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Akolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár – magyar nyelvre fordított teljes és 
hivatalos nevén: Kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár – másfél 
évszázados fennállása kapcsán jutnak eszembe Vörösmarty Mihály sorai. 
„Országok rongya! könyvtár a neved, / De hát hol a könyv mely célhoz vezet? / 
Hol a nagyobb rész boldogsága? – Ment-e / A könyvek által a világ elébb?” – írta 

Szózatunk szerzője a reformkor idején, valamikor 1844 végén, azon töprengve, hogy mi lehet 
a könyv és az ember célja a világon. 

Akinek otthonában áll legalább egy parányi könyvespolc, egy almáriumsarok, rajta/benne 
mondjuk a Bibliával, a templomi énekeskönyvvel, mellette pedig néhány klasszikus regénnyel 
vagy verseskötettel, nos, az – Vörösmartyval szólva – bizonyára összehord vagy gyűjtöget 
néhány apró követ, építendő az új kor Bábelét. Akinek mondjuk párszáz kötetes tékája van 
odahaza, az már bizonyára lényegesen előrébb jár, már ami a szellemi építkezés, de legalább 
a merítés lehetőségét illeti, s aki ezres nagyságrendben mérhető könyvtárat tart és használ, 
az alighanem a könyv félreérthetetlen és javíthatatlan szerelmese. És akkor még „csak” 
a személyes, otthoni, „kis” tékákról szóltam. A nagyobb, sokezres, esetenként százezres vagy/
és akár milliós nagyságrendű állományt őrző és kezelő könyvtárak világa egy kicsit más, bár 
a lényeget tekintve küldetésük ugyanaz: előrébb vinni a tudást. Tán a világot is.

Aki járt már egyetemi tékában, például a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárban, 
és böngészett már az olvasótermek valamelyikében, az bizonyára megtapasztalta ennek 
a műfajnak a semmivel össze nem hasonlítható, sajátos világát. A kezdetben valamivel 
több mint tízezer kötettel bíró, de az Erdélyi Múzeum-Egyesület jóvoltából a kölcsönkapott 
példányok révén állományát már a kezdet kezdetén negyvenezer fölé tornászó – ma már 
többmilliós állományú – egyetemi könyvtárról tévedés azt gondolni vagy hinni, hogy csak 
az egyetemi oktatók és a hallgatók szolgálatában áll. Sem ennek, sem más közkönyvtárnak 
a léte és a működése nem belterjes, hanem azok mindenkihez szólnak; ezek könyv-, és igen 
gyakran például gazdag sajtógyűjteménye bárki számára elérhető és használható.

Valamikor, nem is olyan régen, a sajtó különféle válfajait leszámítva, még a magán- 
és a közkönyvtárak jelentették a tudásszerzésre, az olvasási szomj oltására az egyetlen 
forrást. Ha otthon és a könyvesboltban sem volt meg, be kellett menni az iskolai, községi, 
városi, megyei, másmilyen tékába, ki kellett kölcsönözni azt a regényt; le kellett venni 
a polcról azt a kötetet, amelyből ki kellett keresni az iskolai vagy egyetemi dolgozathoz 
szükséges bekezdést, esetleg fejezetet. Le kellett venni a polcról és fel kellett lapozni azt a 
lexikont, amelyben vélhetően volt szócikknyi leírás, eligazítás az adott szakterülethez tartozó 
kérdés tisztázására. El kellett kérni/venni azt a matek- vagy fizikakönyvet, amelyből – 
ha emlékezetből nem ment – fel lehetett frissíteni Püthagorasz tételét, vagy a tér–sebesség–
idő háromszög összefüggéseit a megtett út és a mozgásidő kiszámítására; s mindezt a 
leghétköznapibb gyakorlati szempontok okán. A sajtógyűjteményből elő kellett keresni annak 
a lapnak azt a számát, amelyből tisztázni lehetett, hogy például a montréali nyári olimpián 
a magyar férfi vízilabdacsapat zsinórban verte-e az egész világot, vagy a jugók ellen egy 
döntetlen is belefért ahhoz, hogy a dobogó legmagasabb fokára álljon. És így tovább.

Ma már kicsit másképp (is) állnak a dolgok. Manapság számítógépek és okosabbnál 
okosabb telefonok, egyszóval a legújabb műszaki eszközök és világhálóról leölthető tartalmak 
révén szinte pillanatok alatt elérhetők azok az adatok, leírások, összefoglalók, részletek, 
amelyekért nem is olyan régen még lapozgatni kellett a Gutenberg-galaxisban született 
adathordozókat, vagyis a könyveket.

Ilyen körülmények között végnapjait éli-e tehát a könyv? Van-e még létjogosultsága 
a kisebb-nagyobb és annál is nagyobb könyvgyűjteményeknek, tékáknak? A válasz nem 
lehet más, mint az, hogy: ez nem kérdés. Nem kell különösebb felmérést készíteni, elég csak 
magunk körül látni, hogy bár az emberek úton-útfélen szorgalmasan macerálják a gyors 
információszerzést és távközlést segítő eszközöket, de ettől még az igazi olvasmányélményt 
mégiscsak a könyv, annak tapintása és illata nyújtja. És az otthoni csendes zugban égő 
olvasólámpa fénye. És a kisebb-nagyobb könyvtárak semmivel össze nem hasonlítható 
hangulata. Egyszer-kétszer elsütöttem már, és a közhely ódiumát is vállalva mondom: 
évszázados, olykor sokszáz éves iratot és könyvet láttam és olvastam is már – sokat, 
s mégsem eleget –, de szépapa korú elektromos kütyüt még nem. A mindössze pár éve, 
tán évtizede még világszámba menő digitális adathordozók, mint például a kisebb-nagyobb 
floppy-lemezek mára tartalmukkal együtt eltűntek, ha volnának is, már nem olvashatók. 
Hacsak tartalmukat át nem költöztettük a Gutenberg-galaxisba.

Gondolatok a könyvtárról
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Az 1872-ben alapított 
egye temi könyvtárnak 
kezdetben közel 11 ezer 

kötete volt, ezért az 
Erdélyi Múze um-Egyesület 

ötvenévi használatra 
átengedte a több 

mint 31 ezer kötetes 
gyűjteményét.

Százötven éves a kolozsvári 
egyetemi könyvtár

Győrfi Dénes

rdély fővárosában végigsétáló idegen, 
a patinás, címerekkel ékeskedő, főúri 
paloták megtekintése után talán cso
dálkozva áll meg a Szent György-téren 
díszelgő egyetemi könyvtár hatalmas 
épülete előtt . Az idegen azonban jóle
sően veszi tudomásul, hogy a szeren
csés elgondolással felépített könyvtár 
egy cseppet sem képez kirívó ellentétet 
a régi idők hagyományait híven őrző – 
Mátyás király szelleméről regélő – ódon 
város falai között .” E szavakkal jelle
mezte 1942-ben Csengery János klasszi
ka-filológus professzor lánya, S . Csenge
ry Ilona a kolozsvári Egyetemi Könyvtár 
palotáját . Az intézmény fennállásának 
150 ., valamint az építési munkálatok be
fejezésének 115 . évfordulója alkalmából 
érdemes feleleveníteni az első modern 
erdélyi könyvtár történetét, amely 1990-
ben felvette Lucian Blaga nevét .

Az egyetemi könyvtárak a kolosto
ri könyvtárak hagyományait követve 
jöttek létre . Az egyetemi oktatás látvá
nyos fejlődésének következtében, a 19 . 
század második felére ezek az épületek 
rendkívül fontossá, majdhogynem az 
adott város jelképeivé váltak, ezért et
től kezdve impozáns belső és külső ki
alakításúakra tervezték őket . Az egye
temek vonz ere jét jelentősen növelte 
az, ha rendelkeztek könyvtárpalotával, 
a tanulást segítő, jól megvilágított, fű
tött és tágas olvasóteremmel, valamint 
különleges hangulatú és miliőjű bib
liotékával . Németországban az egye
temi könyvtárak jelentős része önálló 
épületet kapott 1874 és 1914 között, és 
ugyanebben az időszakban hozták lét
re az amerikai nagy egyetemi és főis
kolai könyvtárakat is . 1876 márciusá
ban Budapesten is felavatták az első, 
kifejezetten könyvtári célokra terve
zett magyarországi egyetemi épületet, 
az egyetemi könyvtár neoreneszánsz 
palotáját .

Az 1872-ben alapított kolozsvá
ri egyetemi könyvtár kezdetben csak 

mintegy 11 ezer kötettel rendelkezett, 
ezért az 1859-ben alapított Erdélyi Mú
zeum-Egyesület ötvenévi használatra 
átengedte az egyetemnek a több mint 31 
ezer kötetet számláló, rendkívül érté
kes gyűjteményét . Az egyesített könyv
tárak későbbi látványos fejlődését Sza
bó Károly fáradhatatlan tevékenysége 
alapozta meg, a jeles történészt és bib
liográfust 1872 októberében nevezték 
ki az intézmény élére, amelyet nagy 
lelkesedéssel és szakértelemmel veze
tett egészen az 1890-ben bekövetkezett 
haláláig .

Könyvtárunk első otthona az egykori 
jezsuita kollégium Király utcai szárnyá
nak földszintjén volt, tizenegy bolthaj
tásos, sötét teremben, amelyek az után 
szabadultak fel, hogy a főkormányszéki 
levéltár Budapestre költözött . A korabe
li bútorleltár tanúsága szerint a felsze
relés nagyrészt a guberniális bútorzat
ból került ki, amelyhez negyven darab, 
tölgyfaszínűre lakkozott könyvállvány 
járult . Valamennyi állvány B . Bak La
jos, a jeles kolozsvári műbútorasztalos 
műhelyében készült, akárcsak a há
rom, sárgára festett újságtartó állvány . 
A fából készült székeket az olvasóknak 
tartották fenn, így a könyvtárosoknak 
csupán néhány nádszék maradt . A dol
gozószobákat és olvasótermeket fával 
fűtötték, a raktárak viszont fűtetlenek 
voltak . Az állomány gyors növekedése 
miatt Szabó Károly igazgató már 1888-
ban hangsúlyozta azt, hogy szükséges 
volna emeltetni egy önálló könyvtár
épületet . Azzal érvelt, hogy az intéz
mény megfelelő használata „csak egy 
új, egyenesen könyvtárnak tervezett s 
e célra berendezendő épület felállításá
val lesz megvalósítható”, ám a gondola
tai visszhangtalanok maradtak .

Szabó Károly halálát követően Fe
renczi Zoltán (1857–1927) irodalomtörté
nész vette át a könyvtár vezetését, az ő 
igazgatása alatta zajlott le az intézmény 
első költözködése . 1895-ben a könyvtár 

E„
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az egyetem központi épületének újon
nan elkészült keleti szárnyának első 
emeletére költözött, néhány, eredetileg 
tanteremnek és irodának tervezett szo
bába, ugyanis az egyetem építési tervé
ben egyáltalán nem szerepelt a könyv
tár elhelyezése . Emiatt az olvasóterem 
egyszersmind ruhatárul is szolgált, 
a könyvraktár nem volt összekapcsolva 
a könyvfeldolgozó helyiséggel, ráadásul 
az épületszárny fűtőhelyiségét a könyv
tár alatt helyezték el, a világításra szol
gáló gáz fővezetékével együtt .

Erdélyi Pál, a könyvtárépület 
megálmodója
Az új épület évtizedes álmát végül Erdé
lyi Pál (1864–1936) irodalomtörténész va
lósította meg, aki 1900 és 1919 között ve
zette könyvtárunkat . 1864 . április 14-én 
született Sárospatakon, édesapja Erdé
lyi János népdalgyűjtő, költő, filozófus, 
a híres pataki kollégium professzora 
és könyvtárosa volt, édesanyja, Csorba 
Ilona csallóközi középbirtokos család
ból származott . Tanulmányait a ko
máromi bencés gimnáziumban kezdte 
meg, majd a budai II . kerületi főgimná
ziumban érettségizett . 1882 és 1886 kö
zött a pesti egyetem hallgatója volt ma
gyar–latin szakon, 1886 júliusától pedig 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárá
ban dolgozott gyakornoki beosztásban . 
1896-ban megbízták a könyvtár kézirat
tárának vezetésével, majd egy tíz hó
napos angliai tanulmányutat követően 
1898-ban ő képviselhette Magyarorszá
got a Londonban tartott II . Nemzetközi 

Könyvtártani Kongresszuson . A sziget
országban tett látogatásai során rész
letekbe menően tanulmányozta az 
angolszász közkönyvtári mozgalom jel
lemzőit és megvalósításait, valamint a 
The British Library sajátos ügymenetét, 
hazatérte után pedig gyakran hangsú
lyozta az angol és amerikai könyvtári 
újítások előnyeit az immár elavult és 
költséges kontinentális módszerekkel 
szemben . Ám a megcsontosodott buda
pesti viszonyok között nem ültethette 
gyakorlatba az általa oly alaposan elsa
játított nyugati vívmányokat, aminek 
következtében 1900 nyarán eltávozott a 
fővárosból, és megpályázta a kolozsvá
ri könyvtárigazgatói állást, a tisztséget 
1919 januárjáig töltötte be . 1911 és 1919 kö
zött a kolozsvári egyetemen a magyar 
irodalomtörténet magántanára volt, 
továbbá ugyanabban az időszakban az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület főtitkára is .

Kolozsváron a legnagyobb kihívást 
az immár több mint 200 ezer kötetet 
számláló állomány megfelelő elhelye
zése jelentette, főleg hogy nem egy, ha
nem két könyvtárnak, az egyeteminek 
és a múzeuminak kellett méltó hajlé
kot biztosítania . A krónikus helyhiány 
miatt 1903-ban még az újonnan vásá
rolt kétágú létrát sem tudták felállítani, 
aminek következtében kicserélték két 
egyágúra . Erdélyi Pál utólag igen érzék
letesen ábrázolta a korabeli állapotokat, 
amikor a könyvtár még az egyetem fő
épületében szorongott: „A hivatalos he
lyiségek és előadótermek számára ké
szült első emeletet, hogy így mondjuk, 
közigazgatásilag megtették könyvrak
tárnak . Az épület szerencsére kibírta a 

tréfát . Szekrény, szekrény mellett, egy
ben-egyben 10-14 polc, s ezek minde
nikén átlagban két sor, igen gyakran 
és később három-négy sor könyv volt 
begyömöszölve . Tanáraink dolgozó
szobája egy legömbölyitett sarkú, régi 
guberniális asztal volt, hallgatóink öt 
puhafa asztal mellett szorongtak 40 
széken, a könyvtári személyzet pedig 
egy közepes szobában dolgozott, melyet 
a tanárok dolgozóasztalával és a kataló
gussal osztottak meg . A könyvtár 754 .41 
m² területén szorongott minden, könyv, 
olvasó, könyvtáros és a belső könyvtá
ri élet . Folyosóink a fal mellett és a kö
zépen végig voltak rakva állványokkal . 
Mikor azután már így sem fértünk, 
egy új szobát és egy darab folyosót csa
toltunk hozzá, később az alagsorban, 
utóbb magánházakban helyezkedtünk 
el, úgy, ahogyan éppen lehetett s legvé
gül az épület folyosóin és más férő he
lyein ládát-ládára halmozva – vártuk a 
megváltást .”

A könyvtár áldatlan helyzete az Or
szággyűlésben is szóba került, ahol fő
ként az erdélyi származású képviselők 
lobbiztak a gyűjtemények méltó elhe
lyezésének érdekében . Török Bertalan 
nagyenyedi képviselő fölszólalásában 
kiemelte, hogy a kolozsvári könyvtár
nak továbbra sincs megfelelő épülete, 
és hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
érem- és régiségtára is egészen szűk 
helyiségben szorong, holott egyike a 
legértékesebb hazai gyűjteményeknek: 
„De hát nálunk mindent az államnak 
kell előteremtenie; nálunk ritkaság
számba megy, ha valaki egy egyszerű 
népiskolát alapít, mert nálunk nincse
nek amerikai gondolkozású Crőzusok, 
akik milliókat hagyományoznak főis
kolák, egyetemek létesítésére, nincse
nek Cecil Rhodes-ok, akik a testben és 
lélekben egyaránt hatalmas ifjúság 
számára tesznek hatalmas alapítvá
nyokat .” Erdélyi Pál pedig azon állam
titkárok és minisztériumi tanácsosok 
segítségére apellált, akik már koráb
ban is támogattak kolozsvári egyetemi 
intézményeket, kihangsúlyozva, hogy 
a sajátos erdélyi viszonyok miatt egy 

Az új épület évtizedes 
álmát végül Erdélyi 

Pál (1864–1936) 
irodalomtörténész 

valósította meg, aki 1900 
és 1919 között vezette 

könyvtárunkat.

Az egyetemi könyvtár és a később a Farkas utcába költöztetett Szent György-szobor 1911-ben
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monumentális könyvtárépület emelése 
nemcsak kulturális, hanem nemzetpo
litikai szükséglet is .

A „megváltás” végül 1903-ban jött 
el, amikor a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium jóváhagyott 400 ezer ko
ronát telekvásárlásra, illetve az épí
tés első szakaszára . Viszont a közbe
jött gazdasági gondok miatt az összeget 
csakhamar a felére szándékozták csök
kenteni . Emiatt Erdélyinek újabb ne
hézségei támadtak, mint ahogyan 
K . Lippich Elek műkritikusnak írt le
veléből is kiviláglik: „Pestről nem jó 
szelek fújnak… Még az építésre felvett 
200 .000 koronát is törölni akarják . Igen 
nagy nyugtalanságban élek . Mi lesz ve
lünk, ha ez csakugyan bekövetkezik, 
csak a jó Isten tudja . Ha két éven belül 
nem lesz új könyvtári épület, bezárom 
a boltot . Mert már meg sem tudok moz
dulni .” Így hát nyomban megvásárolták 
a Szent György (ma Lucian Blaga) tér és 
a Mikó (ma Clinicilor) utca között elhe
lyezkedő, ún . Csiky–Tamási-féle, 7317 
m²-es saroktelket . A történelmi város
falakon kívüli tér a 19 . században ala
kult ki, kapcsolódási pontot képezve a 
belváros és az újabb építkezések között . 
Az I . Ferenc József által adományozott 
Szent György-szobor 1904-es felállítása 
jelentősen felértékelte a teret, meghatá
rozva annak fejlődését .

A telekvásárlást követően Erdélyi Pál 
részletes tervet dolgozott ki az új épü
letre vonatkozóan, amelyben összefog
lalta a funkcionális könyvtárépítészet 
napjainkban is érvényes alapelveit: 
„A könyvtárt építőnek legelőször azzal 

kell tisztába lennie, hogy épületét a sa
ját könyvtára egyénisége szerint kell 
terveznie . Az épületnek alkalmazkod
nia kell a könyvtárhoz, melynek elhe
lyezésére fog szolgálni, a közönséghez, 
melyet magába fogad, a rendelteté
séhez, melyre hivatva van, a helyi vi
szonyokhoz, melyeket nem mellőzhet . 
Általános mérték, típus nincs a könyv
tárépítésben, csak a részletek, az épít
kezés egyes elemei . Könyvtárak építé
sében, éppen mert nem tipikus épület, 
a könyvtári szakember szava az egye
düli illetékes szó . Minden könyvtárt 
legjobban ismer az, aki benne dol
gozik .” 

Következésképpen a könyvtárépíté
szet titka a könyvtáros és az építész kö
zötti méltányos munkamegosztásban 
rejlik, amely a korszerű épületek meg
valósításának az előfeltétele: „Milyen 
legyen hát a modern könyvtári épület? 
Első, hogy csak könyvtár legyen ben
ne . A második, hogy alkalmazkodjék a 
maga intézetéhez . Mint demokratikus 
intézmény, ne keressen magának ősö
ket, hanem legyen egyéni és saját célja
it szolgáló . A harmadik, hogy a modern 

szolgálatra mindenben képesítve kell 
legyen . Az építkezés súlya az olvasóter
mekre essék, mert a modern könyvtár 
életében ez a legjelentékenyebb szerv . 
A könyvtár építési törvénye a tűz és 
más károk elleni föltétlen biztonság . 
A hivatalos helyiségeké viszont, hogy 
egymásból folyjanak . A könyv, amint 
bejön, egyenesen járja meg az útját ben
nük . Az új könyvtári épület típusa vé
leményem szerint az lesz, amelyik a 
részek önállósítása mellett az egészbe 
harmóniát tud adni .”

Hasonló álláspontot képviselt Erdé
lyi Pál helyettese, Gyalui Farkas (1866–
1952) aligazgató is, aki Ausztria, Német
ország, Franciaország, Anglia, Belgium, 
Hollandia és Svájc könyvtárainak hely
színi tanulmányozása után a magyar
országi könyvtárépítészet korszerű
sítését szorgalmazta: „Nem szabad 
megtörténnie annak, hogy Magyaror
szágon ezután olyan könyvtár-épületet 
emeljenek, mely ne feleljen meg telje
sen a modern igényeknek . A könyvtári 
tudomány ez újabb ágára nagy figye
lemmel kell lennünk s folytonosan fi
gyelemmel kell kisérnünk .” Erdélyi és 
Gyalui figyelme még a rövidzárlatra is 
kiterjedt, mint a modern könyvtárépü
let legfőbb veszedelmére, kérésükre a 
helyi közegészségügyi intézetben is be
mutatták pusztító hatását és elkerülé
sének módozatát .

Az első tervpályázat

Mivel az Erdélyi által kidolgozott terve
zési program nem szorult sem javítás
ra, sem pedig kiegészítésre, a Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium már 1904 
áprilisában meghirdette a pályázatot, 
a bírálóbizottság élére pedig Tóth La
jost, a minisztérium egyetemi ügyekért 
felelős osztályvezetőjét nevezték ki . 
A bizottságban három építészprofesz
szor (Alpár Ignác, Hauszmann Alajos és 
Pecz Samu), két könyvtárigazgató (Fe
renczi Zoltán és Erdélyi Pál), valamint a 
kolozsvári egyetem rektora, Apáthy Ist
ván kapott helyett . A minisztérium sza
kított a több évtizedes hagyománnyal, 
és jeligés zárt pályázat helyett nyilvános 
pályázatot hirdetett . A kiírás csak a mo
numentalitást és a rendeltetést kifejező, 
„nemes” formálást követelte meg a pá
lyázóktól, a légköbméterenkénti alapár 
pedig 20 korona volt . A tervezési prog
ram a főépületet kétemeletesnek, a rak
tári teret 8-9 félemeletesnek írta elő, kö
rülbelül 10 ezer m² padlótérrel .

A pályázatra kilenc tervrajz érke
zett, szerzőik a kor kiemelkedő műépí
tészei közül kerültek ki: Bobula János, 

Építés közben, 1906-ban

„Könyvtárak építé sében 
a könyvtári szakember 

szava az egye düli illetékes 
szó. Minden könyvtárt 

legjobban ismer az, 
aki benne dol gozik.”
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Kesselbauer Ágoston, Komor Marcell és 
Jakab Dezső, Láng Adolf, Lechner Jenő 
és Varga László, Korb Flóris és Giergl 
Kálmán, Sebestyén Artúr, Orth Ambrus 
és Somló Emil, Villányi József és Hajós 
Alfréd . A bizottság javaslatára Berze
viczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az első díjjal Orth Ambrus és 
Somló Emil, a második díjjal Korb Fló
ris és Giergl Kálmán, a harmadik díjjal 
pedig Sebestyén Artúr tervrajzát jutal
mazta . Ezenkívül Láng Adolf, valamint 
Villányi József és Hajós Alfréd terveit is 
megvásárolták .

Ám az első díjas építészpáros mind
két tagja szorosan kötődött a zsűritag 
Alpár Ignáchoz – Orth Ambrus a sógora, 
Somló Emil pedig tervezőirodai alkal
mazottja volt –, aminek következtében 
Bobula János kiteregette az ügyet a saj
tóban: „Úgy látszik, fátuma a magyar 
pályázatoknak, hogy közülök még a leg
ideálisabbak, még az absolut correctsé
güek sem folyhatnak le normálisan, 
rendesen és közmegnyugvásra . A mi
niszter pedig, a ki telve a legtisztább és 
legnemesebb intenciókkal iniciálta e 
pályázatot, bizonyára kedvetlenül – és 
tegyük hozzá, teljes joggal kedvetlenül 
constatálja azt, hogy még nem érett a 
magyar arhitektusi kar arra, hogy ide
ális pályázatokban részt vegyen – sem 
mint biráló, sem mint pályázó .” A ki
lenc pályázó közül négyen Alpár Ignác 
stílusát másolták – a legkirívóbb Orth 
és Somló tervrajza volt, mely igencsak 
emlékeztet Alpár egyik legsikerültebb 
alkotására, a Magyar Nemzeti Bank 
palotájára –, hárman saját stílusukkal 

szálltak versenybe, ketten pedig klasz
szikus stílusban dolgozták ki terv
rajzaikat .

A második pályázati forduló

A bizottság végül úgy döntött, hogy a 
díjazottak könyvtárosi irányítással át
dolgozva véglegesítsék terveiket . A mi
nisztérium viszont időközben közölte, 
hogy költségvetési megszorítások miatt 
a fedezetet tíz százalékkal csökkenteni 
kell . A bizottság által előírt feltételeket 
csak Korb Flóris és Giergl (Györgyi) Kál
mán fogadta el, így 1904 őszén őket bíz
ták meg a végleges tervek elkészítésével, 
amelyeket a bizottság 1904 . december 
4-én hagyott jóvá .

A nyertes építészpáros mindkét 
tagja Berlinben tanult – Korb a Baua
kademie-n, Giergl pedig a Kunsta
kademie-n –, hazatérésüket követően 
pedig olyan jelentős épületek tervrajzait 
készítették el közösen, mint a budapes
ti Zeneakadémia, a New York-palota, 
a Klotild-paloták, valamint a kolozsvá
ri egyetemi klinikák épületegyüttese . 

Fontos kiemelni, hogy Korb Flóris 
javaslatára a könyvraktárt vasbeton
szerkezettel tervezték, így az egyetemi 
könyvtár palotája lett a második ko
lozsvári vasbetonépület a Nemzeti Szín
ház után . A főépület azzal is hatásosab
bá vált, hogy kívülről nézve nem látunk 
kapcsolatot a gyárszerűen kiképzett 
raktári résszel, amelyet a helyi sajtó 
már 1907-ben „vasépületnek” nevezett . 
Ugyanakkor Korb azt is javasolta, hogy 

a monumentalitás minél olcsóbb meg
valósításának érdekében a párkányok 
és oszlopok terméskőből, a falmezők 
pedig klinkertégla burkolatból készül
jenek . A rendkívül időtálló és színtartó 
klinkert meszelés és szigetelés helyett 
is használták, ilyen téglaborítást lát
hatunk a kolozsvári egyetem főépüle
tén is . 

Az eredeti tervrajzokban ötszobás 
igazgatói lakás is szerepelt, amelyről 
viszont Erdélyi Pál lemondott, hogy mi
nél több pénz maradjon a könyvtár be
rendezésére . Erdélyi javaslatára került 
le a földszintre az eredetileg első eme
letre tervezett nagy olvasóterem is, és 
épült meg az a zárt folyosó, amely a fő
épületet a raktárral köti össze .

Az évek során többször felmerült, 
hogy könyvtárunk a bázeli épület má
solata lenne, ám a kolozsvári könyves
ház nem tekinthető a bázeli utánza
tának . Egyrészt jóval nagyobb, mint a 
svájci épület, amelynek építési össz-
költsége csak mintegy negyven száza
léka volt a kolozsváriénak . Az pedig, 
hogy az ingatlan elhelyezése hasonló
ságot mutatott a bázeli könyvtáréval a 
kolozsvárihoz hasonló saroktelkeknél, 
a tervezésnél önmagától adódott . A má
sodik pályázati forduló során a tervezés 
annyira megváltozott, hogy a kolozs
vári épület csaknem minden hasonló
ságát elvesztette a kezdetben mintául 
szolgáló bázeli egyetemi könyvtár épü
letével, amely a korabeli Európa egyik 
legkorszerűbb könyvtárának számított, 
és amelyet Erdélyi is többször meglá
togatott .

Építés és berendezés

Az építési engedély 1906 . március 5-én 
érkezett meg a Vallás- és Közokta
tásügyi Minisztériumtól, rövidesen pe
dig felállították az építési bizottságot is, 
amelynek elnöke Tóth Lajos volt, tagjai 
pedig Erdélyi Pál, Apáthy István, Farkas 
Gyula, Moldován Gergely, Lőte József, 
Szabó Dénes, Schilling Lajos és Szamosi 
János professzorok . A bizottság javaslata 
alapján az építésvezetői tisztséget Kap
péter Géza budapesti építészre, Korb Fló
ris unokaöccsére bízták .

Az építésre vonatkozó árlejtést már
cius 23-án hirdette meg Apponyi Albert 
kultuszminiszter, hangsúlyozva, hogy 
kizárólag „hazai anyagok és felszerelé
sek szállíthatók” . Az általános kivitele
zési munkálatra Reményik Károly ko
lozsvári építész, valamint Hauszmann 
Alajos építészprofesszor unokatestvére, 
Hauszmann Sándor budapesti építő
mester jelentkezett . Az építési bizottság 

Egykori raktárterem
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a jeles kolozsvári mérnök mellett dön
tött, aki az egyetem központi épületénél 
és az egyetemi klinikáknál is bizony
ságát adta kimagasló tehetségének . 
A Hennebique-féle vasbeton szerkeze
teket és a rabichálókat – fémhálóval 
megerősített gipszvakolatok – a buda
pesti Wayss állította elő, a hengerelt 
vasmunkákat pedig a szintén buda
pesti Schlick-féle Vasöntöde és Gépgyár 
Rt . kivitelezte . A padlózatot a Doloment 
Magyar Hézagmentes Padlógyár, a fel
vonókat a Wertheim és Társa, a pala
tetőt pedig az Eternit Művek készítette . 
A kőfaragó munkára a kolozsvári Rei
mann Károly és Nagy János, a földmun
kára Reisinger József, a lakatosmunká
ra B . Bak Sándor, a bádogosra Janisch 
János, a szobafestésre Kurbel József, 
a burkolásra pedig Cristofoli Vince ce
mentárugyáros ajánlatát fogadták el . 
A villamosvezeték, vészjelző, villámhá
rító és telefon felszerelését a Szalay és 
Deutsch, a víz- és gázvezeték szerelését, 
valamint a csatornázást a kolozsvári 
Törs és Ormai, míg a központi fűtést a 
budapesti Knuth Károly-féle vállalatra 
bízták . A bútorzatot a kolozsvári Hevesi 
József és ifj . B . Bak Lajos műbútoraszta
losok, az üvegezést és üvegfestést pedig 
a szintén helybeli Hunvald Lipót üveg- 
és porcelán-nagykereskedő készítette el 
– az árlejtésen Róth Miksa, a jeles üveg- 
és mozaikművész is részt vett; áraján
lata több mint ötven százalékkal halad
ta meg Hunvald ajánlatát .

A munkálatok 1906 . június 15-én kez
dődtek, és rendkívül gyors ütemben 
haladtak . Az építőtelepen tizenkét éves 

gyermekek is dolgoztak, akik a napi tíz 
órás munkáért heti egy koronát kaptak, 
amiért egy négykilós kenyeret vásárol
hattak . 1907 januárjában az építési bi
zottság örömmel vehette tudomásul, 
hogy elérték a földszinti padlóvonalat . 
Apponyi Albert márciusi látogatása so
rán az állványok között tartott foga
dóórát, amely alkalomból az igazgató a 
könyvtár ifjú alkalmazottait is bemu
tatta, vagyis Ferenczi Miklóst, Kelemen 
Lajost, Persián Kálmánt és Valentiny 
Antalt . Erdélyi Pálnak az építés közben 
mindenen rajta volt a szeme, gyakran 
az állványokra is felment, hogy szemé
lyesen is ellenőrizhesse a falazás és a 
szerelés menetét, továbbá a berendezé
si tárgyakat készítő kolozsvári és buda
pesti műhelyeket is felkereste . A bizott
sági üléseken kiharcolta, hogy a raktár 
az előirányzott, fából készült ablakszer
kezetek helyett tűzbiztos vasszerkezetet 
kapjon, a fűtőberendezés az akkori leg
modernebb kazánokkal szereltessék fel, 
a könyvkötészetbe pedig korszerű gépek 
sora vásároltassék . Még az olvasóasz
talokon elhelyezendő tintatartók kivá
lasztására is gondot fordított, megálla
pítva pontos méretüket és típusukat .

A megfeszített munkatempónak kö
szönhetően 1907 őszén az épület már 
tető alatt volt . Az új épületbe 1908 . július 
1-én kezdtek átköltözni, ennek biztosí
tása érdekében Erdélyi négy „megbíz
ható” honvédet kért a helyi alakulattól . 
A régi bútorzat egy részét továbbra is 
használták átalakított formában, más 
részét pedig szétosztották az egyetem 
különböző intézetei között . Fél évvel 

később, 1909 . január 15-én már az új he
lyén volt az állomány, amely 9,25 kilo
méternyi polcmétert foglalt el . Ekkor 
adták át a régi helyiségeket is az arra 
már türelmetlenül várakozó Növényta
ni Intézetnek . 

A költözés és berendezkedés fárasz
tó munkájának gyors és hibátlan lefo
lyása csak úgy történhetett meg, hogy 
a könyvtárosok ez idő alatt a szabad
ságukat sem vették ki, a különmun
káért járó összegeket pedig az épület 
bútorozására adományozták . Áldozat
készségüket az igazgató éves jelenté
sében is elismerte: „Önző korunkban a 
könyvtárosok hozzáállása különöskép
pen dicséretre méltó .” Ám az egyetemi 
tanács nem méltányolta erőfeszítései
ket, még a jutalmazásukra vonatkozó, 
Erdélyi által összeállított előterjesztést 
is elutasította, mint ahogyan Ferenczi 
Miklós nagybátyjához, Ferenczi Zoltán
hoz írt levelében is olvasható: „Egyete
münk bölcs és nagytekintetű tanácsa 
jónak látta akkor, mikor arról volt szó, 
hogy köszönetet mondjanak a könyv
tár tisztviselőinek túlfeszített, önzet
len munkájukért, arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy csak kötelességün
ket teljesítettük . Legjobb a dologban az, 
hogy ez éppen a jogi kari dékán javas
latára történt, ki kötelességteljesítésért 
néhány tízezer koronát tett zsebre a 
múlt évben .”

Az ünnepélyes átadást megelőző
en az Építési Bizottságban összegezték 
a tervezési és kivitelezési költségeket, 
amelyek 1909 végéig a következőképpen 
alakultak, osztrák–magyar koronában 
és fillérben megadva:

Telekár és átíratás 442 193 korona

Tervpályázati 
kiadások 10 177 korona

Adminisztratív 
kiadások

41 467 korona és 
89 fillér

Építési költségek 1 089 143 korona 
és 77 fillér

Berendezési 
költségek

394 440 korona és 
48 fillér

Összesen 1 977 422 korona 
és 14 fillér

Az utólagos berendezési és beszerzési 
költségekkel a fenti összeg 1913-ra már 
2 338 287 koronára és 69 fillérre emel
kedett . Az építészi tiszteletdíjat 43 318 
koronában és 18 fillérben állapították 
meg a bútorzati tervezések beszámí
tásával .

A lakhatósági engedélyt 1908 . de
cember 15-én bocsájtotta ki Kolozsvár 

A könyvtár a Házsongárd felől az 1910-es években
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Város Tanácsa, december 23-án pedig 
megnyitották az olvasótermeket, eze
ket 1909 . február 8-án a helyi sajtó kép
viselőinek is bemutatták . A könyvtárat 
1909 . május 18-án avatták fel ünnepé
lyesen Apponyi Albert jelenlétében, aki 
hangsúlyozta, hogy örömmel és jóleső 
érzéssel jött el ennek az országos jelen
tőségű intézménynek a felavatására, 
amelynek jó hírét már Pesten is hallot
ta: „Tény, hogy külföldön sokkal több a 
kulturális intézmény, mert sokkal töb
bet képesek erre áldozni . Nálunk min
denesetre szaporítani kell a kulturális 
várakat, azonban hogy erre képesek le
gyünk, elsősorban az szükséges, hogy a 
nemzet gazdaságilag megerősíttessék .” 
Ezután Erdélyi Pál kalauzolásával vé
gigjárta a könyvtár épületét, a pincétől 
a padlásig .

A könyvtár úgynevezett cottage- 
rendszerben épült, azaz a különfé
le rendeltetésű könyvtári helyiségek – 
vagyis az olvasói, feldolgozói és tárolá
si terek – egybecsoportosulnak, és csak 
átjárókkal kapcsolódnak egymáshoz . 
Az így önállósuló részek az épület belső 
tagolását és elrendezését is megköny
nyítik . A fényviszonyoknak megfelelő 
tájolásra és az ablakok elhelyezésére 
is nagy figyelmet fordítottak . Az épület 
elrendezésének köszönhetően könyvtá
runknak minden egyes része közvetlen 
megvilágításban részesül, így Erdélyi 
Pál szavaival élve az épületnek „egyet
len homályos zuga sincs” .

A kétemeletes, sarokbejáratú fő
épület a két szárnya közé épült olva
sótermet és tartozékait az utca zajától 

kellőképpen elzárja, szecessziós motí
vumokkal díszített homlokzata pedig 
népi varrottasra emlékeztet, ugyanis a 
költségvetési megszorítások következ
tében az eredeti tervek neobarokk ele
meit szecessziós díszítőelemekkel cse
rélték fel . A Mikó (ma Clinicilor) utcára 
néző szárny földszintjén az Erdélyi Mú
zeum-Egyesület ülésterme és az igazga
tás helyiségei kaptak helyet, amelyek a 
folyóiratok termén keresztül kapcsolód
tak a középső építményhez, ezt viszont 
a hírlapok terme kapcsolta össze a keleti 
szárnyban elhelyezett irodákkal . A köz
ponti fekvésű, földszinti nagy olvasóte
rembe a felhasználók a katalóguster
men keresztül juthattak be, ahol Gyalui 
Farkas javaslatára újszerű, a helyi sajtó 
által „ördöngös szerkezeteknek” titulált 
fiókos kartotékszekrényeket helyeztek 
el . Az első emeleten a rögzített székek
kel berendezett előadóteremtől jobb
ra meg balra lévő termeket a térképek, 
kéziratok, albumok, ősnyomtatványok 
és régi magyar könyvek elhelyezésére 
jelölték ki . A második emeletet pedig az 
egy kiállítóterem és fényképezőműhely 
kivételével az Erdélyi Múzeum-Egyesü
let levéltára foglalta el .

Mivel senkit sem szabad visszauta
sítani egy nyilvános könyvtártól, ezért 
gondoskodtak egy különálló és az alag
sorban berendezett népkönyvtár felállí
tásáról is . Ily módon a város valameny
nyi társadalmi rétege használhatta az 
intézményt .

A szintén elkülönített kilencemeletes 
raktárépület a modern könyvtárépíté
szet egyik remeke . A klinkertéglával 

burkolt repozitórium 45 méter hosszú
ságú termein karcsú vasbeton oszlopok 
sorakoznak fel, arányosan elosztva a 
könyvek százezreinek súlyát . Az épület 
földszintjén és két emeletén építettek 
két-két félemeletet, a jobb megvilágítás 
érdekében a raktári termeket vízszin
tesen kettéosztja egy vassínhálózat
ra fektetett belga drótüveg mennyezet . 
A raktárt hosszában három rekeszre 
osztották, amelyeket tömör ajtók vá
lasztanak el egymástól, így tűz esetén 
mindig csak egy cella anyaga foroghat 
veszélyben . A rendszer a tengerjáró ha
jókba épített vízzáró rekeszekre emlé
keztet, amelyek a hajótest sérülése ese
tén is biztosítják az úszóképességet .

A könyvraktár érdekessége Erdé
lyi Pál nagy fontosságú találmánya, 
a nyolc mozgatható könyvespolcot tar
talmazó állvány, amely tizenhat szá
zalékos helymegtakarítást eredmé
nyezett, és amelynek ihlető forrását 
a strasbourgi egyetemi könyvtárban 
alkalmazott állványrendszer képez
te . A nyitott polcok könnyen átállít
hatók és áthelyezhetők anélkül, hogy 
a könyveket ki kellene venni belőlük . 
A Dr. Erdélyi Pál-féle vasállványok néven 
szabadalmaztatott ötletes rendszert 
számos könyvtárban alkalmazták, pél
dául a Magyar Tudományos Akadémia 
könyvtárában, a budapesti Műegye
tem könyvtárában, a miskolci katoli
kus főgimnázium könyvtárában vagy 
a kecskeméti városi könyvtárban is . 
A polcrendszer legszemléletesebb leírá
sát Gyalui Farkas nyújtotta: „Legjobban 
illusztrálható e rendszer, ha egy vasúti 
kocsira gondol az olvasó, melyben egy 
folyosó vonul végig . A folyosóra derék
szögbe állítva, nyílnak a fülkék . Min
denik fülkében a két béllelt pad helyé
re egy akkora [nyitott] könyvszekrény 
képzelendő, a mekkorát felnyújtott kar
ral még el lehet érni .” Erdélyi moder
nista felfogása nem okozott osztatlan 
lelkesedést kollégái körében, többen hi
ányolták a megszokott díszítő motívu
mokat, Kelemen Lajos például úgy jel
lemezte az állványt, hogy „célszerű, de 
nem szép” .

A nagy olvasóterem az 1910-es években
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Ám nemcsak a raktár, hanem a há
romhajós bazilikára emlékeztető nagy 
olvasóterem födéme is vasbetonból épült . 
Az impozáns terem kétoldali felső világí
tása pedig „nyugodt, egyenletes fényt ad, 
melynek semmi zavaró csilláma sincs, 
és mert minden oldalról egyenletes vi
lágításnak van kitéve, árnyékot semmi 
sem vet . Északra néz, bár egy kis nyugati 
hajlással, tehát élesebb fényt csak reggel 
és napszálltakor kap, különben állandó
an egyenletes, és ragyogás vagy csillogás 
nélküli közvetlen fény világít be .” Este a 
termet villamos ívlámpák és az asztalo
kon elhelyezett izzólámpák világították 
meg . Minden olvasónak 120 cm széles 
és 80 cm mély asztal állt rendelkezésé
re, és minden asztalon írómappát, süly
lyesztett tintatartót, tolltartót, valamint 
szabadon állítható olvasótámlát helyez
tek el . 

A ma is használatos olvasóasztalok 
többségének jobb szélét a zongorafede
lekhez hasonlóan kivágták, így az olva
sónak nem kell görnyedeznie az asztal 

fölött, a kivágások elé állított székek el
helyezésével pedig körülbelül 60 cm tá
volság nyerhető, ami jelentős helymeg
takarítást jelent . Az átadást követően 
megnövekedett olvasóforgalom alapo
san rácáfolt azokra a korábbi vélemé
nyekre, melyek szerint Kolozsváron nem 
lesz elég olvasó az egyetemi könyvtár 
hatalmasra tervezett termeinek . 

A forgalmi és hivatalos helyisége
ket házi telefon kapcsolta össze, a rak
tárt pedig páternoszter típusú könyv-
emelőgéppel, valamint teherlifttel 
szerelték fel . A korabeli könyvtárépíté
szet valamennyi vívmányát felhasznál
ták, aminek köszönhetően a kolozsvári 
egyetemi könyvtár a korabeli Magyar
ország legmodernebb könyvtárává vált . 
A munkálatok befejezte után I . Ferenc 
József udvari tanácsosi címet adomá
nyozott Erdélyi Pálnak, aki viszont nem 
ment el az audienciára, emlékezve édes
apja 1849-es meghurcoltatására .

A költségvetési megszorítások kö
vetkeztében Erdélyi lemondott az első 
emeleti három olvasóteremről, ame
lyeket végül 1929 és 1934 között építettek 
fel, az eredeti tervrajzok fölhasználá
sával és a kolozsvári Bohățiel és Deve
cseri cég kivitelezésében . A Moll Elemér 
által kidolgozott tervrajz teljes mérték
ben tiszteletben tartotta Korb és Erdélyi 
koncepcióját, így a termek harmoniku
san belesimulnak az épületbe . Utólag, 
1959 és 1961 között egy új könyvesházat 
emeltek a régi raktár mintájára, amely
nek a tervezője Sóvágó János kolozsvári 
mérnök volt . 

Jelenleg egy hatalmas szabadpolcos 
raktár építése zajlik, amelynek berende
zése számos utalást fog tartalmazni az 
1909-ben felavatott palotára, így kifejez
ve tiszteletünket elődeink emléke előtt .
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Nagel Emil, a „sokat tudó” 
sebészprofesszor

öztudott, hogy a kolozsvári magyar fel
sőoktatás idén ünnepli 150 éves műkö
dését . 1872-ben a Kolozsvári Magyar Ki
rályi Ferenc József Tudományegyetem 
létrejöttével indult meg a több száz éves 
múltra visszatekintő magyar nyelvű fel
sőoktatás . Báthory István erdélyi fejede
lem 1581 . május 12-én emelte akadémiai 
rangra a kolozsvári Jezsuita Nagykol
légiumot . A 441 . évforduló alkalmából 
négynyelvű – magyar, román, német 
és angol – emléktáblát lepleztek le a 
Farkas utcai romkert kerítésén, a Ko
lozsvári Református Kollégium épülete 
felőli sarkon . Az ünnepségen beszédet 
mondott Kovács Gergely gyulafehérvári 
érsek is, aki hangsúlyozta: „az emlék
tábla ösztönzés kell legyen arra, hogy 
egyetemes tartalommal, értékkel, élet
tel töltsük meg”1 az Academia Claudio
politana utódját, a mai Babeș–Bolyai Tu
dományegyetemet . Ezen értékek egyike 
az elődök tisztelete . Mi most a Kolozsvá
ri Egyetem közvetlen elődjére, az 1872-ig 
működő orvos-sebészi tanintézetre, és 
annak „sokat tudó” professzorára, Nagel 
Emilre (1817–1892) emlékezünk .

A kissé szokatlan jelzőt a nagy fran
cia regényírótól, Alexandre Dumas-tól 
kölcsönöztem, aki egyik regényének 
hőséről, a nápolyi herceg könyvtáro
sáról írta: „Nem éppen az a fajta, akit 
tudósnak neveznek… hanem – ami 
gyakran még több – sokat tudó ember .”2 
Dumas regényíróként megengedhette 
magának, hogy fantáziáját szabadon 
bocsátva írja meg történetét . Én azon
ban inkább a nemrég elhunyt kiváló 
magyar történész, Spira György aján
lását tartottam szem előtt, aki ezt írta: 
„a történész, ha felelősen akar eljárni, 
képzelőerejét semmiképpen sem en
gedheti teljesen szabadjára, magyarán 
szólva: a forrásanyag hézagait csak 
annyiban töltheti ki puszta következ
tetésekkel, amennyiben bizonyítani 
tudja, hogy ezek a következtetések ko
rántsem ötletszerűek, hanem valóban 

és szorosan következnek a kétségtelen 
tényekből .”3

Nos, e „spirai recept” betartására kü
lönösen szükség van Nagel Emil eseté
ben . Életútjának, életművének megíté
lésében nincs egységesen kialakult kép . 
Az 1969-es Magyar életrajzi lexikon (262 . 
o .), illetve a 2004-ben megjelent Ma-
gyar orvoséletrajzi lexikon (268 . o .) Nagel 
Emil-címszava meglehetősen „héza
gos” . Bugyi Balázs (1911–1982) kolozsvá
ri születésű orvostörténésznek a buda
pesti Orvosi Hetilap hasábjain, 1977-ben 
megjelent Nagel Emil kolozsvári sebész-
tanár című írásában „sebészettörténe
tünk vitatható személyiségének” nevezi 
Nagelt .4 Fodor Ferenc A szemgyógyászat 
évszázadai Erdélyben című monográfi
ájában csupán Nagel szemészeti tevé
kenységét tekinti át, a személyiségének 
„vitathatóságát” megalapozó éveiről 
például csak ezt írja: „Sebészként dol
gozott az 1848–1849-es szabadságharc 
idején .”5

„Kezdjük tehát a kályhától” – mint 
egykori tánctanárunk javasolta . Nagel 
Emil Makón, egy Csanád megyei kis 
mezővárosban született 1817 . június 30-
án . Alapiskoláit szülővárosában kezd
te, középiskolai tanulmányait Aradon 
és Szegeden folytatta . A hatodik osz
tályt már Pesten végezte magánúton 
– ez utal arra, hogy tehetős családból 
származott . A családból magával ho
zott német mellé elsajátította a görög 
és francia nyelvet is . Írásbeli tehetsé
gét már ekkor megvillantotta . Németre 
fordította Vörösmarty Mihály 1825-ben 
megjelent, a honfoglalásról szóló, Za-
lán futása című eposzának egy részét . 
Az átültetés elnyerte a költő tetszését is: 
a fordítás „tanúsítja (a szerző) magyar 
nyelvbeni tökéletes jártasságát” – írta 
1834-ben Vörösmarty a Jelenkor című 
folyóirat hasábjain .

Miután elvégezte az orvosi tanul
mányok előfeltételeként megkövetelt 
bölcseleti osztályokat, a közeli Bécsben 
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folytatta egyetemi tanulmányait . A régi 
magyar orvosdoktori értekezések tudós 
kutatója, a közelmúltban 96 éves korá
ban elhunyt, dr . Dörnyei Sándor talált 
egy Nagel J . által Bécsben, 1841 . júniu
sában kiadott disszertációt . Dörnyei 
szerint a J . betű a Jacobus név rövidíté
se, azaz az értekezést Nagel Jakab Emil 
írhatta .6 A latin nyelvű, 40 oldalas ér
tekezés címe: Dissertatio inauguralis 
medico-practica sistens fragmenta phy-
siognomices pathologicae, azaz a kóros 
arcmozgásokról szóló avatási érteke
zés . A disszertációt pártfogójának, gróf 
Majláth/Mailáth7 Antal királyi főasztal
noknak, Zemplén megyei főispánnak 
ajánlotta .

Engedtessék meg, hogy orvostörté
nészként pár percet szenteljünk gróf 
Majláth Antal (1801–1873) személyének 
is . Reformkori tevékenysége jól ismert 
– az 1839–40-es, illetve az 1844-es pozso
nyi országgyűlés idején ő volt a főkan
cellár . (A Magyar Udvari Kancellária 
Bécsben a kormányzati adminisztrá
ció csúcsszerve volt, a király „magyar 
irodája” .) Az ellenzék támadásait és a 
konzervatívok elégedetlenségét érezve 
lemondott állásáról, és Zemplén me
gyei birtokára vonult vissza . Itt, Per
benyiken – ma Szlovákiában Pribeník 
a neve – „magánkórházat épített és 
szerelt fel, a hasonszenvi [homeopata] 

gyógymódban képezvén magát, ab
ban nagy előmenetelt tett, s ebbeli is
mereteit embertársai, főleg vagyonta
lan betegek gyógyítására alkalmazta” 
– írja róla a Pallas Nagy Lexikona 1896-
ban .8 A bölcsészet doktora volt, nőtlen, 
gyermektelen, s mint már említettem, 
Nagel pártfogója 1841-ben, mai szava
inkkal élve: szponzora . A Majláthtal 
kapcsolatos adatokra két okból tartot
tam fontosnak kitérni . Egyrészt Maj
láthot mint jeles homeopata gyógyítót, 
kórházalapítót nem említi a Homeopá-
tia Magyarországon 1820–1990 című ki
advány9, másrészt nincs kizárva, hogy 
Majláth hatására Nagel is „rokonszen
vezett” a homeopátiával .

Az orvosi diploma megszerzése után 
Nagel Bécsben maradt . Bugyi szerint 
„műtősebész ösztöndíjasként még éve
kig dolgozik a sebészeti klinikán, majd 
szakképesítését elnyerve, Temesvárra 

költözik” .10 Megpróbálom pontosíta
ni az előző mondatban szereplő ada
tokat . Győry Tibor a levéltári kutatás
ra alapozott „orvosi kar történetében” 
ezt írja: „1807-ben Ferenc császár lovag 
Kern Vince […] bécsi sebészprofesszor
nak az ajánlatára felállíttatta Bécsben 
[…] a sebészi műtőintézetet [institutum 
operatorio-chirurgicum], amely […] 
számos magyar ifjút képezett ki mű
tő-orvossá (operateur)” .11 A műtőinté
zetben azok gyakorolhatták mind élő, 
mind holttesteken a sebészi műtéteket 
– „megdöbbentő módon: egyugyana
zon az ágyon”, teszi hozzá Győry –, akik 
„az 5 éves magasabb vagy a 2 éves al
sóbbrendű sebészi tanfolyamot kitün
tetéssel végzett sebész-doctorok, illetve 
sebész-patronusok” voltak . A műtői ki
képzés két évig tartott, és a 300 forintos 
ösztöndíjat adó szakképesítés azzal a 
kötelezettséggel járt, hogy az itt képzet
tek „nem fogják elhagyni az örökös tar
tományokat” . Az örökös tartományok 
(Erbländer) olyan „öröklött” országré
szek, amelyeken az uralkodó öröklés, 
nem pedig választás jogán uralkodott . 
Magyarország is „örökös királyságnak” 
számított, de elsősorban az osztrák tar
tományokat (Ausztria, Tirol, Karintia 
stb .) nevezték így . Tágabb értelemben 
idesorolták Cseh- és Morvaországot is, 
amelyeket az 1620-as fehérhegyi csata – 
a csehek Mohácsa – után megfosztottak 
a rendi önállóságtól .

Nagel tehát két iskolaéven át tar
tó, ösztöndíjas műtősebészi tanfolya
mot végzett el Bécsben, és valamikor 
1843 után jött haza, majd telepedett le 
Temesvárott, ahol először magángya
korlatot folytatott . Később, az 1834-től 
csanádi püspök, Lonovits/Lonovics12 Jó
zsef (1793–1867) háziorvosa lett . Lonovits 
neve – aki majd kalocsai érsekként halt 
meg 1867-ben – ismerősen csenghet a 
szabadságharc történetét tanulmányo
zók előtt . 1848-ban már kinevezett egri 
érsekként és így a főrendiház tagjaként 
a békés megegyezés híve volt, s részt 
vett az osztrák főhadiszállásra küldött 
magyar békekövetségben . Csupán a tel
jesség kedvéért: a követség tagja volt a 
már korábban említett gróf Majláth An
tal is, Nagel patrónusa . Egyébként Lono
vitsot a világosi fegyverletétel után az 
osztrákok lemondatták, kitiltották Ma
gyarországról, és csak 1860-ban térhe
tett vissza . 

Azért érdekesek ezek az adatok, 
mert segítenek megérteni Nagel 1848–
49-es motivációját, viselkedését, ame
lyet tömören így jellemez Bugyi: „Hiva
tástudat és opportunizmus, tudás és 
karrierizmus ritkán egyesült egy sze
mélyben […] annyira, mint […] Nagel 

A Kolozsvári Orvos-Sebészi Tanintézet tanári kara 1856 és 1859 között. Balról jobbra: dr. Szabó József 
(igazgató, szülészet és belgyógyászat), dr Lenhossék József (bonctan), dr. Joó István (természettan, 
vegytan, növénytan), dr. Jendrassik Jenő (élettan), dr. Nagel Emil (sebészet), dr. Zahn Ferenc 
(állatgyógyászat), dr. Gspann Károly (sebész, tanársegéd, kari jegyző).  
Kép: dr. Pataki Jenő gyűjteményéből. Forrás: Péterffy Árpád: Az erdélyi magyar orvosképzés

Nagel ösztöndíjas 
műtősebészi tanfolyamot 

végzett el Bécsben, 
és 1843 után jött haza, 

majd telepedett le 
Temesvárott.



LXXV. évfolyam 2022. november • 13

enciklopédia 

Emilben .” Ne feledjük azonban, hogy 
Nagel valószínűleg német anyanyelvű 
volt; orvosi tudását Bécsben szerezte 
meg, egykori pártfogója, Majláth gróf, 
valamint korábbi munkaadója, szülő
megyéjének püspöke, Lonovits az oszt
rák–magyar konfliktusban nem a sza
badságharc oldalára állt . Talán ezekkel 
az „apróságokkal” (is) magyarázható 
az, hogy Nagel nem a honvédorvosok 
sorait bővíti, hanem az osztrák csá
szári hadseregnek ajánlja fel sebészi, 
már akkor nem mindennapi tudását . 
Előbb a temesvári császári helyőrségi 
kórház egyik sebészeti osztályát vezet
te, majd 1849 tavaszán Bécsbe utazott . 
A továbbiakban Bugyi valószínűleg Na
gel önéletrajzából idéz: „(Bécsben) a 
katonai kórházban teendő szolgálatra 
ajánlkozott, és a császári 5 . tábori kór
házzal Kecskemétig nyomult elő . Itt 
tífuszt kapott és Pestre vitték vissza, 
ahol [felgyógyulása után – K . L .] a Lu
doviceumban a szemészeti és sebészeti 
osztály vezetőjévé nevezték ki .”13 A Lu
doviceum – ismertebb későbbi nevén 
Ludovika-akadémia – tisztképző ka
tonai iskola felállítását az 1808 . évi or
szággyűlés mondta ki, de az alapkövet 
csak 1831-ben tették le . Nevét Mária Lu
dovikáról, I . Ferenc osztrák császár és 
magyar király harmadik nejétől nyer
te . A szabadságharc idején rövid ideig 
itt működött a Mészáros Lázár had
ügyminiszter által megálmodott Ma
gyar Hadi Főtanoda, majd 1849 . április 
végétől a honvédség központi kórháza 
volt a Ludoviceumban . 1849 nyár ele
jén, a főváros ismételt kiürítése után, 
a Ludoviceum is osztrák kézre került .14 

Valószínűleg ekkor lett Nagel a szemé
szet és sebészet főorvosa . 

E pesti korszakával függ össze Nagel
nek egy nehezen magyarázható tette . 
1850-ben magyar nyelven adott ki nép
szerű értekezést „a szem gondviselésé
ről” . A magyar nyelv mellett a kis füzet 
címe is figyelemre méltó: Az elcsonkult 
harcosok számára alapított báró Hay-
nau gyámintézet számára . A vérszom
jas, Itáliában nőket korbácsoltató „bres
ciai hiénának” nevezett, 63 éves Julius 
Haynau (1786–1853) osztrák hadvezér
re jól emlékezünk A kőszívű ember fiai 
című filmből, a Várkonyi Zoltán által 
megformált alakja miatt . A szakiroda
lomban nem találtam azonban utalást 
arra, hogy hol s mikor alapított gyám-
intézetet . Jókai sem említi Az új föl des
úr című regényében, pedig a főszereplő, 
azaz az új földesúr, Ankerschmidt nyu
galmazott osztrák tábornok egyik mo
dellje Haynau volt . Ismét csupán a tel
jesség kedvéért: Nagel már korábban, 
személyesen is ismerhette Haynaut, aki 
1847-ben temesvári hadtestparancsnok 
volt .15 

Visszatérve Nagel életútjához: a sza
badságharc idején, az osztrák oldalon 
szerzett érdemei jutalmául a császári 
udvar egyik udvari orvosa lett 1852-ben, 
a laxenburgi kastélyban . Laxenburg 
az osztrák császári ház nyaralóhelye, 
amely tizenegy kilométerre található 
Bécstől . Valószínű azonban, hogy Na
gel csupán ugródeszkának használta 
a tekintélyes állást . 1852 őszén ugyanis 
már Kolozsvárott találjuk őt . 

Kolozsvárott az orvosi, pontosab
ban a seborvosi képzés 1775-ben indult, 
amikor Mária Terézia osztrák császár
nő és magyar királynő – miután a je
zsuita rendet feloszlatták – az addi
gi jezsuita egyetemet Lyceum Regium 
Academicum Claudiopolitanum né
ven vette állami kezelésbe, és elren
delte a seborvosok képzését .16 Tavaly 
az Egészség, betegség és gyógyítása a 
régi Kolozsvárott (Kolozsvár egészség-
ügy-története a 19. század végéig) elne
vezésű online konferencián17 foglal
koztam részletesen az intézetben folyó 
seborvosi képzéssel, most viszont csak 
a szabadságharc alatt s közvetlenül 
utána lejátszódó eseményekre összpon
tosítanék .

1848-ban a Kolozsvári Királyi Főta
noda orvos-sebész karán a sebészetet 
„Ábrahám Bogdán, orvostudor és műtő, 
az elméleti különös sebészet és sebészi 
gyógygyakorlat rendes tanára” adta elő 
– olvashatjuk az Erdélyi Nagyfejedelem-
ség Tiszti Névtára 1848. évre című kiad
vány 221 . oldalán . Kiről is van szó? Kap
ronczay Károly Adatok a magyarörmény 

orvosok és gyógyszerészek történetéhez 
című művében ez olvasható: „Ábrahám 
Adeodát, Bécsben végzett orvosdoktor, 
későbbi nevén Pattantyús-Ábrahám 
[…] szépen ívelő szakmai pályafutása 
1849 őszén megszakadt, mivel lelkes 
híve volt a magyar szabadságharcnak, 
így eltávolították őt a tanszék éléről” .18 
A megürült tanszékre pályázatot írt ki 
az intézet vezetősége . „A császári kor
mányzat Nagel Emilt, a császári hadse
regből akkor leszerelt főorvost nevezte 
ki anélkül, hogy egyáltalán pályázott 
volna .”19

Így került tehát Nagel Emil az 1852–
53-as tanévben a kolozsvári orvos-se
bészi intézet sebészeti tanszékére . 
Az itt végzett sokoldalú munkássága 
aránylag jól dokumentálható néme
tül a Zeitschrift für Natur- und Heil-
kunde hasábjain, illetve 1857-től az Or-
vosi Hetilapban magyarul megjelent 
közleményeiben . E közlemények szá
mát tekintve a Kolozsvárt tanítók kö
zül kiemelkedik Nagel Emil – szögezi le 
legújabb, 2022-ben megjelent könyvé
ben az erdélyi felsőoktatás múltjának 
legtájékozottabb tudósa, Gaál György 
is .20 A sebészet mellett ő lett az újon
nan alapított szemészeti tanszék veze
tője is . 1854-től a Karolina Közkórház
ban – télen négy, nyáron nyolc ággyal 
rendelkező – szemészeti osztály nyílt, 
melynek szintén Nagel lett a főorvo
sa .21 Nagel szemészi tevékenységét Fo
dor már említett könyve (A szemgyó-
gyászat évszázadai Erdélyben) tárgyalja, 
meglehetősen hézagosan . Említi ugyan 
az Adatok a műtevő sebészet köréből 
című tanulmányát, de nem írja, hogy 
hol s mikor jelent meg . Pedig ez eset
ben a „hol s mikor” is fontos informáci
ókkal szolgál Nagel orvosi pályafutása 
kezdeteiről . Az említett dolgozat, amely 
„részletesen leírja egy felső szemhéji 
heges ectropium [a szemhéj kifordulá
sa] esetét”,22 melyet sikeresen megmű
tött, az első magyar orvosi folyóirat, 
a Bugát Pál és Flór Ferenc szerkesztette 
Orvosi Tár hasábjain jelent Pesten 1846-
ban, tehát közvetlenül Nagel temesvári 
letelepedése után .23 E közlés bizonyítja 
Nagel korai érdeklődését a szemészet 
iránt . További három közlését sikerült 
megtalálnunk az Orvosi Tárban, ezek 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1864-
ben Marosvásárhelyen tartott vándorgyűlése 
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címei: A foghúsnak pofával összenövése, 
és ennek műtéte körül (1846, XI . kötet, 12 . 
sz . 182–5 .), Új kötelék az éjjeli magömlés 
gyógyítására (1846, XI . k ., 21 . sz ., 327–9 .), 
illetve a Jegyzetek a nagyobb üterek le-
kötésérül veszélyes vérzéseknél (1847, XII . 
k . 12 . sz ., 178–180 .) . E közlésekből látha
tó, hogy Nagel kórházi háttér hiányá
ban magángyakorlatában kamatoztat
ta a bécsi műtőintézetben megszerzett 
tudását . Fodor könyvében látható egy 
kép a kolozsvári orvos-sebészi tanin
tézet tanári karáról . Sajnos a képen 
szereplő alakok nincsenek megnevez
ve, így csak találgathatunk, melyikük 
is Nagel .

A szemészetnél maradva fontos meg
említeni – sajnos Fodor ezt nem tette –, 
hogy Nagel Emil 1864-ben figyelemre 
méltó előadást tartott Marosvásárhe
lyen, a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók X . vándorgyűlésén; egészen 
pontosan a beküldött értekezését a pes
ti Batizfalvy Samu (1826–1904) olvasta 
fel . Az értekezés címe: Az imént szülöt-
tek szemtakára, annak czélszerű kezelé-
se.24 A „takár” kifejezés mögött az oph
talmoblenorrhea acuta betegség rejlik, 
amelyről Nagel leszögezi, hogy „a kis
ded szemében termődő ragályos anyag 
átszáll anyjára”, s az továbbadja azt . 
Ez a kulcsmondata Nagel értekezésé
nek, melynek elemzése megérdemel
ne egy önálló előadást . Most azonban 
csak egy fontos bekezdést ragadunk ki 
belőle . Miután ugyanis Nagel leszögezi, 
hogy „mint mindenütt […] itt is az elő
re óvakodás (Prophylaxis) a főfeladat”, 

így folytatja: „Kétség feletti tény, hogy 
a legrendesebb lebetegedési folyam
nál, a legegészségesebb testalkat mel
lett is genytartalmúak a szeméremré
szek elválasztmányai, bár oly csekély 
mennyiségben, hogy a genysejtek 
egyedül górcső, és azon újabb korban 
feltalált készület által fedezhetők fel, 
mely aeroscop neve alatt ismeretes . Ez 
utóbbinak segítségével dr . Eiselt jelenleg 
charkowi tanár úrnak sikerült a szülő
intézetek levegőjében található geny
testeket egy üveg korongra lecsapni, és 
górcsőileg azoknak felismerni […] a le
betegedési folyam alatt keletkező lobok, 
bárhol legyen azoknak széke: a méh
ben, horpaszizomban vagy izületekben, 
a genyedésre igen hajlandók . A szoba 
levegőjét fertőző genysejtek az újonnan 
szülött gyermeknek gyenge szerkezetű 
és külhatányoknak könnyen engedő […] 
látszervére izgatólag hatnak, és takhár
tyáját genyes elválasztásra késztetik . – 
Más felől kétségtelen dolog, hogy a ra
gályozás direct úton is foglalhat helyet, 
ha t .i . akár a szülőnő hüvelytakárban 
szenvedne, mely a gyermek szemeire 
szülés közben átragad, akár pedig a bá
ba-asszonynak bepiszkolt ujjai által kö
zöltetnék véle .”25 

Látható tehát, hogy a kissé megté
vesztő – csak szembetegségre utaló cí
men – szereplő értekezés rendkívül 
fontos dokumentuma a bakteriológia 
hőskorának Magyarországon . Talán 
ezt sejtették az „orvos-, sebész-, élet- és 
boncztani szakosztály” elnökei, a pes
ti kórboncnok professzor Arányi Lajos, 

illetve a pesti Orvosi Hetilap szerkesz
tője, Markusovszky Lajos is, akik java
solták, hogy vegyék fel Nagel érteke
zésének szövegét az évkönyvbe, azaz a 
Munkálatokba26 . Markusovszky nevé
nek említése azért is fontos, mert tanú
ja volt annak, amint Semmelweis Ignác 
felismerte a gyermekágyi láz oktanát 
és profilaxisát 1847-ben, továbbá ösztö
nözte Semmelweist 1861-ben híres/hír
hedt könyve kiadására .27 A valószínűleg 
már betegeskedő Semmelweis nem volt 
ott Marosvásárhelyt, Markusovszky pe
dig nem figyelt fel a Nagel értekezésé
ben elhangzott, Semmelweis tanítását 
alátámasztó figyelmeztetésre, misze
rint a szülőszervekhez tiszta ujjakkal 
szabad csak nyúlni . Sajnos nem emlí
ti Nagel előadását a 2014-ben, marosvá
sárhelyi szerzők tollából megjelent, a X . 
vándorgyűlés történetét összefoglaló 
értekezés sem .28 Rövidre zárva: Nagel 
Emilt, a Marosvásárhelyt ugyancsak 
előadást tartó ifj . Spányik József mel
lett szintén a semmelweisi tanok erdé
lyi híveként kell számon tartanunk és 
tisztelnünk .29

Nagel most említett értekezése ér
tékes adalékot szolgáltat erdélyi tevé
kenységéhez is . 1853-ban Fejérvárott, 
1857-ben Déván, 1858-ban Szilágysom
lyón és Désen, 1864 júliusában Sep
siszentgyörgyön működött „ideigle
nesen” mint szemorvos (158 . o .) Ez a 
közlés összecseng Fodor adataival, aki 
könyvében ezt írja (114 . o .): „a cs . és kir . 
helytartóság 1858 . május 22-én […] kelt 
rendeletével a gyógyítható szembajok
ban szenvedő betegek felkutatására s 
azoknak a kolozsvári gyógyintézetbe 
leendő beszállítására, Nagelt vidékre 
küldi .” 

Nagel tizenöt évnyi kiemelkedő se
bész- és szemorvosi tevékenység után, 
aránylag fiatalon, 50 éves korában 
hagyta ott a kolozsvári orvos-sebé
szi tanintézetet . Fodor így ír távozásá
ról: „Nagelt hosszas betegeskedése mi
att 1867-ben ideiglenesen nyugdíjazták, 
utódjaként december 30-án […] rende
lettel Brandt József (1841–1911) orvos-se
bész tudós, szemész- és szülészmestert 

Dr. Nagel Emil gyászjelentője. Kép: Országos Széchényi Könyvtár
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nevezték ki .”30 Bugyi Balázs kissé ár
nyaltabban látja Nagel távozásának 
okát: Nagel „az osztrák-magyar ki
egyezés előtti időszakban a magyar 
orvostársadalommal a hazai sebészet 
nagyjaival a maga külön »kiegyezésé
re« törekszik, de már későn . A tudását 
elismerik, de mint embert elfogadni 
nem tudják, nem is akarják . Helyze
te a Tanintézetben mind tarthatatla
nabbá válik . Így nem meglepő, hogy a 
kiegyezéskor »megrongált egészsége 
helyreállíthatása czéljából« félévi sza
badságot kért . Az udvar iránti hűségé
nek elismeréseként királyi tanácsosi 
címmel tüntették ki, majd nyugdíjaz
ták a fizetése kétharmadával .”31

Nos, a „megrongált egészségre” való 
hivatkozást kétkedve fogadjuk, hiszen 
nyugdíjaztatása után Nagel igen ak
tívan, utazásokkal, új érdeklődési kö
rökkel még 35 évet élt . Kolozsvár utá
ni életszakasza külön értekezés tárgya 
kell, hogy legyen . Most viszont itt Na
gel nyomtatásban megjelent munkáira 
összpontosítok, amelyek fontos adalé
kot szolgáltatnak a kolozsvári orvos-se
bész tanintézet 1852 és 1867 közötti tör
ténetéhez is .

Nagel három könyvet jelentetett 
meg, melyek közül az 1850-ben Bu
dán kiadott Népszerű értekezés a szem 
gondviseléséről című egészségneve
lő kiadványra már hivatkoztam . A kis 
kötettel részletes foglalkozik Fodor a 
szemgyógyászat erdélyi évszázadairól 
írt könyvében .32 Egy figyelemre mél
tó megjegyzésére viszont érdemes fel
hívni a figyelmet . Nagel úgy vélte már 
1850-ben, hogy a contagium okozza „az 
időszakonként uralkodó ún . egyiptomi 
szemgyulladást, annyival inkább, hogy 
hazánkban újabb időkben, az Erdélyből 
két év előtt Temesvárra átköltöztetett 

Zsivkovits nevezetű gyalogezrednek 
ostora volt .”33 Az egyiptomi szemgyul
ladást ma szemcsés kötőhártya-gyul
ladásként, vagy másképp trachoma né
ven ismerjük .

Tizenkét év múlva, már kolozsvári 
időszaka alatt, 1862-ben Pesten jelent 
meg A csonttörések kórbonctani, kórtör-
téneti és gyógyeljárási tekintetben című 
szakkönyve . A kötetet 1958-ban Balogh 
János (1922–1998) pesti sebészfőorvos, 
orvostörténész elemezte az Orvostörté-
neti Közlemények hasábjain34 – a továb
biakban az ő munkájára támaszkodom . 
Már az Előszó is értékes adatokat nyújt 
Nagel életrajzához, mert leírja, hogy 
„bécsi, prágai, berlini, braunschweigi 
és brüsszeli tanulmányai után Párizs
ban megszemlélte Dupuytren kísérle
teit és bonctani készítményeit . Ezeken 
alapszik a könyv…” Mivel a híres fran
cia sebész, Dupuytren Vilmos báró 1835-
ben meghalt, Nagel természetesen csak 
a hagyatékában szereplő készítményeit 
tekinthette meg . Az említett nyugat-eu
rópai körutat Nagel a kolozsvári kated
ra elfoglalása előtt, 1852-en abszolvál
hatta .35 

Nagel könyve két fő részt, egy álta
lánosat és részletekbe menőt tartal
maz . Bár 160 éve íródott, egyes fejezetei 
ma is megállják helyüket . Ír az úgyne
vezett patológiás törésről, amely alatt 
ugyanazt érti, mint a 21 . század orvo
sa: olyan törést, amikor a beteg csont 
egy egészen hétköznapi mozdulat so
rán eltörik . Nagel idejében főleg három 
elterjedt betegség okozott patológiás tö
rést: a ráksenyv, azaz a csontban kifej
lődő rosszindulatú daganat vagy annak 
áttéte; a bujakór, azaz a szifilisz; és a 
süly, azaz a C-vitamin hiányán alapuló 
skorbut . A könyv 20 . századi recenzen
se, a már említett Balogh kiemeli, hogy 

Nagel a csont gyógyulását, mint folya
matot tárgyalja, és ezzel „gyümölcsöző 
és termékeny szellemi módot vezet be” 
az orvosi gondolkozásba .36 Ma a csont
törés gyanúját felvető orvost a gyor
san elkészíthető röntgenfelvétel segíti 
a helyes diagnózishoz, Nagel idejében 
a diagnózist „a sérült tag körülményes 
vizsgálata, összehasonlító mérés” adta 
meg . Nagel új, modern módszerek irán
ti nyitottságát jelzi, hogy könyvében 
ezt írja: ha a beteg nyugtalan és nagy 
fájdalmat jelez, akkor a pontosabb 
vizsgálat érdekében hangyhalvaggal, 
kloroformmal kell elbódítani, azaz a 
vizsgálatot narkózisban kell végezni . 

A részletes részben testtájanként írja 
le az egyes törések tüneteit, kórjósla
tát (prognózisát) és gyógyítását . Példá
ul a gyakori kulcscsonttörés rögzítésére 
ajánl egy egyszerű és szellemes módon 
szerkesztett, bőrszíjakból álló készülé
ket . Összefoglalva, egyetérthetünk Ba
loghgal, hogy Nagel könyvét „a nemzeti 
orvosi kultúránk kincsei” közé sorol
hatjuk . 

Így értékeli tehát az utókor Nagel 
könyvét . De hogyan fogadták a kortár
sak e kis kötetet? Nagel művéről már 
1862 vége felé olvasható egy könyvis
mertetés, az akkor már 1857-től meg
jelenő – s ma is létező, immár 163 . 
évfolyamát író – pesti Orvosi Hetilap ha
sábjain . Jelzi Nagel kiadványának fon
tosságát, hogy a könyvet maga a főszer
kesztő-lapkiadó, Markusovszky Lajos 
ismerteti .37 „A jelen munka örvende
tes bizonysága annak, hogy a tudomá
nyosság és tudománykedvelés nálunk 
gyarapodik” – indítja recenzióját Mar
kusovszky, aki maga is sebész szeretett 
volna lenni; ő volt például 1849-ben Gör
gey fejsebének kezelője . Majd így foly
tatja: „…e munkák nem oly tapaszta
latlan írók szerzeményei, kik az illető 
tárgyat csak könyvekből ismernék, ha
nem oly férfiak művei, kik azt, mivel a 
közönség elé lépnek, a műhelyben dol
gozva s a gyakorlat mezején fáradozva 
sajátjokká tették, s a tanok alapossá
gáról saját búvárlatok és kísérletek ál
tal meggyőződtek .” Ilyen szerzőként is
meri Nagel tudort, aki „húsz éve műtő 
és gyakorló orvos és több mint tíz éve 
a sebészet tanára”, kinek írásai előbb 
a bécsi lapokban, utóbb legnagyobb 
részt az Orvosi Hetilapban jelentek 

Az 1864-es marosvásárhelyi vándorgyűlés emlékére kiadott bronzérem. Az ovális mezőben a város 
címere

Nagel könyve,  
bár 160 éve íródott,  

egyes fejezetei ma is 
megállják helyüket.
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meg . Nagel „orvosgyakorlati” magán
rajza (monográfiája) tanácsadóul szol
gál majd az orvosnak és kézikönyvül 
a növendéknek – summázza vélemé
nyét Markusovszky . Figyelemre méltó 
a recenzió utolsó mondata: „Reményl
jük, hogy az orvosi közönség részvételé
vel buzdítani fogja a szerzőt, miszerint 
a ficzamokról szóló, már megkezdett 
munkájával is mielőbb gazdagítsa or
vosi irodalmunkat” . Nincs tudomásunk 
egy ilyen könyv megjelenéséről . 

A már említett Balogh Jánosnak kö
szönhetőn viszont tudomásunk van 
egy harmadik Nagel-könyvről, amely 
Bécsben, 1871-ben jelent a következő 
címmel: Methode oder schablone? Dar-
stellung eines neuen, praktisch bewä-
hrten Verfarens um den Luft- zutritt 
zum Chloroform Dampfe durch Mes-
sung zu regulieren.38 Mint arra emlé
kezünk, Nagel csonttörésekről szóló 
könyvében már utal arra, hogy a sú
lyosabb törések ellátásánál használta 

a chloroformbódítást, a narkózist . 
Nyugalomba vonulása után Nagel igen 
alaposan foglalkozott az altatás kér
désével, állatkísérletek végzése mel
lett rendszeresen altatott embereket 
is . A szakirodalomból 300 olyan ese
tet gyűjtött össze, amelyeknél a halál 
a chloroformnarkózis alatt követke
zett be . Több altatógépet is összeállított, 
ezek legjobbikát ismertette az imént 
említett könyvében . Az érdeklődők, 
aneszteziológusok, sebészek figyelmébe 
ajánlom Balogh doktornak a Nagel-féle 
altatógépet bemutató dolgozatát . E dol
gozatból egy fontos dolgot emelnék ki: 
Nagel szerint „az orvos, aki az altatást 
végzi, csak azzal foglalkozzék!” Nage
lé az érdem – írja Balogh – hogy ilyen 
korán, 1871-ben felismerte az altatás je
lentőségét, és a narkotizálásnak, mint 
önálló orvosi szakmának a létrehozását 
jelölte ki követendő útként . 

Mielőtt bemutatnám a Nagel halá
lakor testvére, Pullitzer M .-né Nagel 

Sarolta által kiadott gyászjelentést, 
megpróbálom „főnököm”, az Orvosi 
Hetilap jelenlegi szerkesztője, az idén 
80 éves Papp Zoltán szülészprofesszor 
módszerét követni . Professzorunk az 
általa írt tankönyvben39 a fontos orvos
történeti adatokat Tudnivalók röviden 
címmel, egy öt pontot tartalmazó, szí
nesen kiemelt tablóban közli .

Jöjjön tehát a Tudnivalók röviden Na-
gelről című tabló öt pontja: „1 . Nagel Emil 
(1817–1892), 1852 és 1867 között a kolozs
vári Orvos-Sebészeti Tantézet sebész
tanára, szemésze 2 . Az 1862-ben megje
lent Csonttörések c . monográfiája az első 
magyar traumatológia 3 . A bakteriológia 
egyik magyar/erdélyi előfutára 4 . A kon
taktfertőzések profilaxisának hirdeté
sével Semmelweis tanait erősítette 5 . 
Az elsők közt hirdette az aneszteziológi
át önálló orvosi szaknak .” S most jöhet a 
gyászjelentés, amely nemcsak Nagel pá
lyafutásának végére, de az én előadásom 
végére is utal . Előtte azonban még köszö
netet mondok bécsi barátomnak, Kutasy 
Tamásnak a Nagellel kapcsolatos kora
beli kiadványok másolatának megszer
zésében nyújtott önzetlen segítségéért .

Tisztelt Hallgatóság! 
A hallottak alapján, remélem, nem 

tartják túlzásnak, hogy Nagel Emilt az 
egyetem előtti korszak „sokat tudó” pro
fesszorának tituláltam . Talán még egy 
emléktáblát is megérdemelne itt, Ko
lozsvárott…

(Elhangzott Kolozsváron, 2022. októ-
ber 1-jén, a Magyar Egészségügyi Tár-
saság, a Báthory István Alapítvány és az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudo-
mányi és Gyógyszerészeti Szakosztálya, 
a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel 
partnerségben szervezett XXVIII. Orvos-
továbbképzőn.)
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Ötven évvel ezelőtt 
kőballada született

arkaslaka a Nyikó-patak felső folyásá
nak partján helyezkedik el, itt született 
1897 . szeptember 19-én a székely nép 
legnagyobb írója, Tamási Áron . A nagy
világot bejáró, Kossuth-díjas népi író 
Budapesten hunyt el 1966 . május 26-án, 
kérésére mégis szülőföldjén, a farkas
laki templomkertben lelt örök nyuga
lomra . Az író halála után felújították 
a faboronás, háromosztatú, zsindelyes 
szülőházát, majd emlékházzá alakítot
ták azt, és 1972 . szeptember 24-én meg
nyitották a közönség előtt . Az író által 
használt bútorzat, személyes használati 
tárgyai, valamint a kinyomtatott mű
veiből, leveleiből és fényképeiből össze
állított gyűjtemény is megtekinthető a 
farkaslaki emlékházban .

A helyi templomdombon, a sírkert 
előterében található egy három méter 
magas, egy méter széles, nyolctonnás 
faragott kőtömb, amely a farkasla
ki születésű író életműve előtt tiszte
leg . A monumentális alkotáson két ko
lozsvári szobrászművész, Szervátiusz 
Jenő, illetve fia, Szervátiusz Tibor dol
gozott 1971 és 1972 között, így idén volt 
ötven éve annak, hogy az emlékmű
vet felavatták . „Hoztak kérésünkre 
Tusnádról egy követ, de nem volt elég 
nagy és jó, ezért a Hargita oldalában 
kerestünk faragásra valót . Mi ketten 
is részt vettünk a keresésben . Végül is 
megtaláltunk egy gyönyörű trachitot, 
melyet Úrasztalának neveztek a né
pek . Mert a pásztorok ennél a kőnél pi
hentek, s ettek róla . No, megtaláltuk, 
de le is kellett valahogy szállítani a 
hegyoldalról, az Ivó-oldalról! Nem volt 
könnyű, két traktor mozdította ki a 
helyéről, és vontatta be Farkaslakára . 
Ahogyan lemértük, körülbelül kilenc 
tonnát nyomott” – emlékezett vissza 
a fiatalabb kőfaragó, Szervátiusz Ti
bor a közös munkára egy 2016-os val
lomásában1.

Az emlékművet abból a hatalmas, 
méternyi szélességű, bő két köbméteres 

andezittömbből faragták ki hosz
szas munkával, amelyet a Hargitáról, 
a Medveferedőből szállítottak egyene
sen a majdani kiállítási helyszínre, ne
hogy valakinek eszébe jusson újra el
mozdítani a hatalmas súlyt .

„A hetvenes évek elején édesapámat 
megkereste egy írócsoport, és felkér
ték mint szerintük »egyetlen illeté
kest«, hogy állítson emléket Tamási
nak . Édesapám elvállalta a felkérést, 
meg is kezdte a tervezést . Ám rövide
sen megbetegedett, úgy érezte, hogy 
nem tudja elvégezni a munkát . Arra 
gondolt, hogy kell keresnie valakit, 
aki segít . Csak énrám tudott gondolni, 
tudta: valódi segítőtárs leszek . Meg is 
kért, és én elvállaltam . Mindenképpen 
segíteni akartam neki” – fogalmazott 
Szervátiusz Tibor . A Tamási-emlékmű 
történetéből kihagyhatatlan még két 
személy, a székelyudvarhelyi kórház 
akkori igazgató-főorvosa, Bakk Elek, 
és felesége, B . Takács Sára orvos és em
lékíró, akit a lelkes csapat tagjai ked
vesen csak Sárikának szólítottak . 

A munkát 1971-ben kezdték meg, 
és 1972 késő nyarára készültek el vele . 
Szervátiusz Tibor így emlékezett visz
sza ezekre a hónapokra, és a kihívást 
jelentő kőtömbre: „Ahogyan lemértük, 
körülbelül kilenc tonnát nyomott . Iszo
nyúan kemény, időtálló, vulkanikus 
kőzet volt, gyönyörű, acélkékes, szürke 
színezettel . A templom mögé állították 
fel, az úthoz közel, ahol majd elkezdtük 
a munkát . Építettek egy kis kamrát a 
szerszámainknak, meg fedelet a szikla 
fölé, hogy esőben is tudjunk dolgozni . 
Gépeink egyáltalán nem voltak, egye
dül egy kis köszörű . Csak vésők és kala
pácsok, és kis csákányok, amelyekben 
vídiabetét volt . Ezzel kezdtük megmun
kálni ezt a kemény kőzetet . Nagyon ne
héz munka volt, két nyarunk ment rá, 
meg is erőltettem a csuklómat, ame
lyet hosszú ideig kellett gyógyítani 
utána .”

F

Lengyel Ferenc

A Tamási-emlékmű egy három méter magas, 
átlag egy méter széles, nyolctonnányi 
andezitsziklából készült.  
Kép: www.farkaslaka.eu
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Vésés és formálás előtt a kőbe ál
modott motívum is változott . Eredeti
leg egyetlen alakot képzelt a kő síkjába 
az idősödő Szervátiusz Jenő, a betegsé
ge viszont áthúzta a számításait, így 
a terv is megváltozott . Apának és fiá
nak együtt kellett döntenie arról, hogy 
mi legyen a népéhez hűséges szépíró, 
az örök hazatérő Tamási Áron emlék
művén . „Újrakezdtük a tervezést, so
kat kellett változtatni rajta, hogy ket
ten dolgozhassunk majd . A tervezésnél 
már gondoltunk arra, hogy ki-ki mi
lyen részt vállal magára . Az eredeti terv 
szerint egyetlen ülő székely lett volna . 
Ezt változtattuk meg úgy, hogy Tamá
si műveinek alakjaival népesítjük be a 
sziklát . […] Úgy alakult az emlékmű, 
hogy nemcsak Tamásinak, de az egész 
székelységnek emléket állítottunk” – 
olvasható Szervátiusz Tibor visszaem
lékezéseiben .

Az alakok nem idegenek az olvasók
tól; ismerősként néznek vissza a rájuk 
tekintőkre . „Itt van az az Énekes ma
dár serege: kéz a kézben a szerelmes 
Magdó és Móka, Bolha kutyájával Ábel, 
csodás változásaiban Jégtörő Mátyás 

és Tündöklő Jeromos . Súlyosan lépe
get utánuk tüzet árverezni a megsira
tott Boda Ferus .”2 Legjellegzetesebb kö
zöttük a bal alsó sarokban meghúzódó 
Ábel, Tamásinak ez az örök hazavágya
kozó, otthonosságra szomjazó, gyerme
ki önarcképe .

„Amikor az író megérezte, hogy élté
ben már nem térhet haza, hátrahagyta, 
hogy a két cserefa között akar megpi
henni, kérését pedig sikerült is teljesí
teni”, idézte föl a múltat Hadnagy Jolán, 
a farkaslaki Tamási Áron Művelődési 
Egyesület (TÁME) elnöke az idei, 2022 . 
május 29-i ünnepségen, amelyen az író 
halálának 125 . évfordulójára, illetve az 
emlékkő felavatásának 50 . évfordulójá
ra emlékeztek . Magyarország csíksze
redai konzulja, dr . Lukács Bence Ákos 
azt emelte ki ünnepi beszédében, hogy 
„a három testvérlélek találkozása rend
kívüli, és képletes együttlétük több fon
tos üzenetet hordoz ma is számunkra . 
[…] tudatosan vállalták az erdélyi ma
gyar művészsorsot, az erdélyi népi élet 
kifejezését . Abban a korszakban nagy 
feladat volt ez, különösen kisebbségi 
létben . Mindhárman felismerték, hogy 

az egyetemes kultúra szolgálatának le
hetőségét, egyediségét a szülőföld sor
sának vállalása adja .”3

1972-ben az azóta szintén elköltözött 
íróutód, Sütő András felidézte, hogyan 
sétáltak kettesben a majdani emlék
mű helyéig . „Még éltében vele jártam 
itt először; annak előtte nem ismertem 
Farkaslakát, legalábbis nem a valósá
gosat, hanem a költőit, az álombelit, 
amelynek sanyarú sorsából új mítosz
ként világlott föl a megmaradás etiká
ja: pusztító erők szorításában az ábe
li túlvészelés sikoly-kacagása…” Sütő 
András lírai megemlékezése fölé azt a 
két szót írta, hogy Tonnás hegyibeszéd . 
Emlékező és emlékeztető írásának cí
mével utalt a műemlékre, valamint 
metaforává ötvözte a sziklát és Tamási 
írói szavainak üzenetét is .

A mára közismertté vált emlékmű 
annak idején is impozáns, izgalmas 
látnivalónak bizonyult . Eleinte csak kő
tömb volt, Sütő András szavaival élve: 
„A mélységbeli tömör kőzetek kilenc
tonnás darabja . Visszavágó, dühös ter
mészetével összetörte már a szobrász 
hagyományos vésőit .”4

Szervátiusz Tibor két vésőmozdu
lat között arra lett figyelmes, hogy az 
arra utazók megálltak csöndben figyel
ni a munkálkodást, a koppanásokat, 
a csengés hangját, és közülük egyre 
többen mondták tovább, hogy mi ké
szül Farkaslakán . Mint megfogalmaz
ta: „hamar elterjedt a hír, hogy Tamá
sinak faragunk emlékművet . Egyre 
többen jöttek hozzánk munka közben, 
sokan egy-egy lehullott kődarabot is 
elvittek emlékbe .” Így vált közkinccsé, 
a szó legszorosabb értelmében folklór
rá a szobor .

Az utolsó vésősikkanás visszhang
jával emlékezve az íróra és a két szob
rászra; közülük a legfiatalabb összeg
zése a leghelytállóbb: „Úgy alakult az 
emlékmű, hogy nemcsak Tamásinak, 
de az egész székelységnek állítottunk 
emléket .”

Jegyzetek
1 Szervátiusz Tibor visszaemlékezése: Öt
ven éve hunyt el Tamási Áron . Farkasla
ka, Tamási Áron-emlékmű . Háromszék, 
2016 . május 28 . https://www .3szek .ro/
load/cikk/91923/farkaslaka-tamasi-aron-   
emlekmu-otven-eve-hunyt-el-tamasi-
aron
2 Sütő András: Tonnás hegyibeszéd, https://
reader .dia .hu/document/Suto_Andras-
Csipkerozsika_ebresztese-1112
3 Kettős évforduló Farkaslakán . Hargita 
Népe, 2022 . május 29 . https://hargitanepe .
ro/kettos-evfordulo-farkaslakan/
4 Sütő András: i . m .

1971, Farkaslaka, a Nepomuki Szent János-templom kertje. Szervátiusz Jenő szobrászművész Tamási 
Áron síremlékét faragja. Kép: Fortepan/Kovács Annamária
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Gyermekélet akkor és most
Gondolatok egy 20. századi falusi ember életútja kapcsán

gyermek életében az apja akkor jelent 
meg, amikor hazajött a háborúból . Előt
te az anyjával élt . Sokszor volt bezárva 
egyedül, és akkor mindig a szomszéd 
házának frontját bámulta, amit szép 
angyalfigurák díszítettek .

Ahogy nagyobb lett, az apja min
dig magával vitte a mezőre . A gyermek 
szántáskor a teheneket vezette a ba
rázdában egészen a fordulóig, ügyes
nek kellett lennie, hogy az eke ismét a 
barázda elejére kerüljön . Időnként az 
apja megállította, hogy szivarozzon, 
ezzel mindketten pihentek egy kicsit . 
A gyermek megfigyelhette a madara
kat a szántás nyomában, amint gilisz
tákra, bogarakra vadásztak, hallgatta 
a pacsirta énekét . Gyönyörködhetett 
a természetben is: kora tavasszal a 
kibúvó virágokkal tarkított hófoltos 
domboldalban, ősszel pedig a vadgyü
mölcsökkel megáldott rozsdabarna 
fákban .

Kaszáláskor az apja már hajnalban 
útnak indult . A gyermek ételt vitt az 

apjának, és elrázta a szénarendet, hogy 
jobban száradjon . A széna begyűjtésénél 
is segített, összegereblyézte az elszóró
dott takarmányt . A szekér megrakásá
nál elrendezte és megtaposta a szénát, 
hogy minél több férjen belőle, majd a 
szénásszínben is elvégezte ugyanezt a 
munkát . Az erdőbe rendszerint hajnal
ban indultak, hogy virradásra odaérje
nek . A gyermek ott is feladatot kapott: 
a tehenekre ügyelt, amíg az apja az 
előző nap összegyűjtött száraz fát fel
pakolta .

Egy nap az apja bejelentette, hogy a 
helyi egészségügyi rendelőnél fog dol
gozni . Mivel a katonakönyvébe volt 
írva, hogy szanitéc, jogosult volt erre a 
munkára . Elmondta, hogy amikor elő
ször látott sebesülteket a háborúban, 
akkor elájult, és a doktor fenékrúgás
sal ébresztette őt föl . Apja szívesen vé
gezte el ezt a munkát, annál is inkább, 
mert kevés földje volt . Járt kötözni, fer
tőtleníteni, elkísérte a doktort a szom
széd faluba . Egyszer rajta is segített . 

A

Suba László

Suba László gyermekkori rajza

Kaszáláskor az apja már 
hajnalban útnak indult. 

A gyermek ételt vitt 
az apjának, és elrázta 

a rendet, hogy  
jobban száradjon.
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A gyermek a folyó hídjára kapaszko
dott, hogy magasabbról ugorhasson, 
de a lába beleakadt egy nagy szeg fejé
be, és sebet vágott a lábfején . Apjának 
nem okozott gondot a sérülés ellátása: 
fertőtlenítette a sebet, és kapcsokkal 
látta el azt .

A helyzet azonban bonyolódott 
nagyapja halála után . Az apja földet 
örökölt, ezért választania kellett: az 
egészségügy vagy a földművelés . A föld 
mellett döntött, a dolgok viszont nem 
alakultak jól, ugyanis egy-két évre rá 
beütött a kollektivizálás . Elment a föld, 
a tehenek, a szekér . A kollektív gazda
ságok küldhettek egy-egy embert a Pa
locsay-féle kertészethez, ahol akkori
ban gyümölcsnemesítési tanfolyam 
folyt . Az apja elvállalta ezt is, és miu
tán hazatért, beültetett egy kertet újfaj
ta almacsemetékkel, a falu parkjában 
pedig rózsákat oltott . Ezután nemcsak 
egészségőrként, hanem a gyümölcsne
mesítéshez értő emberként is ismertté 
vált . Ekkoriban brigádosi megbízatása 
is volt az apjának, aki nyugdíjas korá
ban rendszeresen látogatta a könyv
tárat is .

Az anyja elmondta, hogy gyermek
ként egy osztályba járt az apjával . Ha a 
tanító kérdést tett fel az osztálynak, ak
kor ők ketten feleltek elsőkként . Az éle
tet végül együtt élték le . Természetük 
azonban különbözött: az apa volt a sze
líd, a nyitott, a közlékeny, az anya pedig 
a szigorú, a zártabb . Végül is jól megvol
tak együtt .

A gyermek férfivá érett . Arra gondol, 
hogy az apja megtalálta helyét az ese
mények sodrában . De milyen nevelést 

kapott? Az iskolában, ahol a hat osz
tályt végezte, még érződött a hajdani 
népiskolák hatása, amilyen a Wesse
lényi-féle népiskola is volt Makfalván . 
Itt a tanulók gyakorlati ismereteket is 
kaptak az elméleti tantárgyak mellett . 
Az adventi iskola is hozzájárult az isme
retek gyarapításához, az ifjak szerveze
ti tevékenységéhez . Az apjához hason
ló sok tevékeny, hozzáértő ember volt a 
faluban .

A 20 . században sok országban igye
keztek jobbá tenni az oktatást, ponto
sabban közelebb vinni azt az élethez . Is
mert lett például John Dewey amerikai 
kutató pedagógiája, akit több országba 
is meghívtak előadást tartani . Szerinte 
az iskolának az életre kell felkészítenie 
a tanulót . Az iskolát úgy kell megszer
vezni, hogy a tanulók olyan kihívások
kal találkozzanak, amilyenek az élet
ben is várhatnak rájuk . Így egyben a 
demokráciára is nevelni kell őket . John 
Dewey tevékenységcentrikus nevelést 
szorgalmazott, amelyben az esztétikai 
nevelés is fontos, mert általa jobbá vál
nak az ifjak .

Milyen oktatásban részesülnek ná
lunk ma a tanulók? A tanárok szerint az 
oktatásban nincs vízió, előretekintés . 

A sok kormányváltással az intézkedé
sek ellentmondásokkal terheltek, a tan
anyag túlságosan zsúfolt . Még gyakori 
a lecke lediktálása és annak felmondá
sa . A nemzetközi PISA-felmérések azt 
mutatják, hogy nálunk a tanulók nem 
tudják a gyakorlatban, a mindennapi 
életben alkalmazni a tanultakat . A fel
sővezetés ezt a tényt még mindig nem 
tartja aggasztónak, pedig már több éve 
gyengén teljesítenek a diákok ezeken a 
teszteken .

A PISA-felmérések szerint a finn 
tanulók általánosságban jóval felké
szültebbek nálunk, ennek oka jórészt 
a finn oktatási rendszerben keresen
dő . Finnországban egy tanítási nap 
négy kötelező órából áll, ezután kü
lönböző foglalkozások várják a tanu
lókat . Ezek során a csapatmunka is 
nagy szerepet kap, viszont ha a tanár 
szükségét látja, egyénileg is foglalkoz
hat a tanulóval, ugyanis van ideje és 
lehetősége rá . Házi feladatból kevés 
van, és azok is inkább a gyakorlásban 
nyilvánulnak meg, az iskola teljesen 
digitalizált, az intézménynek és a ta
nárnak is autonómiája van az oktatá
si program kidolgozásában, megszer
vezésében .

Nálunk is akadnak tehetségek, akik 
szülői támogatással kiváló eredménye
ket mutatnak fel, a szegények azonban 
rendre lemorzsolódnak az állami tá
mogatás hiányában . Csak remélhetjük, 
hogy a helyzet változni fog a jövőben . 
De az, hogy az oktatási programot fej
lesszük, korszerűvé tegyük, összhang
ba hozzuk a gyakorlati élettel, már nem 
csak a pénzen múlik .

Suba László gyermekkori rajza Suba László gyermekkori rajza édesapjáról

Nálunk is akadnak 
tehetségek, a szegények 

azonban rendre 
lemorzsolódnak az állami 

támogatás hiányában.
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Garda József  
élete és munkássága
A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium története a 19. század végéig

j, fokos kötettel* lepte meg olvasóit 
a Gyergyóban élő szorgalmas törté
nész, Garda Dezső . A szerzőnek egyre 
szaporodnak a könyvei, és földrajzi
lag is egyre tágabb témákat tárgyal, 
amelyekben a legfontosabb székely és 
magyar sorsfordulatokat veszi sorra . 
Munkáiból egy összerdélyi kép bon
takozik ki előttünk, ugyanakkor rop
pantul érdekes a művek mögött álló 
alkotó életútja is . Garda Dezső a rend
szerváltás utáni magyar politikai élet 
egyik nagyon tevékeny szereplője volt, 
akinek a nevéhez olyan törvényalko
tói kezdeményezések köthetők, mint a 
földvisszaszolgáltatási és az erdő-köz
birtokossági törvény, de a magyar köz
élet belső megtisztulása érdekében is 
fontos lépéseket tett . Garda Dezső egy 
református papdinasztia leszárma
zottja, kiapadhatatlan harci kedvét 
lelkész felmenőitől örökölhette .

Miután kilépett a politikából, koráb
bi történészi munkáját folytatta tovább 
lankadatlan szorgalommal . Az idén 
jelentetett meg egy 683 oldalas köte
tet a nagyenyedi kollégium történeté
ről, amelyben megtalálható felmenő
jének, Garda Józsefnek (1833–1899) az 
életrajza, aki harminchárom évig ta
nított az intézményben, öt évig pedig a 
kollégium igazgatója volt . Máshonnan 
nézve viszont a szerző Garda József na
gyon részletes, adatgazdag, igencsak 
érdekfeszítő életrajzának egyfajta ke
reteként írta meg a kollégium történe
tét egészen az átköltözésig, a kolozsvá
ri teológiai egyetem megalapításáig – a 
papképezdét ugyanis az újonnan ala
pított teológia vette át 1896-ban, Szász 
Domokos református püspök kezdemé
nyezésére .

A mindennapok színes és érzelem
dús világa tárul elénk a nagyon jól 
dokumentált kötetet lapozgatva . Be
tekintést nyerhetünk a diákéletbe is, 
a tanári társadalom belső viszonyaiba, 
de ne gondoljuk azt, hogy a Bethlen Gá
bor által Gyulafehérváron 1629-ben ala
pított, majd később az Apafi Mihály fe
jedelem által Nagyenyedre költöztetett 
intézményben ne vitáztak volna a kor 
nagy kérdésein . Az akadémiai élet belső 
intrikái és elvi harcai, a reformáció lel
kiismeretbe szántó eszmecseréi is terí
tékre kerülnek a kötetben . Bethlen Gá
bor bőkezűen gondoskodott arról, hogy 
kora neves személyiségeit elhívhassák 
tanárnak . A fejedelem halálának évé
ben az akadémia három karral műkö
dött, a teológia mellett filozófiából és 
filológiából is osztott oklevelet . I . Rákó
czi Györgyről ez már nem mondható el, 
utóda és a tatárpusztítás pedig Erdélyt 
akkora válságba taszította, hogy Apafi 
fejedelem a főtanodát – az enyedi pol
gárok ellenkezése dacára – a városba 
költöztette .

Ú

B. Kovács András

A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium egy 1910-ből származó képeslapon.  
Kép: http://www.kepeslapok.wordpress.com
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Apafi Mihály uralkodásának éve
it a kollégium virágkorának tekinthet
jük . Vásárhelyi Péter, Enyedi Sámuel és 
Dézsi Márton is a főtanoda kiváló tu
dós-tanár egyénisége volt . A könyvben 
a szerző bemutatja az 1704 . március 13-
ai, Nagyenyed városa elleni virágvasár
napi labanc támadást, illetve az Őrhegy 
alján lezajlott önvédelmi harcot, amely
ben a kollégium tanárai és diákjai váll
vetve küzdöttek a báró Jean Charles de 
Tige (Johann Karl Tige) vezette Habs
burg reguláris hadsereg, illetve a szá
szokból, románokból és örményekből 
álló segédcsapatok ellen . A Habsburgok 
1707-ben ismét kirabolták Enyed váro
sát és a kollégiumot; a 18 . század első 

tizenhat évének legkiválóbb profesz
szora Pápai Páriz Ferenc, az orvoslás és 
filozófia doktora volt, akinek a Habs
burg-pusztítás után volt lelkiereje a kol
légium újraépítéséhez .

A Rákóczi-szabadságharc leverése 
után a császáriak mindent elkövettek a 
nagyenyedi kollégium gazdasági alap
jának megrendítéséért, birtokainak 
kisajátításáért, jövedelmeinek meg
szüntetéséért . Az 1770-ig terjedő idő
szak a tanoda elleni állandó táma
dások és végrehajtások időszakának 
tekinthető . Az állandó támadások el
lenére a 18 . században és a 19 . század 
első felében a nagyenyedi főtanoda ké
pezte Erdély református értelmiségét, 

a közigazgatásban és az igazságszol
gáltatásban tevékenykedő kiemelke
dő egyéniségeket . Mindez köszönhető 
volt a kollégium tanári karának is, ahol 
olyan kiváló professzoregyéniségek te
vékenykedtek, mint Tőke-Vásárhelyi 
István, Ajtai Abód Mihály, I . Kovács Jó
zsef, Bodola János, Herepei Ádám, Hege
dűs Sámuel, Köteles Sámuel, Zeyk Mik
lós és Szász Károly . Kiemelkedő diákjai 
közül csak egy nevet említenék, Kőrösi 
Csoma Sándorét .

Garda Dezső kötetéből megismerhet
jük, hogy milyen volt az enyedi diák
közösség a negyvennyolcas forradalom 
előtti években . Bethlen Gábor utasítá
sai mellett az 1662-es évi rendtartás is 
jelentős módon befolyásolta a diáktár
sadalom jellegét . A diákszervezet azon
ban nem vált felülről irányított önkény 
eszközévé, mert vezetőiket a diákok vá
lasztották .

Az 1848–1849-es erdélyi polgárháború 
felmérhetetlen pusztítást és veszteséget 
jelentett a nagyenyedi főtanodának is . 
A nagyenyedi forradalom kezdete 1848 . 
március 19-ére tehető, amikor az enye
di ifjak Szász Károly házában gyűltek 
össze . 1848 őszén a Nyugati-érchegység
ben lakó magyarság egy része a román 
ellenforradalmárok elől főleg Nagye
nyeden keresett menedéket . 1848 . no
vember 8-án a magyar forradalmi had
erő kivonult a Maros parti városból, 
a helyére pedig bevonult Gracze osztrák 
százados serege a muzsinai románok
kal és a szász segédcsapatokkal együtt . 
Ettől az időponttól kezdve a reguláris 
katonaság és a román csapatok meg
kezdték a kollégium gyűjteményeinek 
rendszeres kirablását .

A nagyenyediek legnagyobb tragédi
áját az 1849 . január 8 . éjszakáján kezdő
dő gyilkosságsorozat jelentette . A Ioan 
Axente Sever és Simion Probu Prodan 
ortodox pap által vezetett román el
lenforradalmárok gyilkolási módsze
rei nagyon változatosak voltak: egye
seket doronggal vertek agyon, másokat 
lándzsával szúrtak keresztül, számos 
enyedit lelőttek . A lakóházak kifosztá
sán és felgyújtásán túl nem kímélték 
a templomokat sem . A fosztogatás és 
a gyilkosságsorozat csak január 17-én 

A kötet borítója

Az 1848–1849-es 
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fejeződött be . A magyarok irtásának 
mintegy 800–1000 főnyi halálos áldoza
tát jegyezték, de ugyanennyien fagytak 
halálra a rendkívüli hideg téli időben . 
Az agyonvertek, meggyilkoltak, kibele
zettek földi maradványait a várfal előt
ti sáncokba hányták, illetve a korábban 
mészégetőként használt gödrökbe tet
ték . A főiskola épületeiben is felbecsül
hetetlen kárt tettek . A kollégium 30 ezer 
kötetből álló könyvtára elégett, gazdag 
állat-, ásvány- és régiséggyűjteményei 
eltűntek .

Az 1849-es évi magyarellenes genocí
dium bemutatása után a szerző a kollé
giumi újraindulás nehézségeit tárgyal
ja, amely az 1860-as évek elején nyerte 
vissza főiskolai jellegét, a hetvenes éve
kig a teológiai akadémia mellett jogot is 
tanítottak itt . A kolozsvári Magyar Ki
rályi Ferencz József Tudományegyetem 
1872-es megalakulása után a jogi ok
tatás megszűnt Nagyenyeden . 1873-tól 
kezdődően a református papi főiskolai 
oktatást is át akarták helyezni Kolozs
várra . Garda József az intézmény rek
torprofesszoraként mindent elkövetett 
a nagyenyedi papképzés védelméért .

Garda József 1869 és 1877 közötti igaz
gatóságát az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc utáni erővonalak ha
tározták meg . 1873-ban nevezték ki őt 
rektorprofesszorrá, a szerző az ő igazga
tói pályaívének szenteli a kötet kéthar
madát . Részletesen ismerteti minden 
intézkedését, a diákok névsorát is csa
tolja, a tantárgyakról adatgazdag tájé
koztatást nyújt, megrajzolja a korabeli 
tanárok portréját, ismerteti műveiket, 

leírja módszereiket . Beleshetünk a ku
lisszák mögé, megismerjük az egyhá
zi főhatóság és a kollégium viszonyát . 
Mindennapi vitáikat éppúgy összeg
zi, mint az igazgató elleni rágalmakat, 
azok cáfolatát, s végül a kor eleven hír
lapi harcait is .

A könyv utolsó nagy fejezete az 1878 
és 1896 közötti időszakkal foglalkozik . 
Ennek a korszaknak a legnagyobb meg
valósítása a kollégium jelenlegi épüle
tének a felhúzása volt, amelyet 1886-
ban adtak át rendeltetésének . 1885-ben 
Szász Domokost az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspökévé választották . 
Kérésére 1889-ben az egyházkerület 
közgyűlése engedélyezte a felállítandó 
kolozsvári református egyetem számá
ra az anyagi alapok gyűjtését . A püspök 
ismertette Csáky Albin vallás- és köz
oktatásügyi miniszterrel azt a tervet, 

hogy miképpen költöztetnék a teológi
ai fakultást Nagyenyedről Kolozsvárra . 
A miniszter megígérte, hogy támogatni 
fogja a kezdeményezést . Az 1889 októbe
rében tartott kerületi gyűlésen előter
jesztették a kolozsvári teológiai fakul
tás létrehozásának tervezetét, illetve 
ennek költségeit . A Bethlen-kollégium 
egyik főgondnoka ezen a megbeszélé
sen a nagyenyedi főiskola képviseleté
ben egyetértett a kolozsvári egyetem 
létrehozásával, cserében pedig kérte az 
ötödik, teológiai tanszék jóváhagyását 
a nagyenyedi főiskolán . Józsa Zsigmond 
két évig tevékenykedett később ezen a 
tanszéken rendes tanárként, azonban 
1893 . augusztus 14-én, harmincegy éves 
korában elhunyt . Hegedűs János 1894 . 
április 23-án távozott az élők sorából, 
dr . Kovács Ödön pedig 1895 . május 16-
án tért örök nyugovóra . Garda József az 
őt ért elvtelen támadások miatt ideg-
gyengeségben szenvedett, és kénytelen 
volt nyugdíjba vonulni . A nagyenyedi 
főiskola papképzése tehát két esztendő 
alatt elvesztette négy akadémiai pro
fesszorát is .

Az egyházkerületi közgyűlés ren
des tanárokká kellett volna válassza 
a Nagyenyeden teológiát tanító he
lyettes tanárokat, Szász Domokos re
formátus püspök azonban megakadá
lyozta az egyházkerületi közgyűlési 
tanárválasztásokat . Az utolsó válasz
tási próbálkozás az 1896 . július 7-ére 
összehívott kolozsvári közgyűlésen 
volt, amikor a küldöttek 127–52 arány
ban szavaztak a tanárválasztás meg
akadályozása mellett . Szavazásukkal 
lehetetlenné tették a nagyenyedi lel
készképzés folytatását . A kolozsvá
ri egyházkerület döntésével a Beth
len-kollégium elvesztette főiskolai 
státuszát, és egyszerű középiskolá
vá minősült . Bartók György írásaiban 
Szász Domokost vádolta a nagyenyedi 
papképzés megszüntetéséért, őt 1899-
ben választottak református püspökké, 
ugyanakkor a továbbiakban sem pró
bálta meg visszaállítani a nagyenyedi 
teológiai akadémiát, pedig ezt párthí
veinek többsége elvárta volna tőle .

Garda Dezső munkája nagyon olvas
mányos, kielégíti az utókor emberé
nek kíváncsiságát . Gazdag életanyagot 
tár elénk, méghozzá jól rendszerezett 
fényképek, illusztrációk, portrék, tér
képek és terjedelmes forrás anyag kísé
retében .

* Garda Dezső: A nagyenyedi Bethlen 
Kollégium története a 19. század végé-
ig. Garda József élete és munkássága. 
F&F International, Gyergyószentmik-
lós, 2022.

Köteles Sámuel (1770–1831) filozófus, 
államtudós, a Magyar Tudós Társaság rendes 
tagja 

Zágoni Bodola Sámuel (1790–1866) református 
lelkész, királyi tanácsos, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspöke 1854-től haláláig
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Crăciun Judit és Crăciun 
Gheorghe keramikusok

răciun Judit kerámiaművész 1946 . má
jus 14-én született Nagybányán . 1964-
ben érettségizett a zilahi Ady Endre El
méleti Líceumban, majd felvételt nyert 
a kolozsvári Ion Andreescu Vizuális 
Művészeti Akadémia Kerámia szakára, 
ahol 1971-ben szerzett oklevelet . Mento
rai közül Ana Lupaș és Mircea Spătaru 
egyetemi tanárokat érdemes kiemelni . 
Crăciun Judit 1990 óta tagja a Románi
ai Képzőművészek Szövetségének, vala
mint tagja a bukaresti Galateea Galéri
ának . 1971 és 2009 között a Nagybányai 
Képzőművészeti Líceum kerámiatanára 
volt . Jelentős díjakkal jutalmazták mű
vészeti pályafutását: 2004-ben a román 
kulturális érdemrend I . fokozatával 
tüntették ki . 2006-ban kiválósági ok
levélben és emlékéremben részesült a 
110 éves Nagybányai Művészeti Központ 
presztízséhez való hozzájárulásáért, va
lamint a nagybányai városháza díját 
is átvehette . 2011-ben képzőművészeti 
nagydíjban részesítette a nagybányai 
helyi tanács és a Romániai Képzőmű
vészek Szövetségének nagybányai fiók
ja . 2019-ben a Román Kulturális Rádió 
díjára jelölték, és még ebben az évben a 
bukaresti Pigmento Dekoratív Művészeti 
Biennálé kerámiadíját is átvette .

A kerámiaszobrász 1996 óta számos 
önálló tárlaton mutatta be alkotásait 
a művészetkedvelő közönségnek . 1996-
ban, 2000-ben és 2004-ben a nagybá
nyai művészeti galéria adott helyet 
önálló tárlatainak . 1999-ben a zilahi 
Szilágy Megyei Történelmi és Szépmű
vészeti Múzeumban nyílt egyéni kiál
lítása . 2001-ben Nyíregyházán, majd 
2004-ben a kecskeméti Nemzetközi Ke
rámia Stúdió galériájában mutatták be 
kerámiáit . 2012-ben  Negrești-en nyílt 
egyéni kiállítása . 2017-ben a nyíregy
házi Váci Mihály Kulturális Központban 
szerveztek önálló tárlatot alkotásaiból, 
és még ebben az évben Utak a kerámi-
ában címmel nyílt kiállítása a Nemzet
közi Kerámia Biennálén, a kolozsvári 

Mátyás-házban működő galériában . 
Ezt követően, 2018-ban a bukaresti Ga
lateea Galériában mutatták be munká
it Metaformák – plasztikai koncepciós 
minták címszó alatt .

1971 óta mondhatni állandó résztve
vője csoportos kiállításoknak és szim
póziumoknak .

1971-től részt vesz a nagybányai éves 
művészeti kiállításokon, 1973-tól 1989-
ig rendszeresen kiállították alkotásait 
a Díszítőművészeti Triennálén és Kvad
riennálén a bukaresti Dalles Teremben . 
1983 és 2002 között számos alkalommal 
vett részt a nagybányai Faimar Kerá
mia Szimpóziumon . 1994-ben a győri 
Nemzetközi Szimpóziumon állították 
ki az egyik alkotását .

1996-ban részt vett a belgiumi Art 
Fair kiállításon, valamint a Nagybá
nyai Festőtelep 100 . évfordulóján is . 
1998-ban a kairói Nemzetközi Kerámia 
Szimpóziumon állított ki . A bukaresti 
Fire Arts tárlatokon 1998-ban, 2001-ben 
és 2004-ben is közreműködött .

1999-ben Olaszországban, a Velen
cei Kulturális Központban mutatták be 
munkáit .

2002-ben a nagybányai Kerámia 
Szimpóziumon vett részt . 2001-ben, 
2006-ban és 2009-ben a bukaresti De
koratív Művészeti Szalonon is jelen volt 
alkotásaival .

2002-ben és 2003-ban az Együttélés I., 
II., III. című Nemzetközi Kerámia Szim
póziumon vett részt Kecskeméten, ahol 
2004-ben a Nemzetközi Kerámia Stúdió 
ösztöndíjában részesült .

2005-ben, Budapesten közreműkö
dött a Román Kulturális Központ cso
portos kiállításán, 2008-ban pedig a 
bukaresti Magyar Kulturális Központ
ban állították ki műveit egy csoportos 
tárlaton .

2009-ben a budapesti The Sound of 
Clay, Symposium 2002–2008 nevű ren
dezvényen vett részt alkotásaival a 
Museion Galériában, ugyanebben az 
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évben az olaszországi Anim’Art Europe 
nemzetközi tárlaton is jelen volt mun
káival . 2011-ben részt vett egy csoportos 
kerámiakiállításon az olaszországi Tor
tolìban és a portugáliai Alcobaçában . 
Ez év folyamán a Cerart című kiállítás
ra hívta meg a marosvásárhelyi Raku 
műhely . 2012-ben a Román Kortárs Ke
rámia szalonon állították ki munkáit 
a bukaresti Orizont Galériában, vala
mint a Constantin Brâncuși teremben, 
az Országos Dekoratív Biennálén . 2017-
ben Az első 40 év című tárlaton állítot
ták ki munkáit a kecskeméti Nemzet
közi Kerámia Stúdió tárlatán, amelyre 
Budapesten került sor . 2018-ban részt 
vett a nagybányai Nemzetközi Kerámi
aművészeti Szimpóziumon, valamint 
ugyancsak ebben az évben az Egy ge-
neráció visszatérése – keresve a forma 
és az emlékezet értelmét című kiállítá
son is a Temesvári Művészeti Múzeum
ban . A tárlat teljes anyagát bemutatták 
a 2019-es bukaresti Dekoratív Művésze
ti Szalonon, majd 2020-ig a nagyváradi 
várban volt kiállítva . 2013 és 2019 között 
részt vett Kolozsváron az I ., II ., III . és IV . 
Nemzetközi Kerámiai Biennálén .

A bukaresti Galateea Galériában 2012 
óta számtalan alkalommal szerepelt: 
2012-ben a Kis Kerámiák és a Föld, Tűz, 
Füst című csoportos kiállításon, 2013-
ban A mai Galateea című kiállításon a 
bukaresti Mogoșoaia Palotában, majd 
2014-ben a Galateea-csoport The Sound 
of Ceramics című tárlatán a németor
szági Essenben . 2017-ben a Keramikum 
Hungarikum című csoportos kiállítá
son vett részt . 2020-ban az Együtt, va
lamint a Kék című csoportos kiállításon 
közreműködött, továbbá ugyanebben 
az évben a kolozsvári Izzó Metaforák 

Biennálé egyik virtuális kiállításán is 
jelen volt . 2021-ben A geometria szépsé-
ge című tárlaton állított ki, továbbá az 
Otthon című csoportos tárlaton is szere
pelt alkotásaival, mellette kiállították 
alkotásait a brassói Kék Biennálén is . 
Ezt követően az Iránban megszervezett 
Beyond the Borders című online rendez
vényen szerepelt .

Számos európai projektben közre
működött, amelyek közül említésre 
méltó a 2009-ben, Olaszországban meg
rendezett AnimArtEurope Roccalume
ra, a 2010-es Interregio IV . CeRamICa 
művészeti rendezvény Portugáliából, 
az Interregio IV . CeRamICa Nagybányá
ról, az Interregio IV . CeRamICa művé
szeti esemény Szlovéniából, valamint 
a 2011-ben, Olaszországban megszerve
zett Interregio IV . CeRamICa .

Az évek folyamán részt vett Euró
pa-szerte megrendezett művésztele
peken, amelyek közül érdemes meg
említeni Bodrogkeresztúr, Bugac, 
Hejce, Győr, Lakitelek, Nagykörű, Új
szász, Szolnok, Vaja, Mraconia Dubova 
településeket, valamint a nagybányai 
művésztelepet .

Művei világszerte megtalálhatók 
köz- és magángyűjteményekben: az 
Amerikai Egyesült Államokban, Angli
ában, Belgiumban, Kanadában, Kuva
itban, Franciaországban, Németország
ban, Olaszországban, Svédországban, 
Szardínia szigetén, Magyarországon és 
Romániában egyaránt .

Crăciun Judit kerámiaszobrász mű
vészi hitvallásában így nyilatkozik 
munkásságáról és alkotásairól: „A ke
rámia egy játék számomra, kiaknázok 
minden ismert és ismeretlen lehetősé
gét, háromdimenziós formákat építek, 
amelyek összhangban állnak a gondol
kodásmódommal és a véleménynyilvá
nítási szabadságommal .

Kerámiaalkotásom egy személyes 
formaépítési technika felfedezésével 
született . Gyors megoldást keresve rá
jöttem, hogy ha kisebb, mozgatható da
rabokat kombinálok egy beltérben, ak
kor igen változatos formákat érek el, és 
így kerülöm az ismétlődést […] Ezek
be fajanszot, porcelánt öntök, ame
lyek végeredményben konstruktivista 

formákat adnak sok síkkal, pozitív és 
negatív váltakozással, struktúrákkal 
finomítva . Sikerült samottot is fluidi
zálnom, vékony öntvényeket kaptam, 
amelyeknek a fala kívül sima, belül pe
dig szemcsés, megőrizték eredeti meg
jelenésüket .

Különös figyelmet fordítok a textú
ra, a forma és szín kapcsolatának . Leg
többször élénk színű glazúrt használok, 
ami ugyan egyesíti a negatív és pozitív 
formákat, de fém-oxidokkal, lüszter
rel, arannyal kiemelem a legfontosabb 
részeket . Általában két-három darabot 
csoportosítok ismétlődés nélkül, me
lyek hasonló formacsaládot alkotnak, 
és dialogizálnak . Célom, hogy formá
im kis méretük ellenére minél kifeje
zőbbek, sőt monumentálisak legyenek, 
belső enteriőrökbe szánom őket, eze
ket szeretném kihangsúlyozni, ener
gizálni .

Újabban érdekel a térbeli geometria, 
a forma és az egyensúly kapcsolata, 
a fény és az árnyék játéka is . Nagyobb 
méretben, samottból építem őket, és 
külső terekben szeretném elhelyezni, 
érvényesíteni .” 

Németh Júlia műkritikus Utak a ke-
rámiában címmel így írt a kerámia
szobrász alkotásairól a Szabadság na
pilapban: „Crăciun Juditnál a tér jut 
főszerephez . Geometrikus alakzatai
nak, esetenként súlyosan masszív, tö
mör konstrukcióinak szigorát az élővi
lágból kölcsönzött, organikus elemekkel 
enyhíti, amelyek egyfajta sajátos játé
kosságot kölcsönöznek alkotásainak . S 
éppen ez az ellentétekből fakadó egység 
adja meg fantáziadús bio morf kerámi
áinak sava-borsát, amit a különleges 
technikai tudáson alapuló precíz kivi
telezés még inkább kiugraszt . Termé
szetből ihletődött, de sajátosan tovább
gondolt – kivitelezett kerámiatárgyai 
újszerűségükkel, különleges formavi
lágukkal, kapcsolatrendszerükkel való
sággal vonzzák a nézők tekintetét . De
koratív, autonóm műalkotások .”

„Judit munkáin látszik, hogy rendkí
vül érdekes, összetett személyiség, aki
nek legnagyobb erénye, hogy formailag, 
ornamentálisan és színvilágban egyfaj
ta egységes harmóniát tudott kialakí
tani […] soha nem dekorálja túl magát 
[…] a mázak és ez a nagyon bonyolult 
világ valamilyen finom egységet alkot” 
– hangzott el 2003-ban, a Kecskeméti 
Nemzetköri Kerámia Stúdió galériájá
ban Probstner János igazgató kiállítás
megnyitó beszédében .

Gheorghe Crăciun 1946 . április 13-
án született Nagybányán . Művészeti 
tanulmányait a kolozsvári Ion Andre
escu Vizuális Művészeti Akadémia 

Térbeli geometria (2018). Crăciun Judit 
alkotása

„…kiaknázok 
minden lehetőségét, 

háromdimenziós 
formákat építek, amelyek 

összhangban állnak a 
gondol kodás módommal.”
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kerámia–üveg szakán végezte, ahol 
Ana Lupaș és Mircea Spătaru tanította 
őt . Az egyetemi tanulmányainak be
fejeztével üvegtervezőként dolgozott a 
nagybányai Gutin vállalat üvegosztá
lyán 1972 és 1973 között .

1973-tól 2012-ig a Nagybányai Művé
szeti Líceum rajz-, szobrászat- és kerá
miaszakos tanára volt . 1973-ban tagfel
vételt nyert a Romániai Képzőművészek 
Szövetségébe, továbbá tagja lett a buka
resti Galateea Galériának .

1980 és 1983 között az Atelier 35 mű
vészeti stúdió ifjúsági szervezetének el
nöke volt . 1990 és 1993 között a Romá
niai Képzőművészek Szövetségének a 
nagybányai fiókját vezette, és számos 
kiállítás kurátora is .

A szobrász–keramikus munkássá
gát, alkotói tevékenységét számos díj
jal jutalmazták . 1985-ben I . díjat nyert 
a nagybányai Faimar Kerámia Szimpó
ziumon . 2004-ben a román kulturális 
érdemrend I . fokozatával tüntették ki . 
2006-ban kiválósági oklevélben és em
lékéremben részesült a 110 éves Nagy-
bányai Művészeti Központ presztízséhez 
való hozzájárulásáért, valamint a nagy
bányai városháza díját is átvehette . 
2011-ben a nagybányai helyi tanács és 
a Romániai Képzőművészek Szövetségé
nek nagybányai fiókja képzőművészeti 
nagydíjban részesítette .

Gheorghe Crăciun kerámiaszobrász 
így vall művészetéről és alkotói tevé
kenységéről: „A kerámia az őselemek 
– föld, víz, tűz – együttműködéséből 
születik . Egy engedelmes anyagból in
dulunk ki, amelyet lehet modellálni, 
formálni, még akkor is, ha saját me
móriája van, és a tűzpróba teszi teljes
sé . Az agyag engedi, hogy játsszak vele, 
formáljam és elrejtsem benne az ötle
teimet . Aki korongozik vagy mintáz, 

az valóságos alkotónak, démiurgosz
nak érzi magát . Részese voltam annak 
a kezdeteknek, amit a »kolozsvári kerá
miaiskola« néven emlegetnek .

Először üvegeztem, de közben kerá
miát is készítettem az adott időpontban 
elérhető anyagi feltételektől függően . 
Gyakran kölcsönöztem formai meg
oldásokat a két ágazatból . Az anyagok 
köteleznek, a kölcsönök pedig megle
pők és kifejezők . Elmondhatom, hogy 
különösen érdekel a forma, amelyet 
az üvegtechnika és technológia ad, de 
még inkább az, amit a kerámia nagy
vonalúbb technológiáinak alkalmazá
sával elérek . Minden alkalommal elrej
tettem egy tartalmat a munkáimban, 
megtagadva a »dekoratív« becenevet . 
Ha szükséges, inkább túlviszem a for
ma expresszivitását a groteszk felé, de 
az kommunikáljon egy tartalmat .”

„Gheorghe Crăciun egyedi fantázia
világa markáns egyéniségre vall, aki 
jól ismeri a művészi teremtés kiakná
zatlan módozatait, és hatásosan él is az 
alkotási szabadság lehetőségeivel . Első 
látásra irreálisan groteszknek tűnő, de 
valós elemekből megkonstruált fantá
zialényei mintha egyfajta lehetséges 
lehetetlent szimbolizálnának . Olyan 
szürrealista látomások, amelyek sa
játos múltba, régmúltba visszamenve 
villantják fel a jelent, s a disztópiába 
torkolló jövőt . »Bestiáriumát«, ezt a ko
runk visszásságaiból, társadalmi-poli
tikai anomáliáiból táplálkozó zoomorf 
szörnyfelhozatalt akár középkori ka
landozásnak, posztmodern múltba te
kintésnek is nevezhetném, ha kisugár
zása nem lenne olyannyira időszerű . 
Ha megfeledkeznénk nagyon is aktu
ális, allegorikus üzenetéről . Az óra pe
dig színtelenül ketyeg, még ha szimbo
likusan is, mert az idő a legnagyobb úr, 

megkerülhetetlen és megállíthatatlan . 
Nem véletlenül jut főszerephez a mű
vésznél, és konkretizálódik egyfajta 
kvázi-óra parádéban, filozofikus mély
ségekig tágítva a sajátos formavariáci
ókban bővelkedő, színekben is változa
tos látványt . Irodalmi hasonlattal élve: 
a huxley-i és orwelli kontaminációból 
született »szép új világot«, ahol a szép 
fogalma merőben más értelmezést kap, 
új jelentéstartalommal bővül” – írja Né
meth Júlia műkritikus a Szabadság na
pilapban az Utak a kerámiában című 
írásában .

„Amikor először megláttam a mun
káit, egy nagyon különleges és furcsa 
világgal szembesültem . Megdöbbentet
tek az alkotásai, amelyeket egy sajátos 
belső feszültség és misztikum járt át . 
Sokat gondolkodtam, honnan szerzett 
ennyi sárkányt? Ő azonban viccesen vi
szonyult hozzájuk, hiszen ezeknek van 
mondanivalójuk és üzenetük . Kitalálta, 
hogy a megnyitót úgy teszi emlékeze
tessé, ha legyőzi a sárkányt, akárcsak 
Szent György . Így felemelte az egyik ke
rámiáját, és a földhöz csapta… Ez a ke
rámia igazi története” – nyilatkozta 
Probstner János keramikus, művésze
ti író a kiállításmegnyitó beszédében a 
kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió 
galériájában .

A kerámiaművész 1968 óta számos 
önálló tárlaton mutatta be alkotásait 
a művészetkedvelő közönségnek . 1968-
ban Mátyás király szülőházában, Ko
lozsváron nyílt egyéni tárlata . 1993-ban 
a Nagybányai Művészeti Múzeum látta 
vendégül egyéni kiállítását . 1996-ban és 
2000-ben a nagybányai művészeti galé
riában rendezett nagyszabású kiállítást 
műveiből . 2001-ben a Nyíregyházán, 
majd 2004-ben a kecskeméti Nemzet
közi Kerámia Stúdió galériában mutat
ták be kerámiáit Szent György happe-
ning címmel .

2010-ben a Napló I. és II. című kiál
lítássorozattal jelentkezett a nagybá
nyai Millennium II . kiállítóteremben . 
2017-ben a nyíregyházi Váci Mihály 
Kulturális Központban szerveztek önál
ló tárlatot alkotásaiból; majd ebben az 

Nagynénik (2004). Crăciun Gheorghe alkotása

„Gheorghe Crăciun 
egyete mi tanulmányainak 

befejeztével 
üvegtervezőként 

dolgozott a nagybányai 
Gu tin vállalat 

üvegosztályán.”
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évben visszatért Kolozsvárra, és A kerá-
mia útjai címmel nyílt kiállítása a Má
tyás-házban, a Nemzetközi Kerámia Bi
ennálén .

2019-ben a bukaresti Galateea Ga
lériában mutatta be munkáit Mono-
lóg címszó alatt . 1971 óta rendszeresen 
részt vesz különféle csoportos kiállítá
sokon és szimpóziumokon, valamint a 
nagybányai éves művészeti kiállításo
kon . 1973-tól 1989-ig rendszeresen kiál
lították alkotásait a Díszítőművészeti 
Triennálén és Kvadriennálén, a buka
resti Dalles Teremben . 1983 és 2002 kö
zött számos alkalommal közremű
ködött a nagybányai Famar Kerámia 
Szimpóziumon .

1989-ben a Nagybányai Művészeti 
Központ Bukarestben című kiállításon 
is jelen volt alkotásaival a bukaresti 
Dalles Teremben . 1995-ben a bukares
ti Üveg Szalon tárlaton, 1996-ban a bel
giumi Art Fair kiállításon, valamint a 
Nagybányai Festőkolónia 100 . évfordu
lóján is részt vett .

1998-ben, 2001-ben és 2004-ben is 
részt vett a Fire Arts tárlatokon Buka
restben . 1999-ben Olaszországban, a Ve
lencei Kulturális Központban állítot
ták ki munkáit,2001-ben, 2006-ban és 
2009-ben pedig a bukaresti Dekoratív 
Művészeti Szalonon .

2002-ben és 2003-ban az Együtt-
élés II., III. című Nemzetközi Kerámia 
Szimpóziumon állított ki, Kecskemé
ten . 2002-ben a nagybányai Kerámia 
Szimpóziumon volt jelen a Festőtele
pen, ahol kurátor is volt . 2003-ban a 
Kecskeméti Együttélés Szimpózium 
résztvevőjeként és kurátorként állítot
ta ki a csoport munkáit Nagybányán . 
2004-ben ösztöndíjban részesítette őt a 
kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stú
dió, 2005-ben részt vett a Román Kul
turális Központ csoportos kiállításán 
Budapesten .

2009-ben a budapesti The Sound of 
Clay, Symposium 2002–2008 című ki
állításon állított ki a Museion Galéri
ában . 2010-ben Interregio IV CeRamI-
Ca nemzetközi kerámiakiállításon vett 
részt Szlovéniában . 2011-ben a Cerart 
kiállításra hívta meg a marosvásár
helyi Raku műhely . 2012-ben a Román 
Kortárs Kerámia Szalonon állították ki 
munkáit a bukaresti Orizont Galériá
ban, valamint az Országos Dekoratív Bi
ennálén, a bukaresti Constantin Brân
cuși teremben .

2014-ben egy németországi csoportos 
kiállításon is szerepeltek alkotásai . Ezt 
követően az Izzó metaforák című tár
laton vett részt a Kolozsvári Művészeti 
Múzeumban .

A Párbeszéd az anyaggal című buka
resti Dekorációs Művészeti Biennálén is 
közreműködött kerámiáival . 2017-ben 
Az első 40 év című tárlaton állították 
ki munkáit a kecskeméti Nemzetközi 
Kerámia Stúdió Gyűjteményének kiál
lításán, Budapesten . 2018-ban a mára
marosi Nemzetközi Kerámiaművészeti 
Szimpóziumon, valamint az Egy gene-
ráció visszatérése – keresve a forma és az 
emlékezet értelmét című kiállításon is 
részt vett a Temesvári Művészeti Múze
umban . A tárlat teljes anyagát bemutat
ták a 2019-ben megrendezett bukaresti 
Dekorációs Művészeti Szalonon, majd 
2020-ig a nagyváradi várban volt kiál
lítva . 2013 és 2019 között részt vett az I ., 
II ., III . és IV . Nemzetközi Kerámiai Bi
ennálén, Kolozsváron .

A bukaresti Galateea Galériában 2012 
óta szerepelt számtalan alkalommal: 
2012-ben a Föld, Tűz, Füst című csopor
tos kiállításon volt jelen alkotásaival, 
majd 2013-ban, A mai Galateea tárlaton 
is kiállított a bukaresti Mogoșoaia Palo
tában . 2014-ben a The Sound of Ceramics 
csoportos kiállításon vett részt . 2020-
ban az Együtt, illetve a Kék című csopor
tos tárlaton is kiállított, valamint részt 
vett egy virtuális tárlaton a kolozsvári 
Izzó Metaforák című Biennálén .

2021-ben A geometria szépsége cím
szó alatt is bemutatta alkotásait . Szin
tén 2021-ben az Otthon című csoportos 
tárlaton szerepelt, ezt követően az Irán
ban megszervezett Beyond the Borders 
című online kiállításon vett részt . Jelen 
volt az Építészeti trófea nemzetközi ver
senyen, Kolozsváron, továbbá 2021-ben 
kiállították alkotásait a brassói Blue Bi
ennálén is .

Az évek folyamán Európa-szerte 
megrendezett művésztelepek részt
vevője volt, többek között a követke
ző helyszíneken: Bodrogkeresztúr, 
Bugac, Hejce, Lakitelek, Nagykörű, Új
szász, Szolnok, Vaja, Mraconia Dubova, 
Nagybánya .

Gheorghe Crăciun kerámiaszobrász 
alkotásai fellelhetők magyarországi, 
romániai és olaszországi közgyűjtemé
nyekben is: Magyarországon a Kecske
méti Nemzetközi Kerámia Stúdió Gyűj
teményében és a Vajai Múzeumban; 
Olaszországban a Vicenza megyei Cesu
nában, valamint Romániában Nagybá
nyán, Galacon, Kolozsvárott, és a neg
rești-i gyűjteményben .

Művei világszerte megtalálhatók 
magángyűjteményekben: az Amerikai 
Egyesült Államokban, Angliában, Belgi
umban, Kanadában, Franciaországban, 
Németországban, Olaszországban, Hol
landiában, Svédországban, Magyaror
szágon és Romániában egyaránt .

Dialógus (2010). Crăciun Gheorghe alkotása
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hétköznapi hőseink

Kézdialmás sokoldalú és 
tettre kész iskolaigazgatója

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2016/2017-es tanévben indította a Hét-
köznapi hőseink – írjunk történelmet! elnevezésű kezdeményezését. Ennek lé-
nyege, hogy iskolások saját szülőfalujukból mutassanak be olyan embereket, 
akik bár nem kerültek reflektorfénybe, szélesebb körben az érdeklődés közép-
pontjába, de munkájuk révén sokat tettek a helyi közösségekért, és rendkívü-
li képességekről, kiemelkedő tulajdonságokról, átlagon felüli jellemvonásokról 
tettek tanúbizonyságot.

A projekt erdélyi lebonyolítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 
ezen belül a Közép-Erdélyi Magyar Művelődési Intézet, résztvevői romániai 
magyar iskolás csapatok. Új, Hétköznapi hőseink című sorozatában a Művelő-
dés szerkesztősége a kezdeményezés során eddig született, helytörténeti ada-
lékokat is tartalmazó dolgozatok szerkesztett, esetenként tömörített változatát 
teszi közzé.

Mit jelent számunkra 
az a fogalom, hogy 
hétköznapi hős?

hétköznapi hős egy átlagos ember, aki 
nap mint nap tesz a köz ügyeiért, és 
azért, hogy környezete szebb és élhe
tőbb legyen . Korosztálytól függetlenül 

bárkiből lehet hétköznapi hős, főként 
nyitottság és tettvágy szükséges hozzá .

Ez a fogalom egy élet- és viselkedés
formát is takar . Az emberek többsége 
nem nagyzolásból cselekszik helyesen, 
és nem is figyelmet akar magának, 
vagy kitűnni embertársai közül, ha
nem valóban a jóság vezérli . Ilyen a ter
mészete, vagy már így nőtt fel . Esetleg 
egy tragikus esemény következtében 
szeretne változtatni az életén . A közös
ségnek szenteli perceinek nagy részét, 
de kicsit sem feltűnő módon .

Hétköznapi hőseink köztünk élnek . 
Bár nehéz felismerni őket, a kisebb köz
ségekben mégis kitűnnek ezek az em
berek . A falu lakosságát is büszkeség 
tölti el, ha a körében tudhat ilyen em
bereket . Felnéznek rájuk, tisztelik és 
követni próbálják őket .

Mi, kézdialmásiak is büszkélked
hetünk egy ilyen lakóval, aki önzetlen 
munkájával már nagyon sokat tett a 
településért . Ő Tamás Károly, farkasla
ki születésű pedagógus, jelenleg iskola
igazgató és családapa, aki jó pár éve a 
falunkban él . A továbbiakban az ő életét 
fogjuk alaposabban megismerni . Többet 
megtudhatunk idekerülésének körül
ményeiről, eddigi szakmai életútjáról, 
hobbijairól, de legfőképp arról, hogy mi
ért gondoljuk őt hétköznapi hősnek, és 
miért kísérjük figyelemmel az életét .

A

Esküvő 1991-ben A gyermekek kedvenc képe a szülőkről

Máthé Anita, Molnár Mihaella,  
Kádár Mikola Zselyke, Finta Tamás, Spink Kálmán
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Kézdialmás  
és a kézdialmási iskola
Kézdialmás (románul Mereni) egy Ko
vászna megyei falu és községközpont, 
közigazgatásilag 2004 óta önálló, hoz
zátartozik a szomszédos Csomortán 
is . A település a háromszéki Szentföld 
végfaluinak egyike, amely Esztelnektől 
délre, az Avas-tető és a Szent-Mihály-
hegy aljában fekszik, Kézdivásárhelytől 
északkeletre, 17 kilométernyi távolság
ban . Régen Baksafalvával emlegették 
együtt . Feltételezhető, hogy vagy két 
néven volt ismeretes a falu, vagy Almás 
magába olvasztotta a kisebb területű 
települést .1 

Kézdialmás életében kiemelt szere
pet tölt be az oktatás . „1826-ig Kézdial
másnak nem volt önálló iskolája, ezért 
a tankötelesek Lemhényben tanultak . 
A kézdialmási iskola 1826-ban alakult 
meg Demeter György tanítóskodásá
val . Az almási iskola a római katoli
kus egyház intézményeként működött 
először két, majd 1883-tól három taní
tóval . 1889-ben felépült a kéttantermes 
iskola a tanítói lakással együtt . A mes
tergerenda tanúsítja az építését idejét, 
és építőmesterének, Kelemen Jánosnak 
a nevét is . 1893-ban »rendes tanítói ál
láson« id . Papp István tevékenykedett . 
1902-től ifjú Papp István vette át az al
mási iskola irányítását, aki négy évti
zedig igazgató-tanítóként itt munkál
kodott, és kivette részét az 1918-ban 
alakult Fogyasztási és Értékesítési Szö
vetkezet létesítésében . 1948 szeptem
berében államosították az almási is
kolát, így nemcsak az 1889-ben épült 
faiskola, hanem az 1945-ben elindított 

iskolakápolna is állami kézre került . 
1994-ben az iskola felvette P . Kelemen 
Didák nevét .”2

Annak ellenére, hogy az oktatási 
körülmények nem voltak megfelelők, 
az osztály a kiváló pedagógusoknak kö
szönhetően magas színvonalon teljesí
tett . A 2000-es évektől fogva viszont a 
Demeter György alapította kézdialmá
si általános tanoda már nem nyújtott 
megfelelő oktatási környezetet, így a 
közösség támogatókat keresett egy új 
iskola felépítéséhez, amelyben a peda
gógusok biztosítani tudják a minősé
gi oktatást . Nekifogtak hát az új iskola 
építésének: az 1500 négyzetméter alap
területű, háromszintes épület sikeresen 
elkészült, kilenc osztálya van, emellett 
találhatunk benne kémia- és infor
matikalabort, könyvtárt, valamint két 
óvodatermet . A faluban ma több mint 
150 gyermek jár óvodába és iskolába .

Az elmúlt években a megye egyet
len településén sem zártak be okta
tási intézményt, ez pedig roppantul 
fontos tény – ugyanis messzemenően 

meghatározza egy település múltját, je
lenét és jövőjét az, ha biztosítani tudják 
az oktatás alapfeltételeit .

A falu ragaszkodott a régi épület
hez, az új iskola átadása ugyanakkor 
reményt adott a magasabb színvonalú 
oktatásra . Az iskola személyzete – bele
értve a tanárokat, az igazgatót, a köny
velőket és a takarítókat – magyar anya
nyelvű, az oktatás magyar nyelven 
folyik . A faluban nem tudnak románul 
tanulni a diákok, a tanintézmény fa
lain kívül – Kézdialmás lakosságának 
99%-a magyar anyanyelvű, és a falut 
övező tizenöt kilométeres körzetben is 
túlnyomórészt magyar többségű tele
püléseket találhatunk . A magyar anya
nyelvű tanárok és a magyar nyelvű ok
tatás nagyon fontos szerepet játszik az 
anyanyelv ápolásában .

Család

Tamás Károly Farkaslaka szülötte . A ta
nári kihelyezésekor a lécfalvi és a kézdi
almási iskola közül választhatott . Végül 
Almás mellett döntött, mert akkoriban 
több telefon volt itt, mint Lécfalván . Ere
detileg három évet szándékozott a falu
ban maradni, de mivel itt ismerkedett 
meg későbbi feleségével, Jakab Enikővel, 
így a faluban maradt . 1991-ben házasod
tak össze, és azóta is boldog házasság
ban élnek . Felesége a kézdialmási isko
lában dolgozik matematikatanárént .

Ebből a házasságból született két 
gyermekük: Andrea 1998-ban, Nán
dor pedig 2000-ben . Nyolcadik osztá
lyos korukig mindketten a kézdialmá
si Kelemen Didák Általános Iskolában 
tanultak, ahol többek között szüleik is 
tanították őket . Ezután Andrea infor
matikusi pályára lépett, és jelenleg is 
a szakmában dolgozik . Nándor édesap
ja sportolói múltját és példáját, illetve a 
saját álmait követve futballistának állt, 
jelenleg a Sepsi OSK játékosa .

Cserkészet 

2006-ban még csak hat cserkész volt 
Kézdialmáson, ők a kézdivásárhelyi 34 . 
számú Gábor Áron Cserkészcsapathoz 
tartoztak . 2007-ben az almásiak hiva
talosan is megkapták Tamás Károly ve
zetésével a 134-es csapatszámot, és fel
vették a Kelemen Didák nevet . Később 
egyre gyarapodott az almási cserké
szek száma .

Az évek során számos cserkésztá
borban részt vettek, többek között Ge
lencén, Bálványoson és Torján, a 2013-
as ócsai Nemzeti Nagy Táborban öten 

Tamás Károly és családja (felesége: Tamás Enikő, gyermekei: Tamás Andrea, Tamás Nándor)

Tamás Károly Farkaslaka 
szülötte. A ta nári 

kihelyezésekor a lécfalvi 
és a kézdi almási iskola 

közül Almás mellett 
döntött, mert akkoriban 

több telefon volt itt,  
mint Lécfalván.
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hétköznapi hőseink

voltak jelen a kézdialmási csapatból . 
Ezen kívül minden évben a kézdial
másiak rendezték a cserkészfarsan
got, amelyen több háromszéki csapat 
is részt vett, és cserkészjátékokkal, 
énekléssel, táncolással ütötték el az 
időt . A vezető arra nevelte a cserkésze
ket, hogy szeressék a természetet, ezért 
többször szervezett portyákat (cserkész
túrákat), amelyeken izgalmasabbnál 
izgalmasabb játékokat, sporttevékeny
ségeket próbáltak ki . Néhány cserkész 
minden év augusztus 20-án, Szent Ist
ván király ünnepén kibiciklizik az 
egyik közeli faluhoz, a Kézdiszentlélek
hez tartozó Perkőre . A cserkészek éven
te elhozzák a betlehemi lángot Bécs
ből, a nagyszombati templomban pedig 
rendszeresen őrséget állnak a parancs
nok vezetésével .

A hetente megrendezett cserkészfog
lalkozások főként tanulságos beszélge
tésekkel, cserkészjátékokkal, népdal-
énekléssel, fafaragással és rovásírás 
tanulásával teltek . Ezeken a foglalko
zásokon a parancsnoktól azt is meg
tanulhattuk, hogyan álljunk helyt az 
életben, hogyan legyünk becsületes, 
tiszta szívű emberek . „Próbáljátok meg 
úgy itt hagyni ezt a világot, hogy jobb 
legyen, mint ahogy kaptátok .” E sza
vakat Robert Baden-Powell – ahogy a 
cserkészek hívták: Bi-Pi –, a cserkész
mozgalom megalapítója mondta, de 
számunkra a parancsnokunk közve
títette . Tamás Károly a kézdialmási 

cserkészcsapat megalapításával új 
lehetőséget teremtett az itteni fia
taloknak .

Fafaragás

Tamás Károlyt már gyermekkorában is 
érdekelte a fafaragás, de csak 1986-ban 
kezdte el komolyabban űzni azt . Tamás 
Károly fába véste Kézdialmáson a falu 
jeles szülöttjének, Páter Kelemen Didák 
egyház- és iskolavezetőnek, ferences 
atyának az arcmását – munkája 1994 
óta díszíti az iskola falát –, ezzel fara
gó tehetségének tanújelét adta . A kézdi
almási templomot is díszítik faragvá
nyai, mint például Szent István-király 
és Márton Áron püspök nagy méretű 
domborművei, és a Szűz Máriát ábrázoló 
miniatűr szobor is . Tamás Károly nem 
képzett faragó, csak kedvtelésből űzi ezt 
a szakmát .

Birkózás

Tamás Károly nyolcadik osztályos 
korában kezdett el birkózni, majd a 
székely udvarhelyi sportiskolában űzte 
tovább a küzdősportot . A román válo
gatott tagja és többszörös országos baj
nok is volt . Amikor Almásba került, 
abbahagyta a sportolást, de 2006-ban 
az iskola tagjaiból birkózócsapatot 
verbuvált .

Interjú a hétköznapi hőssel

Az iskolaigazgatóval Mike Zsuzsanna 
és Kovács Ádám hatodik osztályos di
ákok készítettek interjút a kézdialmá
si iskolaújságnak . Tamás Károly vála
szai most is aktuálisak, párat közülük 
kiemeltünk:

Hogyan indult a karrierje?
A karrierem úgy indult, hogy elvé

geztem az egyetemet, majd tanár let
tem, mert szerettem a gyerekeket .

Az igazgatói állás az egyik álma volt?
Nem, egy tanár álma nem feltétlen 

az, hogy igazgató legyen .
A matek–fizika tanári pályán kívül mi 

vonzotta még igazán?
A tornatanári pálya, de abban az idő

ben nehezebben lehetett bejutni a tor
natanárira . Később viszont ezt az egye
temet is elvégeztem .

Hogyan került Kézdialmásra?
A kihelyezésemkor hallottam legelő

ször Kézdialmásról, később derült ki, 
hogy a fizikatanárom almási születésű 
volt, Felszegi Elemér . Két magyar iskola, 
a lécfalvi és az almási közül választhat
tam . Azért döntöttem Almás mellett, 
mert volt vasútállomása, a bukares
ti telefonközponttól pedig megtudtam, 
hogy több telefon volt a faluban, mint 
Lécfalván . Eredetileg csak három évet 
szándékoztam itt tölteni, de mivel itt 
ismerkedtem meg a feleségemmel, így 
itt maradtam .

Mit kell tudni ahhoz, hogy valaki 
igazgató legyen?

Bármelyik tanárból lehet igazgató . 
Legelőször 1989-ben neveztek ki igaz
gatónak, azután mindig versenyvizs
gáztam . 

Ha az életét újrakezdhetné, min vál-
toztatna?

Semmin sem változtatnék, mert 
pont így jó nekünk .

Az írás készültekor, 2021-ben Máthé 
Anita és Molnár Mihaella 8., Kádár 
Mikola Zselyke, Finta Tamás és Spink 
Kálmán 7. osztályos tanulók voltak a 
kézdialmási Páter Kelemen Didák Ál-
talános Iskolában. Jelenleg Máthé Ani-
ta és Molnár Mihaella a Nagy Mózes 
Elméleti Líceum 10. osztályos diákjai, 
Kádár Mikola Zselyke a Kézdivásárhe-
lyi Református Kollégium, Finta Tamás 
és Spink Kálmán a Nagy Mózes Elmé-
leti Líceum 9. osztályos tanulói. Szak-
mai irányító: Brînzan-Antal Cristina.

Jegyzetek
1 Kézdialmás hivatalos honlapja: www .
kezdialmas .ro .
2 Uo . 

„1983, országos döntő, Székelyudvarhely, a sportolók: Kovács Zoltán (Dinamo), Miklós László 
(Udvarhely), Tamás Károly (Steaua), Gergely László (Steaua), Székely Imre (Udvarhely, Gimi).  
De mindannyiunkat a mögöttünk állók készítettek elő a nagy csapatoknak Udvarhelyen. 
Kalapács, Kinda doktor, Kercsó, Szörnyi, Verestói, Kovács, 3 bajnoki cím Udvarhelyen, de nem az 
anyacsapatnak.” – Tamás Károly Facebook-bejegyzése




