehet 
azt a gondolati gazdagságot, amelyet a 
könyv tartalmaz. A végletekig sűrítve Oláh György

Oláh György: Életem és  
a mágikus kémia
Egyetemes tanulságok Oláh György Nobel-díjas vegyész önéletrajzi gondolataiból és munkásságából

O

Katona Miklós



30 • www.muvelodes.net

próbálom ismertetni a szerző vélemé-
nyeit 

1. A tudományos megismerésről
„A tudomány, mint emberi tevékeny-

ség, a fizikai világ megismerésére tö-
rekszik. Ez azonban olyan alapvető kér-
dések felvetéséhez vezet, hogy hogyan 
kezdődött minden, hogyan alakult ki és 
fejlődött: volt-e valójában kezdet? Vajon 
egy magasabb értelem tervezte el lé-
tünket? Ezekkel és hasonló kérdésekkel 
küszködünk, miközben egyrészt meg-
próbáljuk mérlegelni, amit a tudomány 
segítségével megismertünk, és amiről 
másrészt kénytelenek vagyunk belátni, 
hogy meghaladja értelmünket.” (i. m. 
XIV. old.)

2. A tudomány távlatairól
„A tudomány szó a latin »scien-

tia«-ból (tudás) származik, és eredetileg 
a fizikai és szellemi világra vonatkozó 
általános ismereteket jelentette. Jelen-
tése azonban az idők folyamán leszű-
kült a természet (azaz a fizikai világ) 
leírására és megértésére (ismeretére). 
Olyan alapvető, örök kérdésekkel is fog-
lalkozik azonban, mint az ember léte, 
eredete, létezésének célja, az emberi ér-
telem alapja.

Természetüknél fogva a tudomá-
nyos ismeretek állandóan változnak 
és bővülnek, ezért csak történelmi idő-
keretben lehet a tudományt megfelelő 
perspektívába helyezni. A világ a jobb 
jövő érdekében nem nélkülözheti a tu-
dományt. A tudomány a fizikai világ 
megismerésére irányuló tevékenysé-
günk, de ezt mindig a megfelelő per-
spektívába kell helyeznünk, elismerve, 
hogy az emberi megismerésnek határai 
vannak  Magamra vonatkoztatva egy-
szerűen bevallom, hogy sok minden 
van, amit nem tudok, és ami kívül ma-
rad majd felfogóképességem (és az em-
beriség felfogóképességének) határain.” 
(i. m. 6. old.)

3. A tudományos kutatásról
„Az ismeretek megszerzésére irányu-

ló tevékenységünk során olyan mód-
szereket használunk, amelyeket gyak-
ran egyöntetűen csak »tudományos 
módszernek« neveznek  Az elnevezés 
a tizenhatodik század végéről szárma-
zik és Francis Baconnek tulajdonítják. 
A tudományos módszer a tények felfe-
dezésére és megállapítására irányuló 
megfigyeléseket és kísérletezést – azaz 
a kutatást – jelenti.

A kutatást gyakran vagy alapkuta-
tásnak (alapismeretek megszerzése) 
vagy alkalmazott kutatásnak (meg-
határozott gyakorlati feladatok meg-
oldása) tartják. Ami engem illet, soha 
nem hittem valamilyen választóvo-
nal létezésében. Amikor valamilyen új 

felfedezést tettem a kémiában, soha 
nem tudtam ellenállni, hogy meg ne 
vizsgáljam, vajon van-e esetleg vala-
milyen gyakorlati felhasználási lehe-
tősége. A tudományos kutatás eredmé-
nyeit a technológia tudja kifejleszteni. 
A technológia a tudományos ismeretek 
alkalmazása a társadalom szükség-
leteinek kielégítése érdekében, éssze-
rűen és gazdaságilag kielégítő módon. 
A tudósnak jól felkészült, nyitott érte-
lemmel kell rendelkeznie ahhoz, hogy 
felismerje megfigyelései jelentőségét és 
azután nyomon is kell követnie őket. 
A tudomány mindig szigorú standar-
dokat és megismételhetőséget igényel, 
valamint az irracionális hiedelmeket 
észérvekkel szembeállító nyílt vitákat.” 
(i. m. 8. old.)

4. Az alaptudományok összefüggé-
séről

Miután a szerző több oldalas terje-
delemben áttekinti a kémia több ezer 
éves történetét, elemzi a három alaptu-
domány – fizika, biológia, kémia – leg-
újabb kori összefüggését és megállapít-
ja: „A kvantummechanikai számítások 
olyan jelentős eszközt adtak a kémiku-
sok kezébe, melynek segítségével nem-
csak az energiák, hanem a szerkeze-
tek és a várható reakciók lefolyásának 
elméleti számítása is lehetővé vált. 
A kísérleti kémia azonban mindmáig 
megmaradt a kémia lényegének, me-
lyet azonban a kalkulációs módszerek 
nagyban kiegészítenek és segítenek, 
bizonyos esetekben megmutatva az új, 
esetleg váratlan felfedezésekhez vezető 
utakat 

A kémia molekuláris szinten nagy 
mértékben hozzájárult a modern bioló-
giai tudományok fejlődéséhez is. Emil 
Fischer óta sok olyan módszert dolgoz-
tak ki, melyek segítségével – beleért-
ve hatékony elválasztási és analitikai 

eljárásokat – még a legbonyolultabb 
bioorganikus molekulák is izolálhatók, 
vizsgálhatók és sok esetben szintetizál-
hatók lettek, megteremtve ezzel a mo-
lekuláris biológia és biotechnológia ki-
alakulásának feltételeit. Ami igazában 
fontos, az az hogy tudjuk: a kémia a fi-
zika és a biológia között központi sze-
repet tölt be. A kémia valóban sokolda-
lú, központi tudomány, amely alapvető 
hatást gyakorol a többi tudományágra, 
és legalább annyival járul hozzá azok 
fejlődéséhez, mint amennyit belőlük 
merít.”

5. A tudományos kutatásról az Egye-
sült Államokban

A szerző a leglényegesebb vonásokat 
kiemelve a következőket írja: „Amikor 
európai hátteremmel az EÁ-ba jöttem, 
a legimponálóbb nekem a kutatás tá-
mogatásának meglehetősen lazán szer-
vezett, decentralizált módja volt. Ez bi-
zonyos átfedésekhez és talán fölösleges 
kiadásokhoz is vezet, de biztosítja a tel-
jes, átfogó kutatás dinamizmusát, vala-
mint az erős, egészséges versengést is.

Természetesen még egy nagy or-
szágban sem korlátlanok az anyagi 
eszközök és az uralkodó irányzatok 
szükségszerűen kutatási prioritásokat 
határoznak meg 

Az egyetemi tudományos kutatás 
szabadságának általában szükségsze-
rű ára, hogy támogatást kell találni 
hozzá. A mi amerikai rendszerünk-
ben állami szervezetek, mint pl. a Na-
tional Institutes of Health, a National 
Science Foundation, a Departament of 
Energy és számos, a Hadügyminiszté-
riummal kapcsolatban álló hivatal (a 
hadsereg, a haditengerészet, a légierő 
kutatási hivatala) a kutatás támogatá-
sának nagyobb forrásai. Más országok-
ban többnyire egyetlen központi hivatal 
foglalkozik a kutatás támogatásával. 
A mi amerikai rendszerünkben, bár a 
támogatásért erős versengés folyik, ez 
mégis nagyobb rugalmasságot jelent, 
mert egy egész sor intézmény, sőt még 

Oláh György átveszi a Nobel-díjat XVI. Károly 
Gusztáv királytól 1994. december 10-én

„Természetüknél fogva 
a tudományos ismeretek 

állandóan változnak és 
bővülnek, ezért csak 

történelmi időkeretben 
lehet a tudományt 

megfelelő perspektívába 
helyezni.”
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magánintézmények is léteznek, me-
lyek érdekeltek lehetnek egy bizonyos 
munka támogatásában  Ez nem jelenti 
azt, hogy nem kell előterjeszteni kuta-
tási pályázatokat  A pályázati munkák-
ból eredmények kell, hogy szülessenek.

A kormányzati szervek által adott 
támogatások mellett egyetemek, az 
ipar, különböző alapítványok és jóté-
konysági szervezetek, valamint egyéni 
adakozók is támogatják a kutatásokat. 
Ez mind hozzájárul a kutatások sokfé-
leségéhez és életképességéhez.” (i. m. 
268–270. old.)

6. Gondolatok a kutatásról
„Pályafutásom során mindig válto-

zatos és széles érdeklődési köröm volt. 
Ha valami érdekeset és újat sikerült 
felfedeznem, mindig feltettem a kér-
dést, vajon alkalmazható-e valami-
lyen hasznos célra  Mivel néhány évet 
az iparban töltöttem, megtartottam 
a gyakorlati felhasználások iránti ér-
deklődésemet és soha nem okozott szá-
momra nehézséget, hogy az alapkuta-
tásokat követően átlépjek a lehetséges 
alkalmazások területére. Egy új kuta-
tási témát megfontolva mindig is érde-
mesnek tartottam átgondolni és felten-
ni a kérdést, hogy ha minden, amit az 
előzetes feltételezések alapján elvárok, 
tényleg beválik és megvalósul, mi le-
het az eredmény igazi jelentősége. Nem 
csak azt kell megfontolni, hogyan is vi-
gyük végbe kutatási témánkat, de idő-
ben fel kell tenni azt a kérdést is, hogy 
mennyit ér és mi a jelentősége, ha ered-
ményesen be is fejezzük.

A kutatásnak az a természete, hogy 
rövidesen már teljesen lefoglal ben-
nünket egy projekt, és egyben teljesen 
személyes érdekeltséggé válik. Az elő-
rehaladás érdekében nap mint nap 
megtett erőfeszítések dominánssá vál-
nak számunkra. Azt a kérdést, hogy 

vajon a projekt, ha egyáltalán sikeres, 
megéri-e azt a fáradságot, hogy foly-
tassuk, ekkor már gyakran nehéz logi-
kusan eldönteni. Ez gyakran vezet akár 
jól megalapozott, de nem szükségsze-
rűen jelentős vagy eredeti kutatások 
elburjánzására. Ha valakinek meg is 
van a tehetsége új és talán egyedi ku-
tatási ötletek felvetésére, a legnehezebb 
ezek között válogatni és eldönteni azt, 
melyikre érdemes igazán koncentrál-
ni. Még nagyobb felelősséget jelent, ha 
egyetemi hallgatók tanácsadója valaki, 
vagy az iparban kutatási vezető. A pro-
fesszor felelőssége az irány meghatáro-
zása és a kutatás célon tartása.” (i. m. 
270–272. old.)

7. A minőségi oktatásról
Oláh György művéből lépten-nyo-

mon kiderül, hogy szereti, becsüli és al-
kotó életre akarja nevelni a fiatalokat. 
Ez már a könyv magyar kiadásához írt 
előszavából is kitűnik, amikor így fo-
galmaz: „Nagy öröm számomra, hogy 
könyvem a magyar közönség és első-
sorban a fiatalság számára hozzáférhe-
tővé válik”.

Nagy Ferenc, aki a könyvhöz Oláh 
Györgyöt köszöntő születésnapi előszót 
írt, kiemeli azt, amit e könyv alapve-
tő és jövőbe mutató üzenetének tart: 
„A jövő az, ami igazán számít és a jövő 
kulcsa (nem csak Magyarországon, 
hanem az egész világon) a jó oktatás”. 
„Mint szülő (és nagyszülő is) úgy érzem, 
hogy a jó nevelés a legfontosabb érték, 
amit gyermekeinknek adhatunk”.

Oláh György véleménye szerint: 
„Az oktatás piramishoz hasonló épít-
mény – a főiskoláknak és az egye-
temeknek az alsó- és középfokú is-
koláink által lerakott alapokra kell 
építeniük. Bármilyen jók is felsőok-
tatási intézményeink, önmagukban 
nem lehetnek sikeresek és a megelőző, 

alsóbb szintű oktatás hibái és tökélet-
lenségei hátráltatni fogják őket. Az is-
kolák továbbá munkájukat egyedül 
nem tudják elvégezni. A család az, ami 
azt a környezetet és segítséget adja, 
ami az iskolával együtt biztosítja a fi-
ataloknak felnőtté válásuk éveiben a 
jó neveléshez elengedhetetlenül szük-
séges környezetet. Az egyik a másik 
nélkül nem sikeres. Persze magának 
a társadalomnak is kell segítenie, de 
sem kormányszintű, sem magántá-
mogatás nem fogja tudni sohasem he-
lyettesíteni a család szerepét és jelen-
tőségét.” (i. m. 277. old.)

Befejezés

Oláh György azt állítja saját magáról, 
hogy: „Mindig megpróbáltam, már 
amennyire lehetséges, megtartani 
egészséges humorérzékemet, ami na-
gyon is szükséges a mi időnkben.” Ezt 
a tulajdonságát is nagyra becsülöm. 
A humorérzéket az emberi szellem és 
az emberi lélek azon tulajdonságának 
tartom, amely nagyban hozzájárul az 
egyéniség egyensúlyának megőrzésé-
hez mind megerőltető és veszélyeztető, 
mind felemelő helyzetekben. A humor 
védekezéskor pajzs, támadáskor fegy-
ver  

A tudományos kutatás és az ezt elő-
készítő oktatás az emberi társadalom 
fejlődésének alapvető feltételei. A tu-
dományos kutatás elkötelezettjei nem 
ritkán mártíréletet éltek, és a mai mo-
dern kutatók életében sem ritkák az ön-
feláldozás és az elkötelezettség jegyei.

A tudományos kutatás mibenlétét 
a humor jegyében megfogalmazva el-
mondhatjuk, hogy az intenzív tudomá-
nyos kutatás olyan, mint a keresztre 
feszítés. Szenvedsz a kereszten, de nem 
akarsz leszállni róla. Isten óvja a meg-
szállottakat!  

(Elhangzott előadásként az Erdélyi 
Múzeum–Egyesület Természettudo-
mányi Szakosztályának munkaülé-
sén, 2014. szeptember 25-én.)Oláh György Clevelandi dolgozószobájában 1976-ban. A képek forrása: Oláh György Életem és a má-

gikus kémia, Better Kiadó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002

„A jövő az, ami 
igazán számít és a 

jövő kulcsa (nem csak 
Magyarországon, hanem 

az egész világon) a jó 
oktatás.”
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