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Vannak szavak, amelyek időnként új értelmet nyernek számunkra, azok 
a kifejezések, amelyeket már korai éveinkben elsajátítottunk, egy adott 
pillanatban más fénybe, más megvilágításba kerülnek, és legalábbis 
egy darabig sokkal tudatosabban használjuk őket. Így jártam a minap 
a múltba merüléssel, múltban búvárkodással, amelynek kapcsán eddig 

az volt a (homályos) érzésem, hogy onnan kizárólag enyhén megfakult képekkel 
térhetünk vissza a mába. Egy most megjelent könyv viszont meggyőzött arról, hogy 
vannak olyan emlékeink, amelyek egy kisebb időutazással újra régi élességükben 
feleleveníthetők. Lapunkban Matekovics János Zoltán írt recenziót erről a könyvről, 
Salamon Andrásnak az egykori sepsiszentgyörgyi rendezőről, Seprődi Kiss Attiláról 
szóló új kötetéről. Salamon András az „emlékezet falán” megmaradt képek, töredékek 
nyomába eredt, ezeket egészítette ki az idevágó dokumentumok, drámaszövegek 
újraolvasásával, illetve előadásfotók összegyűjtésével. 

A nyolcvanas évek szűk világában a színház fontos szerepet töltött be a városom, 
az emberek életében. Kevés volt az élmény másutt is, a gyermeki fantáziát a könyvek 
mellett, mint képi anyag, kizárólag a színház és a heti húsz percnyi tévéfilm táplálta. 
A toronyházban, ahol felnőttem, annyi gyerek volt, hogy mindenféle társaságra 
telt belőle. Jómagam a kissé elitista, kissé kékharisnya lánycsapathoz tartoztam, 
akik sokat olvastunk, eljátszottunk a magunk szája íze szerint számos regényt, és 
– az előbb említett okok miatt – kevés filmet, illetve egy idő után, olyan tízéves-
formán szintet léptünk, a színházban előadott művek közül néhányat megtanultunk. 
A végszó fogalmát nem ismerve mindenki végigdarálta gondolatban Heltai Jenő verses-
mesés-híres darabjának minden sorát, majd ha rá került a sor, akkor komolykodva, 
beleéléssel, esetleg nevetéssel küszködve előadta a saját részét. Amiből volt elég, 
tekintve, hogy egy-egy sokszereplős drámához alig hatan-heten voltunk – éppen ezért 
aztán kissé nehezen tudta követni a lelkes, családtagokból álló közönség a nagyszoba 
túlsó felében, hogy ki kicsoda éppen az előadásban. A két nyáron át tartó lakásszínházi 
évadokat hozta vissza számomra ez a könyv, ugyanakkor magam előtt láttam újra 
az akkori sepsiszentgyörgyi társulatot, a színészeket, akikre feltétlen csodálattal 
tekintettünk gyerekként, és akik közül alig néhányat láttam viszont később – Incze 
Ildikót filmen, Bálint Pétert Veszprémben, az utcán, Dobos Imrét váradi előadásban. 
Seprődi Kiss Attila a nyolcvanas évek közepén hagyta el a székelyföldi várost, vele 
együtt, vagy pár évvel később a színészek nagy része távozott. Új és izgalmas idők 
következtek, eljött a fúzió a gyergyószentmiklósi Figurával. Hogy a sepsiszentgyörgyi 
közönség el tudta fogadni az új színházi nyelvet, ezt Salamon András éppen Seprődi 
Kiss Attilának tulajdonítja. 

Kamaszként, de utána is érzékenyen és érdeklődve fogadtuk Bocsárdi László, 
Barabás Olga rendezéseit, és picit feledésbe merült minden, ami azelőtt volt. De nem is 
csoda: közbejött egy rendszerváltozás, minden a feje tetejére állt, hát miért ne történt 
volna meg ez a színházban is. Viszont a régi színházról olvasva, az egykori előadások 
képeit nézegetve (java részét nem láttam, de az arcok egytől egyig ismerősek) sok 
emlék levált „az emlékezet faláról”, és új, láthatóbb helyre került énbennem is. 

Két kislány édesanyjaként most már azon gondolkodom, gyermekeimnek milyen 
élményei maradnak a színházról, lesznek-e olyan képeik, amelyek megmaradnak 
bennük évtizedeken át. Nyilván a mai gyerekek mérhetetlenül több képpel 
találkoznak, mint a korábbiak, tehát az egybevetés már-már lehetetlen. Az viszont 
jól mérhető, hogy, legalábbis Kolozsváron, a bábszínház után egészen a 14-es karikás 
előadásig nem nagy a választék. Illetve van választék, mindig készül egy-egy zenés 
gyerekelőadás is, viszont az egészen más műfaj. Azoknak a kiskamaszoknak, akik 
érzékenyen és kíváncsian fogadnának egy igazi, nem énekelt színdarabot, nincs 
látnivaló. De a színház is, mint minden a nap alatt, változik – reméljük, idővel 
kiterjed a figyelem a tízéves nézőkre is, akik a legkomolyabban tudnak foglalkozni 
a színházzal. Úgy, hogy eljátsszák.

Az elsüllyedt színház nyomában
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Madách család a 13 . századig vezette 
vissza eredetét. Közvetlen őse, Radun 
főúr II. András korában élt, fiai közül a 
legjelentősebb a Madách-ág lett, amely-
nek tagjai 1250-ben IV . Bélától kapták 
Zólyom megyében birtokukat. 1450-től 
már Sztregova lett az ősi fészek, azó-
ta éltek ott megszakítás nélkül a Ma-
dáchok. Akadt köztük törökverő hős, 
kuruc főtiszt, Nógrád vármegye szolgá-
latában álló tisztségviselő, neves ügy-
véd, ismert költő (Madách Gáspár).

A fiatal megyebíró 
és felmenői
Madách Imre nagyapja, Madách Sándor 
(1756–1814) híres szabadkőműves, Nóg-
rád megye főügyésze, sikeres ügyvéd 
volt, ő volt a védője a Martinovics-per 
tizenhat vádlottja közül a költő Batsányi 
Jánosnak . Fia, id . Madách Imre (1781, Al-
sósztregova – 1834, Alsósztregova) visz-
szavonultan élt, birtokán gazdálkodott . 
1810-ben vette feleségül Majtényi Annát 
(1789–1885) . A Majtényi család szárma-
zását a honfoglalás korától tartotta szá-
mon, az ősi nemzetségük idővel nemesi 
és bárói ágra szakadt . A nemesi ághoz 
tartozók – melyből Majtényi Anna is 
származott – a 18 . században már ma-
gas udvari méltóságokat töltöttek be, 
a családot feltétlen királyhűség jelle-
mezte. Hagyomány volt a magas mű-
veltség megszerzése, Majtényi Anna is 
ezt követte egész életében . Ám ez nem 
kötődött az anyanyelvhez, a német és 
francia meg a latin nyelv ismerete és 
használata volt a természetes. A fiatal 
feleség nem ment a házasságba üres 
kézzel, Csesztve birtokát hozta, meg 
Solymár, Pilisvörösvár területén fekvő 
javakat . A család Alsósztregovára (szlo-
vákul Dolná Strehová) költözött, házas-
ságukból nyolc gyermek született, akik 
közül csak öten érték meg a felnőttkort: 
Mária, Imre, Károly, Anna és Pál .

Madách Mária első férje Huszár Jó-
zsef, Nógrád vármegye alispánja volt, 

tőle született József fia. A férj 1841-ben 
meghalt, 1843-ban az özvegy férjhez 
ment Balogh Károly császári drago-
nyos kapitányhoz, ebből a házasságból 
született ifj . Balogh Károly, akit szülei 
halála után nagyanyja nevelt fel . Ba-
logh Károly kapitány 1848-ban átállt a 
forradalom oldalára, később már Bem 
seregében harcolt, az erdélyi önvédel-
mi harcokban vett részt, 1849 júliusá-
ban súlyosan megsebesült . Felesége a 
fiával, Huszár Józseffel és egy fogadott 
szekeressel Erdélybe ment, hogy sebe-
sült férjét onnan kihozza . Augusztus 
16-án Marosszlatina mellett az Avram 
Iancu szabadcsapatához tartozó román 
lázadók mindnyájukat kirabolták, és 
bestiális módon legyilkolták. (A költő 
Madách Imre Mária testvérem emléke-
zete című versében siratja el nővérét és 
családját .) 

Madách Károly nemzetőrként vett 
részt a 48-as eseményekben, majd bir-
tokán visszavonultan élt családjával . 
Madách Anna távol tartotta magát a 
történelmi eseményektől, férjével, Hu-
szár Sándorral együtt .

Madách Pál fiatal jogászként Nóg-
rád megye aljegyzője volt, majd alispán, 
csatlakozott a forradalomhoz, futár-
szolgálatot végzett Kossuth és a kor-
mány tagjai között . Egyik alkalommal 
az esőben megtett huszonkét órás lo-
vaglás után tüdőgyulladást kapott, és 
huszonkét évesen, 1849 . szeptember 30-
án meghalt . 

Majtényi Anna kilencvenhat évet 
felölelő életútja betekintést nyújt a 19. 
századi magyar nemesi világba, meg-
ismerhetjük e világ életmódbeli vál-
tozásait . Élete során nem szívesen kö-
vette a változásokat, az idő múlásával 
szembefordulva mindenhez ragaszko-
dott, ami hagyomány . Túl a reformko-
ron, aztán a forradalom következmé-
nyein, kénytelen volt némi változást, 
az újat is elfogadni . Egyik családtagja, 
Marczibányi István felesége volt, akit a 
magyar kultúra lelkes támogatójaként 
őrzött meg az emlékezet. Bár a család 

Madách és a Nő
Emlékezés Madách Imre születésének 200. évfordulójára

A

Serdült Benke Éva 

Majtényi Anna 
kilencvenhat évet felölelő 

életútja betekintést 
nyújt a 19. századi 

magyar nemesi világba, 
megismerhetjük e világ 

életmódbeli változásait.



LXXVI. évfolyam 2023. február • 5

enciklopédia 

műveltsége a német és francia iroda-
lomból táplálkozott, Madáchné nemzeti 
célra is áldozott vagyonából, egyházát, 
a katolikus egyházat is nagylelkűen tá-
mogatta . Ebben a szellemben nevelte 
gyermekeit, később unokáit, a reform-
korban már magyarul is olvasott, is-
merte Eötvös, Jósika regényeit, később 
már Jókai írásai is felkeltették érdeklő-
dését . Özvegyen is gondja volt a hatezer 
holdas birtokra, egyedül igazgatta, soha 
nem pazarolt, minden kiadást számon-
tartott. Három fiát Pesten taníttatta, 
lakást, személyzetet biztosított szá-
mukra, de mint legidősebbet, Imre fiát 
számoltatta el minden kiadásról . Óvta 
őket a könnyelmű élettől, a léha tár-
saságtól, a mulatozó életmódtól, rang-
jukhoz méltó viselkedésre intette őket, 
erről tanúskodnak levelei. A reformkor 
törekvéseit jakobinizmusnak tekintette, 
veszélyes változást látott benne, mely 
veszélyezteti az ősi rendet, teret ad a 
szabad gondolkodásnak . Az 1848-as for-
radalmat egyenesen szörnyű dolognak 
tartotta, fiait féltette – volt mitől, mert 
tragédiák sora érte a Madách családot . 
Fiai azonban azt tették, amit a haza 
megkövetelt: Károly nemzetőrnek állt, 
Pál honvédtiszt lett, és amikor azt hit-
te az anya, hogy már nem jöhet újabb 
megpróbáltatás, Imre fiát letartóztat-
ták, és a pozsonyi várbörtönbe vitték 
nehéz vasba verve . 

Majtényi Annát környezete kemény 
akaratú, zsarnok nagyasszonynak tar-
totta. Gyermekei azonban szerették 
és tisztelték . Több mint negyven leve-
le maradt fenn, ezekben mint szerető, 
gondoskodó anyát szólítják meg gyer-
mekei . Igaz, sok mindenben régimódi 

volt, Pesten tanuló fiaival sokszor vol-
tak ideológiai vitái a reformkor forron-
gó évei alatt. Főleg Imrével bánt kemé-
nyen, mint a család várható örökösével . 
Ezen csak rontott a fia nem kívánt ké-
sőbbi házassága. 

Madách Imre korán érő fiatalember 
volt, gyenge egészsége visszatartotta őt 
a virtuskodástól, tizennégy évesen már 
Pesten tanult a jogi akadémián, majd 
joggyakornok (patvarista) volt . Édes-
anyja iránt tisztelettel vegyes szere-
tetet érzett, mindenben meghallgatta 
tanácsát . Húszévesen már fontos hiva-
talt töltött be, ügyvéd, majd táblabíró 
volt Balassagyarmaton, Nógrád várme-
gyében. A nőkkel nem volt sok szeren-
cséje, barátjával, Szontágh Pállal részt 
vettek a város társasági életében, Ma-
dách azonban halk szavú, visszahúzó-
dó maradt . 

1844 . február 28-án a farsangi me-
gyebálon ott volt a fiatal megyebíró 
Madách Imre, huszonegy éves, „zör-
gő csontú kórvitéz”, ahogy magát ne-
vezte barátai előtt a sovány fiatalem-
ber, akit gyenge fizikuma miatt anyja 
óvott a férfias izmok erősítésétől is, aki 
soha nem táncolt . Akkor is úgy érkezett 
oda, hogy ő bizony most sem fog, mert 
az megerőltető, kiizzad, még meg talál 
fázni . Csak nézte a táncolókat . De aznap 
este semmi nem így történt . Ott állt a 
terem egyik oszlopának támaszkod-
va, a forgatagban meg ott táncolt egy 
fehér ruhás fiatal lány, „öltözete igen 
ízléses, és egyszerű fehér, hajzata pre-
tension kis taréjával, mint egy lidérc-
ke…” – írta még aznap éjjel barátjának, 
Szontághnak a báli élményeit . Így tán-
colt be Madách életébe (és tegyük hozzá, 
a magyar irodalomba) a tizenhat éves 
Fráter Erzsike, Lidércke, ahogy később a 
szerelmes költő nevezi az annyi szenve-
délyt és fájdalmat kiváltó nőt.

A Fráter család

A Fráter család magát Martinuzzi bíbo-
rostól származtatta . Ez az egyházi neve 
volt Fráter György, pálos rendi szerzetes-
nek, akinek természetesen nem ez volt 
a születési neve. Juraj Utješenić Horvát-
országban született, Kamicsácban 1480 
körül, apja kisnemes, anyja a velencei 
nemesi Martinuzzi családból szárma-
zott . Fiatalon Corvin János udvarában 
szolgált, majd Szapolyai János anyjá-
nak szolgálatában állt, aztán magának 
Szapolyainak a tanácsadói között talál-
juk . Huszonhat évesen belépett a pálos 
rendbe, hamarosan már Várad püspö-
ke, majd Esztergom érseke, végül bíbo-
ros lett . Pályájának csúcsán a gyermek 

János Zsigmond leendő erdélyi fejede-
lem gyámja volt, és a nagykorúságáig 
Erdély kormányzója (kancellárja) . Két-
felé szolgáló, török és Habsburg politi-
kájának áldozata lett, a császári zsol-
dosvezér Castaldo bérgyilkosai végeztek 
vele alvinci várában, 1551 . december 17-
én . Holttestét hónapokig nem temették 
el, később hívei a gyulafehérvári Szent 
Mihály-templomba vitték . Sírján ma 
is olvasható „Omnibus moriendum est” 
figyelmeztetés. (Mindenkinek meg kell 
halnia .) 

Érdekes, hogy a bihari református 
Fráter család ősének tekintette a pálos 
rendi szerzetest, aki az éppen kezdő-
dő reformáció elszánt üldözője volt a 16. 
században .

Fráter Erzsébet Csécsén született 
1827-ben, apja, Fráter József Nógrád me-
gyei birtokán . A család nem volt túl 
vagyonos, de előkelő származásának 
tudata élt bennük . Az anya korán meg-
halt, a mulatozó, bohém apa és fia éle-
te (a nótás kedvű, patriarchális beállí-
tottságú családból származik az ismert 
dalszerző Fráter Lóránd is) nem volt 
jó környezet a kislány számára, ezért 
nagybátyja, Fráter Pál házába, Balas-
sagyarmatra került, ott nevelkedett . Itt 
a dzsentri társaság középpontja lett a 
mindig vidám fiatal lány, a fiatalembe-
rek érdeklődése egyaránt szólt a tem-
peramentumos lényének és az alispán 
unokahúgának . Madách sem tudott el-
lenállni a lány varázsának, és annak 
ellenére, hogy a bálba érkezésekor ki-
jelentette, „táncolni pedig nem fogok!”, 
Fráter Erzsikét minden következő tánc-
ra felkérte . A pesszimizmusra hajlamos, 
hallgatag fiatalember szerelmes lett.

Madách Imre  
és Fráter Erzsébet
Mikor Majtényi Anna megneszelte, hogy 
fia komoly szándékkal szinte naponta 
látogatja Balassagyarmaton ezt az „Isten 

Madách Imre íróasztala Sztregován.  
A szerző felvétele

Mikor Majtényi Anna 
megneszelte, hogy fia 

komoly szándékkal 
szinte naponta látogatja 

Balassagyarmaton ezt 
az „Isten tudja, miféle” 

csitrit, nyugtalan lett, 
hevesen ellenezte fia 

házassági terveit.
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tudja, miféle” csitrit, nyugtalan lett, he-
vesen ellenezte fia házassági terveit. 
Nem csupán azért, mert a Madáchok ka-
tolikusok, a Fráterek protestánsok, még 
azért sem, mert a Madáchok büszkék ősi 
származásukra, a Fráterek pedig lecsú-
szott dzsentrik, de talán még azért sem, 
mert az ő családja műveltség dolgában 
messze felette áll Erzsike családjának – 
hanem főként azért, mert a leány egyet-
len idegen nyelvet se ismer, a helyesírá-
sa sok kívánnivalót hagy maga után, 
műveletlen. Majtényi Anna egyszerűen 
nem szerette ezt az idegen lányt. Ő, aki-
nek a szobájába még a családtagjai is 
csak előzetes bejelentés után léphettek 
be, akinek egész életét az etikett szabá-
lyozta, itt kerülgesse ezt az idegent a szt-
regovai kastélyban! Még hogy idejöjjön 
lakni ez a dzsentri lány! Bizony, a bihari 
köznemesi kúriák vidám, levegős vilá-
gából a strindbergi drámák dermesztő 
világát felülmúló rideg légkörbe érkezett 
Fráter Erzsike .

Ám a beteges, neuraszténiás, szív-
beteg Madách Imre nem tágított, háza-
sodni akart, 1845 tavaszán Cséhtelekre 
ment Erzsébet apjához, megkérni lánya 
kezét . Majtényi Anna minden ellenke-
zése ellenére július 30-án megtartották 
az esküvőt. Fráter Erzsike a születendő 
gyermekek vallását illetően reverzálist 
(írásbeli kötelezvényt) adott, a katoli-
kus egyház javára . Az anyós csak annyit 
tehetett, hogy odaadta Csesztvét, lakjon 
ott az ifjú pár, ne legyenek a közelében 
Alsósztregován . 

A fiatalok életében hét év boldogság 
következett, úgy éltek, ahogy Madách 
remélte, távol mindkét család roko-
naitól, csak magukban, boldogságban, 
még azt a gyászt is megélve, hogy első 
gyermekük, Imre, néhány órával szüle-
tése után meghalt 1846-ban. A költő is 
hangot kapott, Madách Vadrózsák cím-

mel vers ciklust írt fiatal feleségéhez: 
„Látnom téged, s szeretnem egy volt…” 
A korábbi évek szerelmes verseinek áb-
rándozó hangja, a fiatal férfi álmai a 
szerelemről, a női szépségről eltűntek 
az ebben az időben írott versekből, a be-
teljesült szerelem szólalt meg itt: „El-
hallgatott dalom, mit is zengjen? / Amit 
sejte, minden most valót ölt.” A boldog 
házasság idilli világát tükrözi Az ott-
hon című verse: „Ott, a kis ház ajtajá-
ban állva / Vár a kedves ölelő karjába, 
/ És szemében tiszta érzelem . (…) S ha 
körülfon, mint egy bájgyűrűvel, / Hó 
karokkal, forró lágy kebellel, / E szent 

körbe nem fér semmi gond.” Születnek 
egymás után a Madách gyerekek, 1848 
januárjában Aladár, majd 1851 júniusá-
ban Jolán. A „szent kör”, ahogy koráb-
ban írta, szétesik, Magyarországon for-
radalom, majd szabadságharc zajlik . 
Madách messziről figyel mindenre, de 
közvetlenül nem vesz részt az esemé-
nyekben . Ám kimaradni, és csendben 
élni nem lehet, nem csupán a hazát, 
de a családot is sorozatos csapások ér-
ték: Madách Máriát családjával együtt 
brutálisan meggyilkolták, árván ma-
radt kiskorú gyermekeit (Huszár An-
nát, Balogh Károlyt) nagyanyjuk, Maj-
tényi Anna vette magához . Madách Pál 
1849 őszén fiatalon meghalt. És bekö-
vetkezett az a végzetes esemény, mely 
tönkretette életüket, az eddig boldog 
házasság széthullását siettette . 1852 au-
gusztusában betört hozzájuk is a bukás 
utáni rettenet: a családfőt, Madách Im-
rét az önkényuralom titkosrendőrsé-
ge vasba verve hurcolta el otthonából a 
pozsonyi várbörtönbe . Az ok: menedé-
ket nyújtott Rákóczi Jánosnak, Kossuth 
titkárának, saját birtokán rejtegette . 
A keresett titkár elmenekült, a mene-
dékadót lefogták. A fiatal feleség, aki 
harmadik gyermekét várta, ott maradt 
támasz, oltalom nélkül, anyagi gon-
dokkal küzdött, a gazdálkodáshoz nem 
értett, a pénzhiány lassan nyomort je-
lentett a kis családnak. Segélykérő le-
veleire, melyeket anyósához küldött 
Sztregovára, rideg, kioktató válaszokat 
kapott . A börtönben raboskodó férjének 

A fiatalok életében hét év 
boldogság következett, 

úgy éltek, ahogy Madách 
remélte, távol mindkét 

család rokonaitól, 
csak magukban, 
boldogságban…

A Madách-birtok (ma Madách Imre Emlékmúzeum) a Nógrád megyei Csesztvén. Kép: Wikimedia Commons/Terbócs Attila
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panaszleveleket írt, aki onnan segíte-
ni nem tudott . 1853 . április 2-án meg-
született harmadik gyermekük, Anna 
Borbára (Ara, Arinkó a családi meg-
szólításban) . Pozsonyból Pestre vitték a 
rab Madáchot 1853 . május 7-én, de még 
nem engedték haza, csak augusztus-
ban léphette át otthona küszöbét . Anyja 
Sztregovára hívta, hogy vegye át a bir-
tok igazgatását, ez azt jelentette, hogy 
Fráter Erzsébetnek közvetlenül anyósa 
mellett kellett élnie .

Már a Sztregován töltött első hóna-
pokban megkezdődött az elhidegülés 
a házaspár között, a férj börtönviselt 
háttere és a feleség magára maradott-
sága, a rázúduló terhek megoldatlan-
sága, a háttérben a szigorú, rideg anya, 
a mindent kritikusan szemlélő ke-
mény asszony – ez a háromszög las-
san felőrölte az életüket. Itt, a sztre-
go vai kastélyban mindnyájan együtt 
éltek: az életet szerető, nemcsak szen-
vedésre, de boldogságra is született fia-
tal nő, a mindenkihez rideg szívvel, jó-
zan ésszel közeledő korosodó Majtényi 
Anna, és a két pólus között, mint aki-
vel a sátán labdázik, a fiú, a férj, az apa, 
a börtönből éppen csak szabadult Ma-
dách Imre . 

Az 1854-es losonci (egyes források 
szerint balassagyarmati) farsang tett 
pontot erre a vég nélküli harcra . Miu-
tán Erzsébet hiába könyörgött férjének, 
hogy menjenek el a bálba, úgy döntött, 
hogy ő elmegy, Meskó Miklósnak, fér-
je barátjának a kíséretében . Elment, 
táncolt is, ám a társaság elítélte ezt a 

magatartást, látványosan kiközösítet-
ték Madáchnét . Anyósa azonnal érte-
sült menye megszégyenüléséről, ezt a 
családját ért sértésként vette tudomá-
sul, fiát rábírta a feleségével történő 
szakításra . Fráter Erzsike már régen 
megbánta elhamarkodott lépését, férjé-
től bocsánatot kért, anyósánál is bocsá-
natért esedezett . A feleségét mindvégig 
szerető férj hajlott volna a békülésre, 
Majláth Anna azonban már eldöntötte 
a válást .

Későbbi életrajzírók azzal vádolták 
Madách feleségét, hogy férje börtön-
léte alatt kicsapongó életet élt, mula-
tozott . Ezt aligha hihetjük a rázúduló 
nyomorúságtól megriadt fiatal nőről, 
várandós anyáról, aki szívhez szóló kö-
nyörgő leveleket írt anyósához támoga-
tását kérve, aki gyermekeivel szükséget 
szenvedett . Madách Mária második há-
zasságából származó unokája, Balogh 
Károly életrajzi jegyzeteiben azt írja: 
„Hűtlenségére pedig nem volt bizonyí-
ték.” Madách lelkiállapotát jól tükrö-
zik egyik versének sorai: „Két világ közé 
hajítva, / Melyikhez nyújtsam jobbom, 
nem tudom.” 

Így aztán 1854 júliusában eldönte-
tett a válás, a szomorú eseményen je-
len volt Erzsébet nagybátyja, Fráter Pál, 
és öccse, Fráter Béla . A válás megtörtént, 
„örökre és végképp elválni közmegegye-
zéssel”, jegyzi fel a végleges szakítást 
őrző irat: „Madách Imre és neje Fráter 
Erzsébet végbeváló feltételei kelt 1854 . 
július 25-én.” Ennek értelmében a férj 
kötelezi magát, hogy évenként 800 fo-
rintot fizet felesége megélhetésére, aki 
magával viheti a hároméves Jolán leá-
nyukat, tízéves koráig nevelheti . Aladár 
és Borbára apjuknál maradnak . 

Fráter Erzsébet nem sok idő múl-
va meggondolta magát, ám hiába írt 
anyósához könyörgő levelet, bocsána-
tot kérve, „Egyedül anyjai lelke elejébe” 
kezdettel, „szóljon Emivel, és mit ha-
tároz, én megnyugszom benne” – írja. 
A kusza, zaklatott lelkiállapotra muta-
tó, érzelmileg megrendítő levélre életé-
ben nem kapott választ . Így aztán kis-
lányával visszament apjához Biharba, 
és megkezdte életének legtragikusabb 
utolsó éveit . 

Apjától Margittára ment lakni egy 
távoli rokonhoz, majd Nagyváradon, 
az Apolló (később Szaniszló) utca 15. 
szám alatti, ún . Fogtövi házban bérelt 
lakást . (A ház ma is áll igen romos ál-
lapotban, falán emléktábla örökíti meg, 
hogy itt lakott valamikor a Tragédia író-
jának felesége .) Ebben a házban találko-
zott 1862-ben utoljára Fráter Erzsébet a 
férjévvel, aki akkor magával vitte vég-
érvényesen Sztregovára kislányukat, 

Jolánt . Hogy felébredt-e valamilyen ér-
zelem hajdan rajongva szeretett Lidérc-
kéje láttán, nem tudhatjuk . Az asszony 
magára maradt, lassan eladogatta ér-
tékeit, míg kislánya vele élt, kézimun-
kázásból tartotta fenn magát, szeré-
nyen és tisztességesen . Azután azonban 
megindult a lejtőn, ott maradt a rásza-
kadt szomorúságban és árvaságban, el-
vesztve mindent, ami életét addig ösz-
szetartotta . Értékeit zálogházba tette 
vagy eladogatta, a pénzzel nem tudott 
bánni, ivásnak adta a fejét . Összeom-
lott, rémlátomásai voltak, mindenki-
ben ellenséget vélt, senkiben nem bí-
zott már . Utcán kóborolt, kocsmákba 
tért be . A korábban hozzá jóindulatú 
emberek elítélték életmódja miatt, sen-
kitől nem kapott segítséget. Férje ha-
lála után 1864-ben Sztregovára utazott, 
hogy gyermekeit láthassa, de anyósa 
nem engedte gyermekei közelébe, min-
den kapu bezáródott előtte. Megkez-
dődtek utolsó vándorlásai, Cséhtelek, 
Élesd, Margitta. Az utóbbi helységből 
a szállásadónője megírta Madách Ala-
dárnak, hogy anyja hogyan él, botrá-
nyokba keveredik, tegyen valamit . Ám 
a család elfordult tőle. Aztán ismét Vá-
rad következett, az összeomlás nem so-
káig váratott magára . Egy távoli rokona 
kórházba vitette, miután az utcán ösz-
szeesve feküdt öntudatlan állapotban, 
az irgalmas rendiek (mizeriek) gondoz-
ták a városi közkórházban . Ez a közkór-
ház Nagyvárad első ispotálya volt, a 18. 
században épült, szemben van a Bará-
tok templomával, ahová később Fráter 
Erzsébet földi maradványait elhelyez-
ték, a váradolaszi temetőből való ki-
hantolása után, a 20 . század nyolcva-
nas éveiben .

Fráter Erzsébet 1875 . november 17-én 
halt meg. A váradolaszi temető korabe-
li, 359 . számú bejegyzése szerint: „A ha-
lott neve Fráter Erzsébet, néhai Madách 
Imre birtokos és országos képviselő 
özvegye . Születési helye: Csécse, Nóg-
rád vármegye . Lakása: Állandó lakása 
nem volt. Neme: nő. Kora 45 év. A halál 
oka: eskór . (Ez volt az epilepszia korabe-
li neve, de ide sorolták az önkívülettel 

Férje halála után 1864-
ben Sztregovára utazott, 

hogy gyermekeit láthassa, 
de anyósa nem engedte 

gyermekei közelébe, 
minden kapu bezáródott 

előtte.

Fráter Erzsébet (1827–1875), Madách Imre 
felesége egy 1850 körüli felvételen.  
Kép: Wikipédia
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járó rohamokat és az elmesorva dást is 
– szerz . megj .) Váradolaszi sírkert no-
vember 19 . A temetési szertartást vé-
gezte Szikszai József rf . imával, Dankó 
Sándor énekvezér.”

A helyi sajtó röviden megemlékezett 
az elhunytról, a Bihar című lap így bú-
csúzott tőle: „Az ember tragédiája. Ma-
dách Imréné, a phenomenszerű köl-
tő neje a legnagyobb nyomorban halt 
el e hó 17-én a Bihar megye közkórhá-
zában. Fájdalomból, az élet keserűsé-
geiből csordultig telt poharat adott az 
elhunytnak balvégzete . Fenékig kiürí-
tette. Hibáira vessen fátyolt a tűnő em-
lékezet, legyen hamvainak könnyű a 
föld.” A Nagyvárad című lap tudósítását 
Erdélyiné Mikes Róza jegyezte: „Gyer-
mekei távol, dúsgazdag rokonai közel 
bár, de mégis távol tőle. Egy rokona ma-
radt hű hozzá az ínségben, a nyomor-
ban is, egy szellemgazdag rokon, ki 
gondoskodik a végtisztesség tételéről 
(…) rendezi a nagy szellemű író nejének 
temetését, mely a Bihar megye közkór-
házból szombaton menend véghez . Le-
gyen boldogabb ott a síron túl!” A Temesi 
Lapok is megemlékezik róla november 
26-án: „Egy nő tragédiája. Madách Imre 
az »Ember tragédiája« (sic!) halhatat-
lan szerzőjének neje szomorú véget ért. 
Férje halála óta mindig mélyebbre, mé-
lyebbre taszították a csapások, míg vég-
re a napokban elzüllött létét a biharme-
gyei közkórházban fejezte be.” 

1926-ban Rédey György, az Erdélyi La-
pok felelős szerkesztője, a Magyar Párt 
elnöke Hol nyugszik Fráter Erzsébet? 
című cikkében megírta, hogy a váradi 
közkórház pincéjében felkutatta a haj-
dani orvosi naplókat, rábukkant Fráter 
Erzsébet kórlapjára . Abban az állt, hogy 
nem epilepsziában – ahogy kegyesen a 
halál okát közölték –, hanem delirium 
tremensben halt meg . 1926-ban a vá-
radolaszi temetőben a besüppedt, jel-
telen sírt már nehezen találták meg, 
a nyomravezető egy korábban meg-
halt, szintén Fráter Erzsébet nevű fia-
tal rokon sírja volt . Rédey azonosította 
a sírt, új síremléket csináltatott a vára-
di Szigligeti Társaság nevében . Ezt a sír-
helyet kellett megmenteni a teljes fel-
számolástól, amikor a nyolcvanas évek 
elején a kommunista hatalom Nagy-
váradon a város legrégebbi temetőjét 
(1777-ben nyitották meg) a blokkházak 
építése céljából eltüntette. Tempfli Jó-
zsef, akkori váradolaszi apátplébános, 
később váradi püspök 118 egyházi és vi-
lági közismert személy földi maradvá-
nyait megmentette, kihantoltatta, és 
méltó helyre vitette, köztük a Fráter 
Erzsébetét is . Azokban a hónapokban, 
míg a sírtemető felszámolása tartott, 

az értékes sírköveket ellopták, az öntött 
és kovácsoltvas kerítéseket szervezet-
ten szállították el, a kriptákat feldúlták, 
kirabolták . Kidobott csontvázak, feltört 
koporsók hevertek a szemétben . A te-
mető útban volt, mert a múltat idézte. 
Tempfli József tudta, mivel tartozik az 
utókornak, jó magyarként azt is, hogy 
a Tragédia nem születhetett volna meg 
a szegény kis Lidércke nélkül . A Barátok 
altemplomában Fráter Erzsébet sírem-
lékére ezt vésette: „Könnyű ítélni a fe-
lületesnek.” 

Nem tudjuk, hogy Madách Imre és 
Fráter Erzsébet gyermekei hogyan gon-
doltak szüleikre, tudtak-e anyjuk nyo-
morúságáról, próbáltak-e közeledni 
hozzá? Talán Jolán, aki pár évet még 
édesanyja mellett élt, gondolt kegyelet-
tel sokat szenvedett édesanyjára, a há-
rom testvér közül csak ő volt fizikailag 
és pszichésen teljesen egészséges . Any-
juk temetésén egyikük se volt jelen . Ap-
juk halála után Aladár (1848, Csesztve 
– 1908, Alsósztregova) örökölte a sztre go-
vai birtokot, apja helyett ezentúl ő volt 
köteles fizetni anyjának az évi nyolc-
száz forint életjáradékot. Erős akaratú 
nagyanyja uralkodott fölötte, aki elag-
gott korában fiához, Madách Károlyhoz 
költözött Csesztvére . Aladár e zsarnoki 
környezetből a spiritizmusba menekült, 
asztaltáncoltató szeánszokon vett részt, 
a világ dolgai alig foglalkoztatták, csak 
a holtak érdekelték . Anna Borbára (Bor-
bála néven említik a későbbi források) 
személyiségében már korán furcsa tü-
netek jelezték nem mindennapi lelkivi-
lágát . 1878 . május 20-án, huszonöt éve-
sen „másodlagos elmezavar” tüneteivel 
az Országos Tébolydába, a Lipótmezőre 
került . Képzeletét behálózták nagymé-
retű, megtörténhető szerencsétlensé-
gek, apatikus állapotában bezárkózott 
beteg képzeletének világába . Egyre in-
kább önveszélyessé vált, a való világgal 
minden kapcsolata megszakadt . Har-
minchat éven át részesült gyógyintéze-
ti ellátásban, 1914 . november 7-én halt 
meg Budapesten .

Madách és a Nő

Madách Imre életére rányomta bélyegét 
a két, számára legfontosabb nő, édes-
anyja és felesége viaskodása . Meglehet, 
hogy ez a szüntelen csatározás miat-
ti fájdalom jelen van a Tragédia lapja-
in . Nem tudhatjuk . Ne gondoljuk, hogy 
életében nem voltak más „ihletések” is, 
szerelmek, vonzódások, fellángolások, 
kiábrándulások . Bár egyik-másik írásá-
ból azt a következtetést vonhatnánk le, 
hogy mizogün (nőgyűlölő) volt, de ez is 

tévedés lenne . A Tragédiában Ádám így 
áradozik: „Minő csodás kevercse rossz 
és nemesnek / A nő, méregből s mézből 
összeszűrve. / Mégis miért vonz? Mert a 
jó sajátja, / Míg bűne a koré, mely szül-
te őt.” 

Az Akadémián, 1864 . április 18-án 
Madách megtartotta értekezését, ill . 
székfoglalóját, A nőről, különösen eszté-
tikai szempontból címmel . Ám beszédét 
betegsége miatt barátja, Bárczy Károly 
olvasta fel . Madách többek közt ez fogal-
mazta meg: „…a nő soha a művészetet 
és a tudományt lényegesen előre nem 
vitte”, „a férfiaktól szellemi elmaradás-
ban van, ezen nem lehet változtatni” 
(…). „A nő korábban fejlődik, de teljes 
férfiúi érettségre sohasem jut, könnyen 
felfog és tanul, de teremtő géniusz hiá-
nyával az emberek irányadó szellemei 
közé nem emelkedik. A művészetet és a 
tudományt előbbre nem viszi.” (Gyulai 
Pál is, akinek szavára Madách adott, ez 
időben ezt írta: „Nők még sohasem tör-
tek új pályát sem az irodalomban, sem 
a művészetben, egyetlenegy nagy esz-
mével sem vitték előre a tudományt, s 
nem is fogják soha . A gyengeség, a tehe-
tetlenség, melyet annál inkább éreznek, 
mennél nagyobb tehetségűek, elfojtott 
dühvel tölti el őket, s önkéntelenül ra-
gadja bizarr eszmékbe, túlságokra, ha-
mis zsenialitásra.”)

Veres Pálné Beniczky Hermin éppen 
e nőellenes gondolatok hatására dön-
tött úgy, hogy a nők képzése érdekében 
a nyilvánosság elé lép a felsőbb nőne-
velés tárgyában, majd 1868 . március 
23-án adományokból létrehozta az Or-
szágos Nőképző Egyesületet. Hátralevő 
életében sem szűnt meg azon munkál-
kodni, hogy a nők felsőfokú képzésben 
vehessenek részt . 1895-ben nyolcvan-
évesen éppen azon a napon halt meg, 
mikor a magyar kormány hivatalosan 
is megnyitotta a nők előtt az egyetemek 
kapuit . 

Veres Pálnét Madách igen nagyra 
tartotta, minden bizonnyal székfogla-
lóját nem is róla mintázta . Egyes kor-
társai szerint az elvált Madách keres-
te a nők barátságát, és mint nőhöz is 
vonzódott barátja, Veres Pál feleségéhez . 
Mikor 1862 . január 12-én megjelent a 
nagy mű, a Tragédia, hozzá vitte az első 

Madách Imre életére 
rányomta bélyegét a két, 

számára legfontosabb 
nő, édesanyja és felesége 

viaskodása. 
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példányt, ahhoz a nőhöz, aki korábban 
is gyakran mentette ki őt a lelki süly-
lyedésből. Barátai úgy látták, hogy az 
egyetlen hely, ahol Madáchot megér-
tették, az a vonyarci baráti kör volt (Vo-
nyarcon volt Veres Pál családi kúriája), 
ahol Mikszáth, Hermin asszony roko-
na is gyakran megfordult . A nagy palóc 
írja: „Néha megjelenik Madách Imre is, 
s nagy irodalmi, társadalmi és politi-
kai viták folynak, melyeken részt vesz 
a háziasszony is.” Ezekről az estekről, 
a Madách látogatásairól Veres Pál leá-
nya, Szilárda (Rudnay Józsefné) is be-
számol Palágyi Menyhértnek, aki az 
első monográfiát írta Madáchról, nem 
sokkal az író halála után . 

Jogos lehet tehát a vélekedés, hogy 
Madách halhatatlan művében, a Tra-
gédiában Éva magasztos, nemes tu-
lajdonságaiból sokat Veres Pálnéról 
mintázott. Így alkotta meg azt a női-
deált, aki megteremt mindent, ami a 
férfi és a család nyugalmához szüksé-
ges (Éva az Édenben), nemcsak élettárs, 
de a férfi jó szelleme, erkölcsi társa is. 

Madách fiatal korában írt verseiből ki-
derül, hogy semmivel se vágyott több-
re, csak egy életre szóló testi-szellemi, 
érzelmekben bővelkedő kapcsolatra. 
Ezt házassága első éveiben meg is kap-
ta Fráter Erzsébettől. Így tehát nem túl-
zás az, amit Fráter Erzsébet a Tragédia 
megjelenésének hírére 1862-ben írt: „Én 
vagyok az örök nő, a múzsa, nélkülem 
Emi nem írta volna meg Az ember tra-
gédiáját.” Hogy mit tudott Madách Li-
dércke utóéletéről, ezt Utóhang című 
versében írta meg: „S rólad, ki egykoron 
/ Égő napom valál / Tán csak húló csil-
lag / hoz hírt, hogy elbukál.” 

Madách nem vágyott távoli országok-
ba, élete nagy részét a szűk Palócföldön 
élte le, hét nyelven olvasott, európai la-
pokat járatott, de Pesten, Vácon, Pozso-
nyon túl nem utazott . Nem volt remete, 
sok barátjával levelezett. Juhász Gyula, 
a másik nagy magányos költő írja Ma-
dách című versében: „Ódon kastély mély 
magánya rejti / Világ elől néma bána-
tát, / Komor ősök árnyéka belengi, / In-
nen csak az őszi parkba lát (…) A világa 

régen összeomlott, / A szerelme följáró 
halott, / A művészet lombikjába hordott 
/ Minden üdvöt, minden bánatot.” (Ki-
vel beszélhette volna meg sztregovai 
magányában írásait? Művelt anyja ol-
vasott, de fiának egyetlen sorát sem is-
merte, leveleiben sehol sem esik szó fia 
írói, alkotói tevékenységéről, a Tragé-
dia írásáról, majd sikeréről.) Kritikusai 
úgy látják, hogy fejlődéséhez hiányzott 
a megfelelő terep, a színház, a vissza-
jelzés kiadott írásai nyomán . Az biztos, 
hogy nőideálja messze felette állt kora 
nőkről alkotott felfogásának, ma is le-
het vitatkozni a székfoglaló egyes állí-
tásaival: „A kaukázusi faj férfiagyának 
átlagos kerülete majdnem két hüvelyk-
kel nagyobb, mint a nő agyáé (…) e kü-
lönbséget csak az újabb tudomány álla-
pította meg, bár már a régi művészet is 
sejté.” Ám: „a szülői viszony gyermeké-
vel oly végtelen erősebb az apáénál, s az 
anyatej, az anyanyelv, s anyai oktatás 
szentháromsága által lerakja a család 
alapját…” Az biztos, hogy nem volt az 
emancipáció híve, de a nőt, mint társa-
dalmi lényt, egyenlőnek tartotta a férfi-
val. „Jogban a nő legyen egyenlő a férfi-
val, de tiszteletben álljon felette!” 

Természetesen nem a Tragédia volt 
Madách egyetlen műve, melyben a nő–
férfi szerepét igyekszik megérteni. Bár 
tudjuk, hogy éppen e műve miatt 1862. 
január 16-án, miután Arany bemutat-
ta a Tragédia első négy színét, válasz-
tották meg a Kisfaludy Társaság tag-
jai közé . Beszédes címe van egyik korai 
művének: Férfi és nő . Ez az ötfelvonásos 
dráma görög mitológiai témát dolgoz 
fel, mottója: „A férfi nagy nő nélkül is.” 
Hasonló témával foglalkozik Jónév és 
erény című színpadi műve is. Ezeket a 
műveit csak az irodalomtörténet tartja 
számon, színpadra nem kerültek . Szin-
tén az irodalomtörténet foglalja bele 
Madách életművébe azokat a korai sze-
relmes verseit, melyeket fiatalon múz-
sáihoz írt, Cserny Máriához, Lónyai 
Etelkához, Matkovich Idához, Dacsó 

Madách nem vágyott 
távoli országokba, 

élete nagy részét a szűk 
Palócföldön élte le,  

hét nyelven olvasott, 
európai lapokat járatott, 

de Pesten, Vácon, 
Pozsonyon túl nem 

utazott.

Madách Imre Roskovics Ignác 1889-ben készült olajfestményén. Kép: Wikimedia Commons
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Lujzához, őket a költő Madách tet-
te halhatatlanná . Keveset tudunk egy 
1858-as kapcsolatáról, mely Schönbauer 
Karolinához, a csesztvei birtok intézője 
későbbi feleségéhez fűzte, akinek még 
férjhez menése előtt törvénytelen gyer-
meke született, aki anyja nevét kapta . 
Madách nem szerepel apaként, de él 
Gyomaendrődön egy idős nő, aki a csa-
ládi hagyomány alapján magát az író 
ükunokájának tartja . És ki tudja ma 
már, ki volt az a Borbála nevű lány vagy 
asszony, akinek a kedvéért Madách ha-
lála évében, 1864-ben Sztregován még 
építkezni akart, hogy új otthonában 
együtt éljen vele? (Harsányi Zsolt és 
Balogh Károly Madáchról közölt élet-
rajzi adataiban úgy vélekednek, hogy 
Borbála, azaz Bora – Gyuros Borka – egy 
falujabeli szép, de írástudatlan parasz-
tasszony volt, Makovnyik János felesé-
ge, hasonlóan vélekedik Andor Csaba 
is, a Házasság előtt, válás után. Madách 
Imre szerelmei című könyv írója.)

Az azonban bizonyos, hogy nőkap-
csolatai megjelennek a Tragédiában, 
színesítve a nő személyiségét, ezekben 
ott találjuk házassága utáni kapcsola-
tait is.: „Óh, nő, mi szűk, mi gyarló lát-
köröd, / S a büszke férfit épp ez vonz-
za hozzád.” „…te csak virág légy, drága 
csecsebecs, / Haszontalan, de szép, s 
ez érdemed.” Nem lehettek igazán po-
zitív tapasztalatai a nőkkel, mégsem 
marasztalja el az egész női nemet. „Ne 
is kívánd, hogy légy, én kedvesem . / 
Eszem elég van önmagamnak. / Erő s 
nagyságért nem kebledre hajlok, / Sem 

tudásért, mindezt könyveimen / Sokkal 
jobban föllelhetem, te csak / Beszélj, be-
szélj…” 

Madách Imre 1864 . október 5-én 
halt meg Alsósztregován, temetése két 
nappal később volt a családi birtokon. 
Az Akadémia részéről senki nem vett 
részt a szertartáson, a család gyász-
jelentése bizonyára nem érkezett meg 
időben Pestre. A pár héttel később tar-
tott ülésen sem emlékeztek meg a 
Nyelv-és Széptudományi Osztály el-
hunyt tagjáról, Madách Imréről, em-
lékbeszédet sem mondtak felette, neve 
az Akadémián évtizedekig nem is ke-
rült szóba . 

Az ember tragédiáját 1882 . szeptember 
21-én mutatták be Budapesten, a Nem-
zeti Színházban . Ma ez a nap a Magyar 
Dráma Napja . 

Madách Aladár apja hagyatékát 
Gyulai Pálnak adta át, hogy rendezze 
sajtó alá . Korábban Madách már szer-
kesztette, javítgatta kéziratait, de kö-
tetre már nem futotta idejéből. Gyu-
lai Pál szinte visszariadt a felelősségtől 
az agyonjavított kéziratok láttán, csak 
hosszú idő után kezdett a hagyaték-
kal foglalkozni, később is csak válo-
gatott gyűjteményt adott közre, Ma-
dách Imre válogatott művei (I–II . kötet, 
1880) címen. Gyulai Pál azt tette, amit 
szerkesztőként nem lett volna szabad 
tennie: stiláris javításokat végzett a 
kéziratokon, szórenden változtatott, 
elhagyott és hozzáírt a szövegekhez, 
megbontotta a költő által már meg-
szabott sorrendjét a ciklusokba fűzött 

verseknek . Arany János korábban meg-
tehette mindezt a Madách jóváhagyá-
sával, hiszen elfogadta a nagy költő 
véleményét irodalmi kérdésekben, ám 
Gyulai Pálnak mindehhez már nem 
volt felhatalmazása . Palágyi Menyhért, 
aki elsőként írt Madáchról monográfi-
át, mindezért élesen bírálta Gyulait. 
(Madách Imre és Gyulai Pál. Jelenkor, 
1896/42 .) 1913-ban a Madách-kézira-
tok a Nemzeti Múzeum Könyvtárába 
kerültek

A világban szerteszét élnek a Ma-
dách család leszármazottai, testvérei-
nek gyermekei révén, a saját gyermekei, 
Aladár és Jolán révén . Balassagyarma-
ton szerveztek Madách-találkozót, több 
mint 150 leszármazottról tudnak . 

Irodalom
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emlékezete . Madách Könyvtár, Balas-
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6. Halász Gábor (szerk.): Madách Imre összes 
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Juhász Jácint (Ádám), Huszti Péter (Lucifer) és Almási Éva (Éva) Az ember tragédiájának 1981-es színpadi változatában, a Madách Színházban.  
Kép: MTI / Pólya Zoltán. Forrás: A Madách Színház honlapja (https://madachszinhaz.hu/)
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Killyéni Péter születésének 
80. évfordulójára

Killyéni András

gy nevelte tanítványait az életre, hogy 
tudta, semmi sem hiábavaló, amit szív-
vel teszel!” – írta Fekete János lelkipász-
tor 2012-ben, amikor megemlékezett 
tanáráról és atlétikaedzőjéről. „Székely 
sziklakőből faragták őt, akinek vénájá-
ban ott volt a példaadás, munkájában, 
nevelésében, emberségében, széttörhe-
tetlen természetében pedig erős hite” – 
vallotta Killyéni Péterről.

Testnevelő családban születni, ahol 
az édesapa és a nagytata is jelentős 
szerepet játszott Erdély sportéletében 
– semmiképp sem egyszerű örökség. 
Preiszner Imre, aki 1941-ben magyaro-
sította nevét Killyénire (felvette édes-
anyja leánykori nevét), korának neves 
testnevelője volt. Közel tíz évig taní-
tott a bukaresti Testnevelési Főiskolán, 
majd a székelykeresztúri Unitárius Kol-
légium tanára, 1939-től pedig igazgatója 
lett – máig az egyetlen testnevelő tanár, 
aki Erdély valamely nagy magyar gim-
náziumát igazgatta .

Killyéni Péter Székelyudvarhelyen 
nevelkedett, s itt szerette meg a sport 
minden ágát. Nem volt meglepő, hogy 
1960-ban a bukaresti Testnevelési Egye-
temre felvételizett – sikeresen . Az, hogy 
milyen ember volt már ekkor, tizen-
nyolc éves korában, kiválóan tükrözi 
a felvételit megelőző esemény: édesap-
ja úgy gondolta, hasznos lenne felfris-
síteni hajdani kapcsolatait fia érdeké-
ben, hiszen valamikor a ’30-as években 
maga is tanított ezen az egyetemen . 
Tollat ragadott tehát, és levelet írt egyik 
bukaresti professzor barátjának, hogy 
egyengesse egy kicsit a fia útját. Péter 
elvitte magával a levelet, de soha nem 
adta át a címzettnek .

Még nem volt huszonkét éves, ami-
kor 1964 őszén Kolozsvárra helyezték 
testnevelő- és atlétikaedzőnek a Nicolae 
Bălcescu Líceum sporttagozatára. Kily-
lyéni Imre talán legmélyebb vágya vált 
valóra, amikor fia úgy döntött, hogy 
nem szakít a családi hagyománnyal, 

és a sportegyetemre iratkozik . A nyug-
díjkorhatár közelében járó édesapa azt 
remélte, hogy fia majd Székelyudvar-
helyen veszi át tőle a stafétát – ám ko-
lozsvári kinevezését ő is örömmel vette 
tudomásul .

Killyéni Péter belecsöppent a foly-
ton változó kolozsvári atlétikai életbe, 
amelynek hamarosan egyik alappillére 
lett. A hatvanas évek közepétől számos 
változás jellemezte ezt az időszakot: 
edzők sora távozott, többen disszidál-
tak, helyükbe új szakemberek érkez-
tek. Bár a Bălcescu-líceum sporttagoza-
ta számos kiváló atlétát adott a román 
sportéletnek, az intézmény magyar ta-
gozata nem örvendett nagy népszerű-
ségnek . Killyéni pedig huszonhét éve-
sen vállalta azt a hálátlan feladatot, 
hogy ezt a közösséget aligazgatóként 
összetartsa . Pedig ekkor már kimagas-
ló eredményeket ért el tanítványaival, 
ifi és serdülő atlétái sorra nyerték a 
rangos megyei és országos versenyeket, 
emellett a megyei atlétikai bizottság fő-
titkára, versenyek igazgatója volt .

1971-ben a változás időszaka érintette 
a magyar sporttagozatot is – miniszteri 
rendelettel áthelyezték a 11-es Líceumba 
(mai Báthory-líceum), a tagozat pedig a 
maga módján sokkal divatosabb lett, 
még akkor is, ha az elméleti oktatásra 
összpontosító, „igen menő” líceum so-
hasem nézte jó szemmel a sportosztá-
lyok érkezését. A sporttagozat vezetője 
egyben a tanintézet aligazgatói állását 
is betöltötte – ám ez (másokkal ellen-
tétben) Killyéni Pétert nem vonzotta, ő 
nem harcolt a vezető pozícióért, hanem 
tanítványaira összpontosított .

Bár sohasem dicsekedett vele, min-
dig büszke volt tanítványaira, akik kö-
zel harmincéves edzői munkássága 
legnagyobb sikereit jelentették: 3 spor-
toló érmes sportmesteri címet kapott, 21 
sportoló országos bajnoki címet szerzett, 
26 országos csúcsot állítottak fel az ifjú-
sági korcsoportban, 17 sportolót pedig 

„Ú
„Komolyan vette 

a sportszerűséget: 
a játékszabályokban 

érvényesülő közös 
tervek szépségét. 

Kimagasló eredményeket 
hozó atlétái mellett 

szeretettel, sőt tisztelettel 
bánt valamennyi 
tanítványával…”
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beválogattak különböző ifjúsági váloga-
tottakba . Killyéni munkáját nehezítette, 
hogy a hetvenes évek elején tanítványa-
inak egy része a Bălcescu-líceumban 
folytatta tanulmányait, ám oktatói te-
vékenysége őt a 11-es líceumhoz kötöt-
te – erre kiváló példa, hogy Anca Hoină-
rescuból korosztályos Balkán-bajnokot, 
többszörös országos bajnokot nevelt .

Tanári és emberi volta megkülönböz-
tette Killyéni Pétert egy olyan időszak-
ban, amikor az edzők „pofozógépek” 
hírében álltak . Sohasem idegeskedett, 
sohasem kiabált: „Nyugodt, csendes 
ember volt, ritkán emelte fel a hangját, 
a durvaság nagyon távol állt tőle, ellen-
tétben azokkal, akik naponta leordítot-
ták a fejünket, vagy szétpofoztak… Tőle 
tanultuk meg azt, hogy mi is az atlé-
tika” – emlékezett vissza tanítványa, 
a későbbi főiskolás világbajnoki ezüst-
érmes Pállfy Pál .

Ekkor született a beceneve is: Tan-
társ . Szinte minden, diákok által 

kitalált becenév mögött rejlik egy kis 
humor és csipkelődés. Ám az ő eseté-
ben a „tanár elvtárs” megszólítás rövi-
dült . „Az 1970-es években mi büszkék 
voltunk arra, hogy ilyen „tanárelvtár-
sunk” van, aki olyan messze állt az 
»elvtárs-világtól«, mint – jobb hasonla-
tot nem találva – Makó Jeruzsálemtől. 
Mi, tanítványai, egyszerűen így szó-
lítottuk…” – emlékezett vissza Fekete 
János . „Azon túl, hogy megvitattuk az 
előző nap edzésein történteket, minden 
szünetben összegyűltünk, és kerestük a 
kontaktust a »Tanárelvtárssal«, akit rö-
vidítve »Tantársnak« mondtunk, és ez 
így is maradt . Szinte minden szünetre 
volt valami meglepetése, mindig kap-
tunk tőle valamit…” – idézte fel a hetve-
nes évek élményeit Pálffy Pál .

Táborokat szervezett, a versenyek 
során mindig időt szakított arra, hogy 
sportolóival végigjárja az erdélyi ma-
gyarság jelentős történelmi helyszíne-
it . Bár csendes és diszkrét volt, jelen-
léte megkövetelte a rendet, fegyelmet 
és pontosságot . Amikor pedig 1977-ben 
újabb rendelettel helyezték át a magyar 
sporttagozatot (immáron az Ady–Șin-
cai Líceumba), nemet mondott a biztos 
katedrának a 11-es líceumban, csoma-
golt és költözött diákjaival . Mikor pedig 
1980-ban végleg felszámolták a magyar 
sporttagozatot, az utolsó csoportjával 
a ballagás után (bankett helyett) ver-
senyre ment .

A nyolcvanas évek elején létrehozott 
atlétikai, iskolás sportklub aligazgatója 
volt – pedig sokan azt gondolták, hogy 
ő lesz az igazgató. Jóval később derült 
ki, hogy igazgatói állás nem járt olyan 
elvtársnak, aki nem volt soha párttag . 
Az 1989-es változások után pedig foko-
zatosan eltávolodott az élsporttól, óra-
adóként, majd címzetesként az újrain-
dult kolozsvári Református Kollégium 
testnevelő tanára volt.

Új kihívás volt ez számára: vidék-
ről érkező diákok – akiknek igen ke-
vés érintkezésük volt addig a sporttal –, 
hiányos sportinfrastruktúra, heti egy 
testnevelés óra. A kollégium a György-
falvi negyedi 16-os iskolában kapott né-
hány osztálytermet, a tornaterem pe-
dig igen rossz állapotban volt . Nem volt 
világítás, egy kis lámpa égett a bejárati 
ajtók fölött, emellett a parkett számos 
helyen (például a kosárlabdapalánkok 
alatt) felpúposodott. Ez őt nem zavarta, 
munkához látott, javított, festett, szak-
embert hozatott – mindent megtett, 
hogy a tornaterem mihamarabb hasz-
nálható legyen .

Eleinte péntek délutánonként, majd 
kedden és pénteken is edzést tartott, 
többnyire kosárlabdázott a diákjaival . 

1995-ben javaslatára indult útra a ko-
lozsvári magyar iskolák bajnoksága: 
négy iskola, négy labdajáték, négy hely-
színen . Harcolt azért, hogy a diákok 
versenyezzenek, ismerkedjenek és ba-
rátkozzanak – a fair play szellemében . 
Mert nála csak egy szabály érvényesül-
hetett: a sportszerűség.

Az első erdélyi testnevelő tanár volt, 
aki az (akkor még megyei szinten kiosz-
tott) érdemes oktatói-nevelői díjat meg-
kapta . Bár a híres sportújságíró, László 
Frici bácsi a Szabadságban közölt laudá-
ciójában felhívta a figyelmet: nem me-
gyei, hanem országos, nem díj, hanem 
kitüntetés ez, a hibátlan pedagógiai és 
nevelői munka jutalmazására.

Hosszas pereskedésnek és jogi harc-
nak köszönhetően 2001-ben a kollégi-
um beköltözhetett a régi, úgynevezett 
ókollégium épületébe . A visszaköltözés 
szervezésében oroszlánrészt vállalt – 
bár tudta, hogy ez számára a munka 
újrakezdését jelenti, szakszerűtlen tor-
nateremben. Olyan időszak volt ez az 
iskola történetében, amikor a minden-
napi gondoknak köszönhetően a sport 
nem szerepelt az intézmény prioritásai 
között .

Killyéni Péter helyzetét nehezítette, 
hogy óráinak egy része továbbra is a 16-
os iskolában volt . Harcolt, hogy a sport-
infrastruktúra biztosításáért, emellett 
tudatosan készült a nyugdíjas időszak-
ra. Bár szerették volna visszatartani, ő 
kiválasztotta utódját tanítványa, Erős 
Ferenc személyében .

Az élet viszont közbeszólt . Család-
ja, barátai, tanártársai és tanítványai 
nyugdíjazási ünnepség helyett a Há-
zsongárdi temetőbe kísérték utolsó út-
jára 2005 júniusában. Nevét 2009-től 
atlétikai középiskolás emlékverseny 
őrzi, 2022 decemberétől a Reformá-
tus Kollégium tornaterme a nevét vi-
seli – a kollégium elöljáróságának kö-
szönhetően.

„Komolyan vette a sportszerűséget: 
a játékszabályokban érvényesülő közös 
tervek szépségét . Kimagasló eredmé-
nyeket hozó atlétái mellett szeretettel, 
sőt tisztelettel bánt valamennyi tanít-
ványával . Elvárta, hogy mi is komolyan 
vegyük magunkat . Abban a lázongó 
életkorban fel sem figyelünk környeze-
tünkben a személyiség kisugárzására, 
bár sütkérezünk benne . De régóta tu-
dom, hogy Killyéni Péter szelídsége, de-
rűje, következetessége, elfogadó lénye, 
bölcsessége és hite a sport mint értel-
mes tevékenység, együttműködés, sza-
badság lehetőségében nemcsak engem 
kísér és biztat valamikori, mindenkori 
növendékei közül.” (Egyed Emese egye-
temi tanár)

Killyéni Péter a kilencvenes évek közepén
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Ötven esztendős  
a Honismeret folyóirat (1.)

Halász Péter

tven esztendeje jelent meg Magyaror-
szágon a Honismeret folyóirat első, pró-
baszámként is emlegetett különszáma, 
ami a Hová röpül a páva? kissé talányos 
címet viselte . Ugyanis az 1960-as évek 
végén a Magyar Televízió meghirdette 
és megvalósította a Röpülj páva nép-
dalvetélkedőt, aminek első és második 
díját az 1940-es években Bukovinából 
Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megyé-
be „hazahozott” székely, és a Moldvából 
velük együtt menekült moldvai csán-
gó magyarok egyházaskozári együtte-
se nyerte meg . Ennek nyomán aztán a 
Röpülj páva-körök tucatjai alakultak az 
országban, a Hazafias Népfront pedig 
szakmai tanácskozásokat szervezett, 
s ezek anyagából módszertani kötetet 
állított össze . Ennek szerkesztésével dr . 
Morvay Pétert, Teleki Pál és Györffy Ist-
ván egykori munkatársát, az önkéntes 
néprajzi gyűjtőmozgalom szervezőjét és 
irányítóját bízták meg, akit éppen az idő 
tájt nyugdíjaztak – elég méltatlan körül-
mények között – a Néprajzi Múzeumból .

A Hová röpül a páva? címmel megje-
lent kötet lett az akkor még Honismere-
ti Híradónak nevezett folyóirat nulladik 
évfolyama . Szükség is volt rá, mert a te-
levízió kezdeményezését a hazai sajtó 
nagy része a tőlük megszokott fanyal-
gással fogadta, a kabarékban „Röpülj 
pulyká”-val csúfolódtak, vagyis meg-
sejtették, hogy itt valami szép, nemes, 
ráadásul népi-nemzeti kezdeményezés 
van kibontakozóban, ami veszélyeztet-
heti egyeduralkodó, internacionalista 
középszerűségüket. Az ebben a témá-
ban rendezett tanácskozáson az Író-
szövetség akkori elnöke, a költő Simon 
István úgy kezdte megnyitóját: „Hová 
röpül a páva? – tehetjük fel a kérdést, 
de már önmagában az is megnyugta-
tó, hogy egyáltalában röpül.” Bizony, 
1971-ben annak is örülhettünk, ha a 
páva röpül, és nincs berekesztve vala-
mi ólba! Hogy mit akart a Népfront ki-
próbálni ezzel a kísérleti léggömbként 

felbocsájtott próbaszámmal, az olva-
sók vagy talán inkább a pártközpont ér-
deklődését akarta-e tesztelni, ma már 
nehéz lenne eldönteni . De a televízi-
ós vetélkedő sikere megmutatta, hogy 
a népdalt és általában a hagyományt 
nem lehet sírba tenni, mert működik a 
nemzet immunrendszere . 

Az előzmények

Természetesen a honismeret mint foga-
lom és mint tevékenység nem a most 
50 esztendős folyóirat létrejöttével ke-
rült a köztudatba, búvópatakként, vagy 
nyílt vízfolyásként, megnevezve vagy 
ráutalóan évszázadok óta létezett . Hi-
szen már „honfoglaló népünk számára 
is természetesnek számított, hogy tövi-
ről hegyire megismerjék a földet, ahol 
megtelepedtek, a tájat csakúgy, mint az 
itt talált embereket és emberi alkotá-
sokat . A családok, nemzetségek, törzsek 
hagyományait szintén mindenki is-
merte . Mivel általános volt a szóbeliség, 
az egyének emlékezetükben rögzítették 
mindazt, amit a közösség elvárt . Ezt se-
gítették az énekmondó regösök, a régi 
történeteket tudó mesélők, a kiemelke-
dő vezérek jeles tetteinek, a bátor har-
cosok cselekedeteinek tudói, megőrzői, 
megismertetői.”1 A hon, vagyis a haza 
elhelyezkedésének, múltjának, az itt 
élő népek sorsának megismerésére való 
törekvés gazdasági, közigazgatási, táj-
hasznosítási és politikai szempontból 
egyaránt fontos volt tehát, de az iránta 
megnyilvánuló érdeklődés koronként 
felerősödött, mint mikor a távcső látó-
mezejét élesebbre állítjuk . Így volt ez a 
felvilágosodás korában, a 18 . század ide-
jén, amikor a Besztercebányán született 
Bél Mátyás elkészítette és részben kiadta 
Notitia Hungariae novae historico-geog-
raphica című nagy országleírását, amit 
talán tekinthetünk a szervezett honis-
mereti munka első csírájának, hiszen a 

Ö

A Hová röpül a páva? 
címmel megjelent 

kötet lett az akkor még 
Honismereti Híradónak 

nevezett folyóirat nulladik 
évfolyama.
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jeles lelkész számos paptársa közremű-
ködésével gyűjtötte össze munkájának 
hatalmas anyagát . A reformkor idején 
ugyancsak fokozott figyelem fordult a 
„honismeret” felé, ennek számos jele 
közül érdemes kiemelni a Hármas Kis 
Tükör című alsóiskolai tankönyvet, 
amelynek 1771, valamint 1868 között 
több mint hetven újabb, bővített és át-
dolgozott kiadása látott napvilágot. Első 
része németből magyarított református 
hittankönyv; a második Magyar Ország 
Kis Tükre, a harmadik pedig Erdély Kis 
Tükre nevet viselte . A honismereti ér-
deklődés harmadik nagyobb korszaka 
a szabadságharc leverését követő ön-
kényuralom által az akkor még csak 
kétfelé szakított magyarság hon- és 
népismereti érdeklődésének egyre erő-
teljesebb megnyilvánulása . Ez Erdély-
ben elsősorban Orbán Balázs és Kővá-
ry László, Magyarországon pedig Pesty 
Frigyes és Borovszky Samu nevéhez és 
munkásságához kötődik. Negyedik kor-
szakának tekinthetjük a Trianon utáni 
időszakot, amikor a magyar szellemi 
élet felelős gondolkodói az elvesztett 
államiság helyett a népiségben keres-
ték a megmaradás lehetőségét. Ennek a 
korszaknak emblematikus kiadványa a 
Sárközi György szerkesztette Magyaror-
szág felfedezése sorozat, valamint Fel-
vidéken a Sarló, Erdélyben elsősorban 
a Szépmíves Céh könyvei . A szovjet hó-
doltság idején, a levert forradalom után 
másfél évtizeddel, az 1970-es évek ele-
jén, tehát az ötven esztendős Honisme-
ret indulása táján indították a Magyar-
ország felfedezése új sorozatát, amikben 
már a pártállamért visszafogottabban 

lelkesedő szociográfiai munkák is he-
lyet kaptak . Nem véletlenül mondta 
tehát egy alkalommal Kanyar József, 
a Honismereti Szövetség elnöke: „ezt a 
mozgalmat századok érlelték…” 

Én is csak az 1980-as évek végén, egy 
Honismeret számára küldött, Amióta 
őszintébben és bátrabban lehet beszél-
ni 1956-ról…” kezdetű kéziratból tud-
tam meg, hogy már a Hazafias Nép-
front I . Kongresszusán, 1954-ben szóba 
került a honismereti mozgalom . Nem 
kisebb személyiség, mint az akkor még 
csak damaszkuszi útja első lépéseit 
tevő Nagy Imre, később Magyarország 
második, idegen hatalom által kivég-
zett miniszterelnöke beszélt a „nemzeti 
egység” jelentőségéről, amit utóbb naci-
onalizmusként olvastak a fejére azok, 
akik ezt a vádat könnyen rásütötték 
mindenkire, aki nem akarta a magyar 
népet – mint Rákosi – tízmillió fasisz-
tának tekinteni . Persze akkor mindez 
még csak az elhatároztuk, tervbe vet-
tük, felhívást adunk ki, mozgalmat indí-
tunk szintjén fogalmazódott meg . Mert 
fél esztendővel a népfront megalakulá-
sa után, a párt rákosista irányzata újra 
megerősödött. „Nagy Imrét és a köré 
csoportosuló mérsékeltebb kommunis-
tákat ismét kiszorították a hatalomból, 
ami egyet jelentett a népfront megfojtá-
sával, s a mozgalmat nacionalistának 
nyilvánították.” Az önmagában valójá-
ban sohasem bízó bolsevik hatalom az 
olvasó- és gazdakörökben is veszélyt lá-
tott, s „a népfront hosszú ideig méltat-
lan kiszolgáló szerepre kényszerült.”2

Csak az 1956-os forradalom és sza-
badságharc kitörését, majd – mint 107 
esztendeje – idegen hadsereg segítsé-
gével való leverését követő, s a megtor-
lásával járó riadalom részbeni elülte-
kor, az 1960-as évek elején jutott odáig 
a párthatalom, hogy meg merjen en-
gedni az addig csak a látszatfeladatok-
kal megbízott Hazafias Népfrontnak 
némi, az öntevékenység látszatát kel-
tő mozgolódást. Ekkor jelent meg a Ha-
zafias Népfront és a Népművelési Inté-
zet közös kiadványaként, elsősorban az 
iskolákban, művelődési otthonokban 

működő honismereti szakkörök felké-
szítésére, tájékoztatására szolgáló mód-
szertani útmutató, a még nem nyom-
dában sokszorosított, borítójának színe 
miatt „szürke füzetként” emlegetett 
Honismeret, valamint később, a honis-
mereti jellegű konferenciákon elhang-
zott előadások szerkesztett szövege-
it tartalmazó Honismeret-Helytörténet 
című, elég rendszertelenül megjelenő 
periodika. A „szürke füzetek” 1961–1969 
között megjelent 11 számában 388 tele-
pülésen folyó honismereti, vagy honis-
mereti jellegűnek tekinthető munkáról 
közöltek beszámolót mind a 19 megyé-
ből és a fővárosból. Sőt még a külhoni 
magyarokról is, igaz, csak Csehszlová-
kiából (7) és a nagyvilágban szétszóró-
dott magyarságról 14-et . A megjelent 
szövegekről nem sok jót mondhatok, jó-
részt egy kaptafára készültek, sok ben-
nük az üres, politikai töltelékszöveg . És 
visszatérő volt a honismereti mozga-
lomra is vonatkozó, jellemző mondat, 
hogy: „…a népfront központi céljait is 
pártunk szabja meg.”

A kezdet

Az 1972-ben nem előzmények nélkül vi-
torlát bontó Honismeret folyóirat ked-
vező szelet kapott a Röpülj páva-körök 
alakulásától, a kibontakozó táncház-
mozgalomtól, a népi kézművesség iránt 
főleg a fiatalok körében megmutatkozó 
érdeklődéstől. Mint a Néprajzi Múzeum 
által szervezett néprajzi gyűjtőmozga-
lomhoz már 1959-ben felsorakozott, 
főként a népi írók művein nevelkedett 
agrárértelmiségi, magam is bekapcso-
lódtam ebbe a nemzeti értékek legális 
keretek közötti szolgálatát lehetővé 
tevő mozgalomba. A Honismeretnek az 
első számától szerzője, a harmadik év-
folyamtól szerkesztője lettem, s az is 
maradtam 35 esztendeig, digitálisan 
pedig azóta is részt veszek a szerkesztő-
bizottság munkájában, és számos cikk-
ben tudósítok az erdélyi magyarság 
honismeretinek tekinthető kulturális 
munkájáról. Ma is tűnődve gondolok 
vissza, hogy milyen lehetőséget láttam 
benne, amikor 48 esztendővel ezelőtt, 
az Agrár gazdasági Kutató Intézet éven-
te tanulmányok, tudományos cikkek 
tucatjait publikáló munkatársaként, 
évi szabadságaimat a moldvai csángó 
magyarok népéletét kutatva töltő „sza-
bad” emberként, némi baráti biztatásra 
elvállaltam ezt a nagy lekötöttséggel, 
időnként valóságos űzöttséggel járó 
szerkesztői munkát. Három okom volt 
rá: (1) Úgy gondoltam, hogy ezzel a fo-
lyóirattal szolgálni tudom azt a jórészt 

A 18. század idején kiadott 
Notitia Hungariae novae 

historico-geographica 
című nagy országleírást 

a szervezett honismereti 
munka első csírájának 

tekinthetjük. 
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partizánmódszerekkel végzett szellemi 
honvédelmet, amit az internacionaliz-
mus és a kozmopolitizmus veszélyei 
között a nemzeti értékek védelmében 
akkoriban, valamilyen formában szin-
te minden olyan ember folytatott, aki 
értéket látott a magyarságban . (2) En-
nek a küzdelemnek része volt a hazá-
hoz, a szülőföldhöz való kötődés erősí-
tése, aminek a hon jobb megismerése 
a föltétele, még akkor is, ha a „haza-
szeretet” szó elé akkoriban kötelező-
en oda kellett tenni a „szocialista” jel-
zőt. Végül pedig (3) úgy éreztem, hogy 
a honismeretbe beletartozik az egész, 
52 esztendeje erőszakkal szétdarabolt 
magyarság; mert egy legyőzött ország 
újabb és újabb határokkal felszabdal-
ható ugyan, de a nemzet történelme 
és művelődése nem osztható fel. Ezért 
szerkesztői munkám során előbb hall-
gatólagosan, majd egyre határozottab-
ban igyekeztem érvényesíteni a költő 
Juhász Gyulának az üres szívvel han-
goskodóknak szóló intelmét: „Nem kell 
beszélni róla sohasem, de mindig, min-
dig gondoljatok rá!” 

A Honismeret folyóirat félévszázados 
történetének egyik legnagyobb értéke a 
folytonosság . Kialakítottuk a magunk 
hagyományát, ami, mint minden efféle 
rendszer, megkönnyítette, kiszámítha-
tóvá tette a munkát . Persze a környezet 
rugalmasan változott: hála Istennek 
változtak a politikai feltétek, és oly-
kor sajnálatosan az anyagi lehetőségek 
is . Visszatekintve félévszázados múl-
tunkra, két nagyobb, időben csaknem 
egyenlő szakaszt különböztethetünk 
meg folyóiratunk történetében . A ket-
tőt a sok tekintetben rendszerváltásnak 

nevezett események választják el, s ha 
röviden és találóan akarjuk jellemez-
ni a különbséget, gondoljunk a kétszáz 
esztendeje született Petőfi Sándor verse-
ire, A kutyák dalára és A farkasok dalá-
ra. A Hazafias Népfront, amiről tudjuk, 
hogy központi céljait is a párt szabta 
meg, mint Töltési Imre, a honismereti 
bizottság titkára a szervezet megszűn-
te után megállapította, a körülmények-
hez képest jó gazdája volt a honismere-
ti mozgalomnak . Szóval gazdája, ami a 
kutya helyzetére jellemző. Nem véletle-
nül példálóztam sokszor a népfront és 
a honismeret viszonyával kapcsolatban 
a ketrec és az oroszlán kapcsolatával: a 
ketrec ugyanis védi az oroszlánt, mert 
ott nem vadásznak rá, de egyszersmind 
korlátozza is, mert nem élhet szabadon, 
nem teheti azt, amit hajlamai szerint 
szeretne . 

A Honismeretnek ezt a „kutyás” kor-
szakát is két részre oszthatjuk . Az 1980-
as évek elejéig egyrészt nehezebb, 
másrészt könnyebb volt a honismere-
ti munka, s az annak lényegét tükröz-
ni igyekvő Honismeret folyóirat helyze-
te . Nem kétséges, hogy a pártpolitikai 
felügyelet ez időben szigorúbban ér-
vényesült, ugyanakkor a honismereti 
mozgalomban még bővebben akadtak 
olyan pedagógusok, akiket a nemzeti 
szemléletű cserkészetben, a népi író-
kon nevelkedve áthatott az úgyneve-
zett néptanítói lelkületet, amit talán 
Kodály jellemzett legtalálóbban azzal, 
hogy „a déli harangszókor nem dobják 
vissza a maltert a ládába”; vagy mint 
egy kiváló tatai szakkörvezető barátom 
válaszolta a „megéri-e?” kérdésre: mi 
ezt akkor is csinálnánk, ha megtilta-
nák nekünk! Egy emberöltővel a kom-
munista hatalomátvétel után azonban 
már fogytak az ilyen értékrendű peda-
gógusok, viszont a diktatúra puhulá-
sával javultak az értékőrzők feltételei. 
Persze nem mindenhol, és nem egy-
forma mértékben. Számomra bővültek 
a folyóirat lehetőségei – és természe-
tesen a velejáró munka – azáltal, hogy 
1977-ben megjelent folyóiratunk mel-
lékleteként a Honismereti Bibliográfia, 
amiben már először is 64 honismereti 
kiadványt listáztam, esetenként an-
notáltam, mégpedig lehetőleg az egész 
Kárpát-medencére, sőt az egykori Etel-
közre is kitekintve . Ha az azóta megje-
lent 270 számban csak ennyiről, máig 
akkor is több mint 14 ezerről adtunk 
hírt . 1978-ban ismét új rovatot indítot-
tunk, a Honismereti évfordulónaptárt, 
s azóta minden esztendőben, lehető-
leg az 5 . számban közöljük a követke-
ző évre vonatkozó, honismereti szem-
pontból figyelemre méltó személyek 

születésének, a legjelentősebbek halá-
lának, továbbá hasonló szempontokból 
jelentős események kerekszámú évfor-
dulóját . A Bibliográfia és az Évforduló-
naptár elindítása lehetővé tette, hogy 
folyóiratunk figyelő szolgálatát ezen a 
két területen is kiterjesszük az egész 
magyar nyelvterületre . 

A külhoni kapcsolatok erősítésé-
ben jelentős évforduló lehetett vol-
na 1980, az első világháborút lezáró 
és újabb nemzetközi feszültségeket 
létrehozó trianoni diktátum 60 . év-
fordulója . Hosszas latolgatás után dr . 
Vígh Károlyt, a Magyar Nemzeti Mú-
zeum tudományos kutatóját kértük 
fel az emlékező cikk megírására. Azt 
az apámhoz hasonlóan losonci szü-
letésű Vígh Károlyt, aki már 1970-ben 
szóvá tette egy népfrontos tanácsko-
záson a határon túli magyarság prob-
lémáit, ráadásul párttag is volt, úgy-
hogy minden tekintetben kifogástalan 
szerzőnek tűnt, aki tudja, hogy a párt-
tagság mennyire viseli el a szülőföld 
iránti felelősségérzetet. A választás jó 
volt, az írás a szerkesztőbizottságon is 
átcsúszott, de amikor nyomdafesté-
ket kapott, kiderült, hogy a minden-
ható párt még annyi őszinteséget sem 
képes elviselni, amennyit Vígh Károly 
megfogalmazott erről a tragédiáról.3 
A pártközpont utasítására mind a 8000 
példányt bezúzták, a kifogásolt cikket 
kicseréltették, és új számot nyomat-
tak . Most utólag elolvasva valóban van 
a cikkben néhány olyan őszinte mon-
dat, amire ma is azt mondhatnák az 
őszinteség ellenségei, hogy „nem kor-
rekt”, vagyis nem torzítja eléggé az 
igazságot. Ugyanis mindjárt az első 
mondatában „nagy tragédiának” neve-
zi ezt a nagy tragédiát, s még ugyan-
ebben a bekezdésben marxista törté-
nésztől szokatlan módon a költő Adyt 
idézi, aki „hiába kérte a diadalt ülőket: 
Ne tapossatok rajta nagyon.” Megírja 
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továbbá, hogy a nemzetiségek politikai 
követeléseit „nem egy esetben kívülről 
(Románia, Szerbia) is szították a szom-
szédos államok”. Nem hallgatja el azt 
sem, hogy „Magyarország szempont-
jából rendkívül kedvezőtlennek bizo-
nyult, hogy a győztes hatalmak a [Ká-
rolyi-féle] Magyar Népköztársaságot 
nem ismerték el hivatalosan, ezért a 
diplomáciai kapcsolatot nem vették fel 
a legyőzött országgal…” Továbbá: „A ro-
mán és a cseh imperialista haderőkkel 
szemben Károlyi Mihály tehetetlennek 
bizonyult, mert csak későn, 1919 feb-
ruárjában eszmélt rá, hogy a wilsoni 
pacifizmus illúzió (…) s francia szemé-
lyi kapcsolatai, antant-barátsága nem 
tudják ellensúlyozni Párizsban a cseh 
és a román befolyást”, s „a győztes an-
tant-hatalmak mit sem törődtek azzal, 
hogy a magyarok millióit kényszerítik 
kisebbségi sorsba”. „Kun Béla és a Ta-
nácsköztársaság vezetőinek helytelen 
magatartása (…) felhagytak a kato-
nai kész helyzetek alkalmazásával (…) 
holott éppen [az ez időben zajló] török 
– görög háború eseményei bizonyítják, 
hogy adott körülmények között ennek 
a módszernek az alkalmazása lehet 
eredményes.”4 Vígh Károly felsorolta 
a trianoni diktátum okozta vesztesé-
geinket, kiemelve, hogy ekkor került 
„idegen uralom alá minden harmadik 
magyar”, s hangsúlyozta, hogy „az el-
csatolt magyar kisebbségnek mintegy 

fele etnikailag – [és tegyük hozzá: föld-
rajzilag] szorosan összefüggött a ma-
gyar nemzettesttel”, mert „az antant 
hatalmak a párizsi békekonferenci-
án, hogy eleget tegyenek közép-euró-
pai szövetségeseik imperialista mo-
hóságának, a határok megvonásakor 
utakat, csatornákat, vasútvonalakat 
vágtak el, városokat, falvakat szakí-
tottak ketté, bányákat fosztottak meg 
bejárataiktól, temetőket lakosaiktól 
stb.” Továbbá „a békeszerződés ugyan 
megígérte a nemzetiségek politikai, 
kulturális és vallási életének zavarta-
lan gyakorlatát, a szomszéd államok 
azonban nem tartották tiszteletben a 
fennhatóságuk alá került magyarokra 
vonatkozó kisebbségi rendelkezéseket . 
Amikor ezért a magyar kormányok a 
Népszövetséghez fordultak panasza-
ikkal, kiderült, hogy ez a szervezet 
képtelen orvosolni a panaszokat és a 
sérelmeket.” Végezetül az akkoriban 
kötelező szóhasználattal a szerző meg-
állapítja, hogy „a reménység, ami a 
magyar kommunistákat éltette, hogy 
a nemzeti kérdés az osztálykérdéssel 
együtt automatikusan megoldódik, 
mindmáig nem vált be”, de azért „op-
timizmussal tekinthetünk a jövő elé”. 
Az „optimista kicsengés” ellenére bez-
úzták a lapot, és sejtésem szerint csak 
azért nem lett nagyobb a botrány, mert 
a felelősök maguk sem akarták, hogy 
híre menjen a szégyenletes esetnek . 

Emeltebb fővel

Ez volt az 1980-as fordulat, amitől szá-
míthatjuk, hogy a folyóirat és a mozga-
lom feljebb emelte a fejét, a bezúzatásra 
úgy tekintettünk, mint egy hősies helyt-
állásért kapott érdemrendre . Különösen 
mert néhány külföldi rádióadó is foglal-
kozott az esettel .

1981-ben eljutottunk oda, hogy min-
den ötödik cikkünknek határon túli té-
mája volt . A 43 külhoni cikk közül 29% 
erdélyi5 témájú volt, 36% felvidéki, 5% 
délvidéki – vagyis az akkori Jugoszlávia 
magyarlakta vidékeiről szólt –, 9% Kár-
pátaljával, 5% Várvidékkel foglalkozott, 
továbbá a cikkek 16%-a a nagyvilágban 
szétszóródott magyarokról, illetve az 
idegen országokban folyó honismereti-
nek tekinthető munkáról szólt. A külho-
ni cikkek több mint harmada tehát fel-
vidéki témákkal foglalkozott, aminek 
nem az volt az oka, hogy apám családja 
Losoncról, anyámé pedig Sajógömörből 
menekült a nagy háború végén a mara-
dék Magyarországra, hanem hogy azok-
ban az években rendszeresen részt vet-
tem a szlovákiai magyar fiatalok nyári 
művelődési táborain, továbbá év közben 
is gyakran hívtak különböző kulturális 
közösségek, hogy beszéljek az erdélyi, fő-
leg pedig a moldvai magyarokról . Öröm-
mel mentem mindenhová Prágától és az 
ott Brnónak nevezett Brünntől – vagy-
is Morvaberénytől – Királyhelmecig és 

Gyimes völgye. Molnár Szabolcs felvétele. Kép: Pixabay
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az Ung és a Latorca folyók között fekvő 
Nagykaposig, mert a csallóköziek, gö-
möriek, Ung-vidékiek, de még a prágai 
Ady-kör tagjai is sokkal figyelmesebben, 
hogy úgy mondjam, nagyobb átélés-
sel hallgatták a székelyek vagy a csán-
gók kisebbségi sorsáról szóló szavaimat, 
mint teszem azt valamelyik csepeli gyár 
KISZ-bizottsága által szervezett isme-
retterjesztő előadás közönsége. Odafönn 
gyakran megütötte a fülemet egy-egy, 
a közönségből felszálló halk „éppen mint 
nálunk” sóhajtás, meg a sok, őszinte ér-
deklődésre valló kérdés. Ezekre az útja-
imra mindig vittem néhány Honismere-
tet is, és nem szalasztottam el egyetlen 
alkalmat sem, hogy a helyi „önkéntes” 
helytörténészektől, néprajzgyűjtőktől, 
klubvezetőktől, lelkészektől, tanároktól 
írásokat kérjek a Honismeret számára . 

*

Valószínűleg az 1980. évi 3. szám bezúzá-
sának következménye volt, hogy valami 
pártfeladattal a szerkesztőbizottságunk 
nyakára ültették elnöknek Ágoston 
Lászlót, a Magyar Távirati Iroda (MTI) 
vezérigazgató-helyettesét, hogy legyen, 
aki a „körmünkre néz”. A zalai születé-
sű, korlátolt képességű és hiányos mű-
veltségű emberrel sok bajom volt, főleg 
a külhoni témájú cikkek miatt . „Minek 
annyi határon túli cikk?” – kérdezte. 
Mert a magyarság egyharmada ott él – 
mondtam én . Egy ízben együtt voltunk 
valamilyen megyei honismereti ren-
dezvényen, s visszatérőben az autóban 
szóváltásba keveredtünk . A Honismeret 
szerkesztőbizottságának elnöke azzal 
fejezte be a vitát: „Hagyjátok már a …-ba 
ezeket a határon kívülieket”! De mi any-
nyira nem hagytuk, hogy 1987-ben cik-
keink kétötöde már külhoni témájú volt, 
ami az erkölcsieken kívül anyagi támo-
gatást is jelentett a külhoni szerzőknek. 
Amikor megszabadultunk Ágoston elv-
társtól, 23,7% volt a külhoni témákkal 
foglalkozó cikkek aránya, 1987-ben pe-
dig meghaladták a 40%-ot .

1985-ben közöltük a Bethlen Gábor 
Alapítvány felhívását, ismerve folyóira-
tunk viszonylag csekély hatókörét, első-
sorban azért, hogy a nemrég indult, ma-
gyarországi Látóhatár tallózó folyóirat 
átvehesse a szöveget . Jól lehordott miat-
ta a Honismeret akkori „felelős” – vajon 
kinek? – szerkesztője, ugyanis volt annyi 
eszem, hogy a hátsó borító belső oldalá-
ra tettem a szöveget, amit nem kellett 
kéziratleadáskor ellenőrzése alá bocsáj-
tanom. De a Bethlen Gábor Alapítvány-
nyal egyébként is szoros volt a Honisme-
ret és szerkesztőjének kapcsolata, mert 
az 1980-as évek közepén munkahelyem, 

az Agrárgazdasági Kutató Intézet igazga-
tója menedéket nyújtott az Írószövetség 
könyvtárosi állásából az Öröknyár: el-
múltam 9 éves című, Nagy Imrére emlé-
kező verséért elbocsájtott Nagy Gáspár 
költőnek, s arra az osztályra helyezte, 
ahol dolgoztam . Így szinte a szemem 
előtt zajlott a Bethlen Alapítvány létre-
hozásának félillegalitásban vergődő, 
hol elkeserítő, hol felemelő küzdelme. 
Első kézből – szájból – értesülhettem ar-
ról a szégyenletes „játékról”, amit Aczél 
György művelt az alapítvány kezdemé-
nyezőivel, elsősorban Csoóri Sándorral, 
valamint Illyés Gyula, Kodály Zoltán, 
Németh László özvegyével . Mi sem volt 
természetesebb, mint hogy a Bethlen 
Gábor Alapítvány 1985. szeptember 20-i 
keltezésű felhívását közöltem a Honis-
meretben, mint ahogy az is, hogy később 
a Bethlen Gábor- és a Márton Áron-díj 
átadásakor laudálhattam a kitüntetett 
dr. Lükő Gábor néprajztudóst, dr. Kanyar 
Józsefet, a Honismereti Szövetség elnö-
két, továbbá a szabófalvi csángó ma-
gyar tanárházaspárt, Perka Mihályt és 
Perka Margitot, Horváth Antal lujzika-
lagori születésű csíkszentdomokosi ka-
nonok-plébánost, Jáki Sándor Teodóz 
bencés tanárt, a Lakatos Demeter Csán-
gómagyar Kulturális Egyesület elnökét, 
valamint Berszán Lajos esperes-plébá-
nost, a gyimesfelsőloki Árpádházi Szent 
Erzsébet Líceum alapítóját .

1988-ban megjelentettük az Országos 
Honismereti Bizottságnak a románi-
ai falurombolás ellen kiadott tiltakozó 
felhívását . Ebben megfogalmaztuk: „A 
nemzetiségi kisebbségek sorsáért aggó-
dó nemzetek és társadalmak – hazánk 
különösképpen – hevesen tiltakoznak a 
román kormányzat erőszakolt telepü-
lésszerkezeti átalakításának terve ellen, 
amely el akarja tüntetni a föld színé-
ről a romániai kis települések nagyré-
szét . E falvak közül hozzánk az erdélyi 
magyar falvak sorsa áll közel, amelye-
ket buldózerekkel akarnak leromboltat-
ni, bennük a faragott székely kapukat, 
az ősi portákat, a templomokat, a nagy-
hírű alma matereket, a kopjafás teme-
tőket; megsemmisítve történelmi múl-
tunk még létező és élő tanúbizonyságait. 
Ennek nem titkolt célja, hogy a Romá-
niában élő nemzetiségeket elrománo-
sítsák .6 Amikor pedig megrendeztük az 
erdélyi falurombolás elleni tiltakozá-
sul az Országos Műemléki Felügyelőség 
székházában Erdély legpatinásabb falu-
részleteiről a Népművészeti Baráti Kör-
rel közösen rendezett fotókiállításunkat, 
Pozsgay Imre, a népfront főtitkára első 
szóra elvállalta a megnyitását .

Az 1989-es esztendő a nagy összefog-
lalások és még nagyobb elhatározások 

éve volt számunkra is . Helyzetjelentés-
ként, s mintegy a diktatúra korának 
lezárásaként megpróbáltam összefog-
lalni a folyóirat első 16 évfolyamának 
tanulságait . „Tombol körülöttünk az el-
múlt évtizedek hazugságainak, félreve-
zetéseinek tisztázására törekvő igyeke-
zet, s ebből a tisztító viharból – aminek 
nyilván hordaléka is van –, ha valami-
nek, hát a honismereti mozgalomnak 
és a Honismeret folyóiratnak igazán ki 
kell vennie a részét . A közelmúlt esemé-
nyeivel azonos fontosságúnak érzem a 
magyar sorskérdésekkel foglalkozó írá-
sok közlésének jelentőségét. Téma van 
elég: népesedésünk anomáliái, a sze-
gények és az öregek helyzete, paraszt-
ságunk, faluközösségeink romjai, ifjú-
ságunk szellemi zűrzavara, külhoni 
magyarságunk nyelvükért, iskoláikért, 
vagy akár csak puszta létükért való 
küzdelmei – mind-mind olyan témák, 
amik elsősorban a helytörténetírás 
módszereivel, egy-egy konkrét helyhez 
kötődően, a valósághoz minél közelebb 
hajolva ismerhetők fel és tisztázhatók.”7 
A még meglévő Népfront korábbi főtit-
kára, akkor már államminiszter Pozs-
gay Imre arról beszélt Szekszárdon a 
XVII . Országos Honismereti Akadémi-
án, hogy „sokunkkal együtt van okunk 
arra is, hogy hamut szórjunk a fejünk-
re, van okunk arra is, hogy önkritiku-
san szóljunk történelmünkről”. Kanyar 
József pedig visszamenőleges érvénnyel 
kijelentette, hogy „honismereti moz-
galmunk mindig a 15 milliós magyar-
ság mozgalma volt határainkon innen 
és túl”. Ennél nagyobb elismerést, mint 
lapunk szerkesztője, nem is kaphattam 
volna . 
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(Folytatás következő lapszámunkban)
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jabb hiánypótló színháztörténeti kötettel va-
gyunk gazdagabbak, a könyv Seprődi Kis Attila 
rendezői (és színészi) életútját veszi górcső alá 
egy százhatvan oldalas, korabeli fényképekkel 
gazdagon dokumentált, ízlésesen kivitelezett 
könyvben .*

Az 1941-ben, Sepsiszentgyörgyön született 
Seprődi Kiss Attila 1968 és 1985 között volt a 
sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház ren-
dezője, ebben az időszakban a 110 bemutató-
ból 28-at Seprődi rendezett, némelyik előadás-
ban színészként is közreműködött. Például a 
Tompa Miklós rendezte 1971-es Csalóka szivár-
vány című előadásban Homályt, az „öreg csa-
vargót” és Kund Ottót, a „megszomorodott filo-
zófust” alakította.

Salamon András könyvének elévülhetet-
len erénye, hogy Seprődi életútját nem „hideg” 
akadémiai életrajzi adatokon keresztül állítja 
elénk, hanem megláttatja a tépelődő, kísérle-
tező művészt, aki egy új színházi formanyelvet 
szeretne meghonosítani Sepsiszentgyörgyön, 
mert vallja: „a színház nincs pusztán nyel-
vi értéshez kötve”. Jó példa erre Seprődi 1969-
es államvizsga-rendezése, A pipacsok halála, 
amelyben teljesen mellőzi Tömöry Péter szer-
zői utasításait, a cselekményben kibontakozó 
szerelmi háromszöget, a szereplők vívódásait 
térben vizuális elemekkel, gesztusokat, árny-
játékkal felnagyítva jeleníti meg, ahogy Buka-
restben a Bulandra Színház Rameau unokaöcs-
cse című előadásában látta. 

Seprődi rendezéseivel gyakorlatilag a mai 
kísérleti színházi formanyelv (a mai szakiro-
dalomban inkább rendezői színháznak emle-
getett) meghonosodásához járult hozzá Sepsi-
szentgyörgyön . 

Egy színházkedvelő ember számára nagyon 
izgalmas ez a könyv, ugyanis Salamon András 
precíz kutatómunkával, Seprődi rendezéseinek, 
főbb kritikai recepcióinak feltárásával, a még 
élő tanúk személyes közléseivel, az oral history 
módszerével próbál hatni egy közösség emléke-
zetére . Mert fel kell mutatni egy közösségnek, 
akár már a huszonnegyedik órában is azokat 
az egyéniségeket, akik alakították, meghatá-
rozták az identitását .

Salamon András ugyanakkor betekintést 
enged abba a gátló, embertelen szociálpoliti-
kai környezetbe, amelyben Seprődi alkotni volt 
kénytelen . Ez a cenzúra által betiltott, meg-
nyirbált, kialkudott előadások világa. Ebből 

a könyvből tudhatjuk meg például, hogy csak 
az 1970/1971-es évadban betiltották a követke-
ző előadásokat: August Strindberg: Haláltánc, 
és Seprődi rendezésében Kovács Levente Csak 
feküdni csukott szemmel című drámájának 
tervezett ősbemutatóját, amelyben Borbáth 
Ottilia játszotta volna a főszerepet. Az elutasí-
tás indoka mindig kisszerű volt a cenzori ál-
lamapparátus részéről. Kovács Levente ősbe-
mutatóját azért kaszálták el, mert: „az alkoholt 
bőségesen fogyasztó szereplők nem voltak pél-
damutató, öntudatos, nemzetiségi hősök”.

Salamon András a rács metaforájával ragad-
ta meg Seprődi életútját (írhatnám azt is, hogy 
sorsát) és munkásságát . Joggal kérdezhetnénk, 
mik ezek a rácsok Seprődinél, amelyekre Sala-
mon András utal könyve címében, és végigve-
zeti ezt a metaforát a könyvön. A rács egy fi-
zikai, körülménybeli és lelki akadály . A rácsba 
bele lehet kapaszkodni, vágyni a rácson túli 
világra, áttörni a rácsokat, kiszabadulni közü-
lük, újra és újra beléjük lehet ütközni. Seprődi 
élete és munkássága tele van ellentmondások-
kal, tépelődésekkel, sikerekkel és bukásokkal, 
elismertséggel és meg nem értettséggel . Sep-
siszentgyörgy sokat köszönhet neki, a sokszor 
formabontó, merész színházi rendezésein túl, 
az életrajza szerint ő alapította a sepsiszent-
györgyi színház stúdiótermét, ahol teret le-
hetett engedni a modern színházi alkotások-
nak vagy műhelymunkáknak, vagy legalább 
megkísérelni az egyre szűkülő politikai élet-
térben . A stúdióteremben (ahol ma bábszínház 
működik) mutatták be utolsó teljes rendezői 
munkáját, az Emigránsokat . A rendszerváltásig 
nem is rendezett Sepsiszentgyörgyön . 

Megelégedetten lapozhatjuk át Salamon 
András könyvét, jól dokumentált, archív fo-
tókkal gazdagon illusztrált művet tarthatunk 
a kezünkben . Csak egyetlen mondattal nem 
érhetünk egyet: Seprődi Kiss Attila rendezői 
munkáinak nagy része „kikopott a szakma 
emlékezetéből”. Tudomásunk van arról, hogy 
Philther-elemzések, doktori dolgozatok fejeze-
tei boncolgatják Seprődi rendezői munkássá-
gát, és jelen könyv is azt támasztja alá, hogy 
Seprődi Kiss Attila kitörölhetetlen nyomot ha-
gyott városunk és szűkebb pátriánk kulturális 
és szakmai életében .

* Salamon András: Seprődi Kiss Attila rá-
csai. UArtPress Kiadó, Marosvásárhely, 2022.

Könyv Seprődi Kiss Attiláról

Ú

Matekovics János Zoltán
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A tudásvágy érték,  
a tudás hatalom

gyszer egyik diákom megkérdezte, mi-
ért jártam egyetemre, miért tartottam 
és tartom fontosnak a továbbtanulást . 
Szerinte ugyanis nincs értelme, ő a lab-
darúgásban látja a jövőjét. Nem rossz 
gondolat, de mellette azért tanulni is 
kell . Elmagyaráztam neki, hogy a ké-
sőbbi boldogulásnak az oktatás és az 
iskola az alapvető feltétele. Az iskolá-
nak fontos feladata van a személyiség 
formálásában, olyan társadalmi és pe-
dagógiai intézmény, amely már az óko-
ri Mezopotámiában, Egyiptomban jól 
szervezett formában létezett . Az iskola 
szó eredete a görög, „szkole”, jelentése 
szabadidő. Milyen jó lenne, ha manap-
ság is több időt szánnánk szabadidőnk-
ből a tanulásnak.

Kicsit elgondolkodtam, mitől is függ 
a tanulási kedv? – Elsősorban a moti-
váltságtól. A tanulók érdeklődése vál-
tozó, ennek az érdeklődésnek ösztön-
ző szerepe van a tanulásban. A fiatalok 

nyitottabbak az újra, de hamarabb lan-
kad az érdeklődésük, az idősebb kor-
osztály határozottabb abban, hogy mit 
szeretne tudni . Fontosnak tartom a ver-
senyszellem kialakítását, az elismerés 
vágyának fokozását. Az erős akaratot 
pedig fejleszteni kell, a tanulót állan-
dóan problémák elé kell állítani, és úgy 
kell az érdeklődését ébren tartani, hogy 
a gyermek úgy érezze, a tanulás számá-
ra játék . 

Az oktatás nem más, mint a tudás 
rendszeres, intézményesített „átadása”. 
Valójában a tudás nem adható át, min-
den embernek újra kell teremtenie sa-
ját élményeiből azt a tudást, amit majd 
alkalmazni fog . Comenius szerint szü-
letéskor a gyermek csak a tudomány 
magjával van felruházva, majd az okta-
tás serkenti ezeket a „magokat”. Az ifjú 
megtapasztalja az emberek közötti ver-
senyt, az elismerés iránti vágyat, az in-
dítékok szocializálását, az ismeretlen-
től az ismeret felé haladva egy hosszú 
utat végigjárva jut el a tudásig . A tu-
dás mindig azzal kezdődik, amikor az 
egyén felismeri, mennyire hiányosak 
az ismeretei . Ez még mindig nem ele-
gendő a boldoguláshoz. Akkor tudja az 
ember magából a legjobbat kihozni, ha 
minél több hozzáértéssel rendelkezik, 
több lehetőség közül választhat, folya-
matosan tapasztalatokat szerez . Tanu-
lás közben a diák közelebb kerül a fel-
nőttek világához, végső soron azt teszi, 
amit példaként lát, és nem azt, amit 
megmondanak neki . A tudás örömöt 
nyújthat belső világunk rendezésére, 
egy jobb jövő érdekében. 

Manapság be kell ismernünk, hogy 
válságos időket élünk, a koronaví-
rus-járvány, az Oroszország által indí-
tott háború, az energia- és nyersanyag-
válság egyre nagyobb gondot okoz . Mind 
gyakrabban tesszük fel a kérdést, hogy 
belefér-e a múltunk Európa jövőjébe? 
François-Xavier Bellamy francia filozó-
fus szerint Európa a különbözőségében 

E

Szima Csilla

Kolozsvár főtere 1840 körül. A Szent Mihály-templom előtt szekerek, árusok, balra a Bánffy-palota. 
Josef Hofreit festménye. Kép: Wikipédia
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lehet egységes, ezt a sokféleséget kell 
felismerni, hiszen a kultúrák sokféle-
sége hozzáad Európa európaiságához, 
és nem vesz el belőle. Értékeink, hagyo-
mányaink, kultúránk felismerése lesz 
az igazi kapocs az európaisághoz való 
felzárkózáshoz . 

Tavaly októberben ünnepeltük a 
százötven éve létrehozott magyar nyel-
vű felsőoktatást, Ferenc József császár 
írta alá a kolozsvári magyar nyelvű ki-
rályi egyetem létesítésére vonatkozó 
törvényt . Az egyetem három hivatalos 
– román, magyar és német – nyelvével 
európai szinten az egyik legkomple-
xebb intézmény . 1872-ben 258 hallgató-
val nyitotta meg kapuit a magyar tany-
nyelvű egyetem, ma pedig 6500 fiatal 
tanul itt magyarul . Az egyetem azon 
az úton halad, amelyen nemzetek, kul-
túrák úgy élnek egymás mellett, hogy 
nem akarják legyőzni egymást, hanem 
igyekeznek együttműködni. Az együtt-
működés és a tisztességes verseny je-
lenti az erőt ma a BBTE-en, hang-
súlyozta az egyetem rektora . Ma az 
egyetemnek ereje van, ezt a nemzetkö-
zi elismertség is bizonyítja . A sok éves 
oktatási hagyomány szerves része az 
egyetemességre törekvés és kulturális 
sokszínűség. A hagyomány, a nyitott-
ság, az egyetemes értékválasztás, a tu-
dományos értékkeresés megalapozta 
azt, hogy a BBTE nemcsak a legran-
gosabb egyetem Romániában, hanem 
élő kapcsolatrendszerével gazdagít-
ja közösségét, hangsúlyozta a magyar 
konzul . 

Nem csak az egyetem százötven év-
vel ezelőtti alapítását ünnepeltük, hi-
szen a kolozsvári akadémiai oktatás 

története a 16. századig vezethető visz-
sza . A kolozsvári Szabók bástyájában 
részt vehettünk A város és az akadé-
mia című kiállításon, amely a jezsui-
ta rend és az akadémia első korszaká-
nak állított emléket . Erdélyben ez volt 
az első felsőfokú intézmény, amelyet 
1579-ben alapítottak, és 1603-ig mű-
ködött . Dr . Lukács József egyetemtör-
ténész bemutatta Kolozsvár keretében 
az intézményt . Egy nagyobbrészt pro-
testáns városba telepítették be a jezsu-
ita rendet, amelynek az volt a feladata, 
hogy újjáépítse a katolikus egyházat . 
Báthory Istvánnak, Erdély fejedelmé-
nek és a Lengyel–Litván Államszövet-
ség uralkodójának 1581-ben kiállított 
királyi alapítólevelével az Academia 
Claudiopolitana egyetemi státusz-
szal rendelkező intézményként felha-
talmazást nyert arra, hogy baccalau-
reusi, magiszteri és doktori egyetemi 
fokozatokat adományozhasson . Az em-
lített latin tannyelvű jezsuita akadé-
miát bölcsészeti és teológiai karokkal 
rendelkező szerkezettel hozták létre. 
Később jogi és orvostudományi karok-
kal bővült. A kiállítás ezt a kezdeti kor-
szakot mutatja be, amely elindította az 
egyetem fejlődését a napjainkban léte-
ző BBTE irányába. 

Az oktatás szervesen illeszkedik a 
város fejlődésébe, így nyomon követ-
hetjük, hogyan indult Kolozsvár lát-
ványos fejlődésnek 1541 után, miután 
a középkori Magyar Királyság három 
részre szakadt, és létrejött a különál-
ló Erdélyi Fejedelemség . Kolozsvár – 
Brassó és Szeben mellett – a fejedelem-
ség legfontosabb kézműves központja 
lett tucatnyi céhhel, több száz mester-
emberrel . Földrajzi elhelyezkedése is 
előnyt biztosított számára, ugyanis 
olyan fontos utak kereszteződésénél ta-
lálható, amelyek Erdélyt összekötötték 
Német-, Cseh- és Lengyelország nagy 
városaival, valamint Havasalfölddel és 
Moldvával .

1593-ban a városban 7500 lakost ír-
tak össze, a polgárok mellett a városban 
1000 szolga és zsellér élt . Kolozsvár egy 
erős védrendszer által, falakkal, tor-
nyokkal, kapukkal védett város képét 
mutatta, amely körül három nagyobb 
külváros, valamint hozzávetőlegesen 
150 km²-es birtok létezett . A városban 
több templom, iskola, ispotály, vagyis 
kórházi, árva-, aggmen- és szegényhá-
zi funkciókat betöltő intézmény, gyógy-
szertár, fürdő volt. Még a 16. század ele-
jén végleges formát nyert a város belső 
szabályrendszere . A város statútumai 
pontosan meghatározták a bíró és az 
esküdtek megválasztásának módját a 
száztagú tanács által, amelynek tagjait 

a város teljes jogú polgárai közül vá-
lasztottak . A teljes jogú városi polgárok 
azok voltak, akiknek ingatlanbirtokuk 
volt a város területén, amely után adót 
fizettek. A nemeseknek tilos volt a vá-
ros területén házat, szőlőst vagy kertet 
birtokolniuk .

Az 1617-ben kiadott látkép a „kin-
cses várost” az északi irányból mu-
tatja, G. Hoefnagel metszete a város 
legrégebbi ábrázolása, amelyen fel-
ismerhetők a város fontos épületei: a 
Szent Mihály-plébániatemplom, a do-
monkos rend temploma és kolostora . 
A távolban látszik a Szabók bástyája . 
Ennek közelében emelkedik a 15 . szá-
zad utolsó évtizedeiben Mátyás király 
akaratából épített ferences kolostor 
temploma . A templom mellett álltak 
a jezsuita kollégiumnak és intézmé-
nyeinek: gimnáziumnak és főiskolá-
nak helyet adó épületei . Az 1617-ben 
kiadott látkép az egyetlen, amelyen 
láthatók a mai Románia területén el-
sőként alapított felsőoktatási intéz-
mény épületei . 

Érdemes szemügyre venni az ekkor 
működő középkori intézményeket, me-
lyek igazolják, hogy mekkora figyelmet 
szenteltek már ekkor a tanításnak . 
A kolozsvári Szent Mihály-templom ke-
retében működött a 14. századtól kezdve 
a városi iskola, 1556 után a templomot, 
a plébániát és az iskolát a város protes-
táns hitre tért lakói használták . A ko-
lozsvári domonkos kolostort a 14 . szá-
zadban alapították, keretében iskola is 
működött. Elsősorban a rend növendé-
keit tanították itt, 1556-ban protestáns 
templommá és városi iskolává alakí-
tották . 1603–1605 és 1698–1724 között a 
kolozsvári jezsuita kollégium székhe-
lye volt . A kolozsvári minorita ferences 
kolostort Mátyás király alapította 1486-
ban. 1556-ban a szerzeteseket elűzték, 
1580-tól a kolozsvári jezsuita kollégi-
um székhelye lett . 1603 után a kollégi-
um épületét részben lebontották, és a 
templomot is a református közösség-
nek adományozták . A kolozsmonostori 

A kolozsvári Szent Mihály-
templom keretében 

működött a 14. századtól 
kezdve a városi iskola, 

1556 után a templomot, 
a plébániát és az iskolát 
a város protestáns hitre 

tért lakói használták.

Loyolai Ignác katonai páncélban.  
Kép: Wikipédia
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királyi alapítású bencés kolostor Er-
dély legfontosabb katolikus kolostora 
volt . A 11 . században alapították, 1556-
ban a kolostort megszüntették, majd 
épületei és birtokai egy részét 1579-ben 
az erdélyi jezsuita missziónak adomá-
nyozták .

A 16 . században a reformáció hatá-
rozta meg egész Európa történelmét . 
Az egységesen protestánsnak nevezett 
új keresztény tanítások gyorsan elter-
jedtek Erdélyben is . Az új tanok hatá-
sára a kolozsváriak többsége elhagyta 
a katolikus egyházat, és a kálvini ta-
nítást kezdte követni, amely többségi 
felekezetté vált . Miután 1556-ban a vá-
rosban diadalmaskodott a reformáció, 
a katolikus egyház intézményeit átvet-
ték a protestánsok . A 16 . század derekán 
a katolikus egyház intézményrendsze-
re szinte teljesen megsemmisült . Pár év 
alatt a katolikus papok hiánya annyira 
súlyossá vált, hogy meghiúsította a ka-
tolikus egyház helyreállításának min-
den tervét .

Báthory István (1533–1586) azon ke-
vés erdélyi főurak egyike volt, akik a 
reformáció korában hűségesek marad-
tak a katolikus hithez . A római kato-
likus egyháznak a fejedelemség terü-
letén lévő intézményei újjáélesztését 
tervezte, majd úgy döntött, hogy kato-
likus iskolát alapít . A tervet testvérbá-
tyja, Báthory Kristóf segítségével va-
lósította meg . Az új katolikus oktatási 
intézményt a jezsuita rend papjaira 

és tanáraira bízta. Előbb egy jezsuita 
missziót alapítottak a kolozsmonosto-
ri ősi bencés apátság épületeiben, ahol 
1579 . december 20-án megnyitották az 
1–3 . grammatika osztályokkal rendel-
kező gimnáziumot. 1581-ben a jezsui-
ta missziót beköltöztették Kolozsvárra, 
a ferences kolostor üresen álló épüle-
teibe, és kollégiumi rangra emelték . 
Az intézmény keretei között a közép-
fokú tanítás mellett felsőfokú bölcsé-
szeti és teológiai oktatást is szerveztek, 
az okirat szövegéből kitűnik, hogy az 
intézmény olyan kellett legyen, mint 
a más keresztény országokban létező 
akadémiák .

A Jézus Társasága, avagy a jezsui-
ta rend egy katolikus szerzetesrend . 
Alapítója Loyolai Ignác, akit 1622-ben 
szentté avattak . Az új szerzetesrendet 
a Szentszék 1540-ben ismerte el, a je-
zsuiták az engedelmességre, tisztaság-
ra és szegénységre tettek szerzetesi fo-
gadalmat. Fő célkitűzésük a katolikus 
hit védelme, lelkipásztorkodás, igehir-
detés volt, a hitélet felújításának leg-
fontosabb eszköze pedig az oktatás lett . 
Szakítottak a középkori skolasztikus 
oktatás hagyományaival, pár évtized 
alatt egy új iskolatípust hoztak létre, 
az akkori világ legjobb oktatását bizto-
sították ingyen . Kapuik nyitva álltak a 
protestánsok és ortodoxok előtt is. Több 
kontinensre kiterjedő iskolahálóza-
tuk tanterve egységes volt . Intézmény-
rendszere, tankönyvei, ugyanazon 

rendszerben képzett tanárai biztosí-
tották, hogy a végzős diákok tudása 
hasonló legyen minden iskolájukban, 
legyen az Erdélyben vagy éppen Fran-
ciaországban .

Pázmány Péter bíboros, esztergomi 
érsek a kolozsvári jezsuita kollégium 
egyik leghíresebb tanulója . Egy protes-
táns Bihar megyei nemes fia volt, át-
tért a katolikus hitre a jezsuita kollé-
giumban, majd Rómában szerezte meg 
a teológiai doktorátust . Esztergomi ér-
sekként több oktatási intézményt alapí-
tott, ezek között volt a bécsi Collegium 
Pazmanianum (1626), a pozsonyi jezsu-
ita kollégium (1635) és a nagyszombati 
egyetem, a budapesti Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem őse. A magyarországi 
katolikus megújulás vezéralakjaként 
tartják számon . 

A rend szabályzata előírta, hogy 
minden kollégiumnak saját könyvtára 
legyen . Kolozsváron az 1578 és 1588 kö-
zött összegyűjtött könyvtárat részben 
a régi katolikus intézményektől örö-
költék, részben pedig az Erdélybe érke-
ző jezsuiták vásárolták meg. 1603-ban, 
amikor a kolozsvári tömeg lerombolta a 
kollégiumot, a könyvtár legnagyobb ré-
szét megmentették a kolozsvári hatósá-
gok, továbbá Székely Mózes fejedelem . 
Napjainkban 496 olyan mű létezéséről 
tudunk, amelyek a jezsuita kollégium-
ból származtak, és ma a Román Akadé-
mia Kolozsvári Könyvtárában őrzik az 
utókor számára .

Kolozsvár látképe 1617-ben. Georg Hoefnagel metszete Egidius van der Rye festménye alapján. Kép: Wikimedia Commons
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A pöttyök királynője
94 éves Kuszama Jajoi

Balla Sándor

igyeltem az asztalterítő piros mintáját, 
és ahogy felpillantottam, egyszer csak 
beborította a tetőt, az ablakot, a fala-
kat, majd az egész szobát, a testemet és 
a világmindenséget. Határozottan úgy 
éreztem, mintha elkezdtem volna ön-
magam megsemmisítését, hogy a vég-
telen időben és a tér abszolútumában 
keringjek, majd semmivé váljak.”
A fenti idézet a japán Kuszama Jajoitól 
származik, akire napjainkban szobrász-
ként, festőként, fotósként, installációs, 
koncepcionális, performansz-, videó- 
és kollázsművészként is hivatkoznak, 
de a ruhatervezés, belsőépítészet és re-
gényírás világában is kipróbálta magát 
hosszú és igen gazdag munkássága so-
rán . Kuszama Jajoi 1929 . március 22-én 
született a tekintélyelvű Japánban, majd 
gyermekkorát is a felkelő nap országá-
ban töltötte . A második világégés kez-
detén, mindössze tizenkét évesen beállt 
dolgozni egy ejtőernyőgyárba. Nem épp 
egy leányálom, hát még nem egy külön-
cé, akire láthatatlan testként telepedtek 
rá a családi viszályok, a mindent átha-
tó édesanyai szigor, és az a kulturális 
beidegződés, hogy mindenáron konzer-
vatív neveltetést kell kapnia . Az állandó 
nyomás és visszautasítás is hozzájárul-
hatott ahhoz, hogy már igen fiatalon 
megnyilvánult nála a skizofrénia, és 
innentől fogva rendszeresen élénk hal-
lucinációk gyötörték . A legtöbbször pon-
tok kusza rengetegét látta maga előtt, 
ez pedig hamar motívummá vált nála, 
amely későbbi munkásságában is folya-
matosan visszaköszönt. Sőt, a pöttyök 
mondhatni védjegyévé váltak .

A betegsége egész életét végigkísérte, 
azonban sosem rejtegette azt, sőt nem-
egyszer önként pszichiátriai kezelésnek 
vetette alá magát. A skizofrénia énfilo-
zófiáját, ars poeticáját is erősen meg-
határozta, ezt a „transzcendens erőt” 
pedig a művészet eszközeivel próbálta 
megragadni, ráilleszteni a kézzelfogha-
tó valóságra .

Kuszama Jajoi 1957-ben az Ameri-
kai Egyesült Államokba költözött, majd 

New Yorkban telepedett le . Nagyban ha-
tottak azok a kortárs művészi energi-
ák, amelyek a képzelet, a forma és a je-
lentés határait feszegették, nem csoda 
hát, hogy a Jackson Pollock által élet-
re keltett absztrakt expresszionizmus 
teljesen megbabonázta őt. Először fest-
ményein köszöntek vissza az absztrakt 
expresszionista stílusjegyek, majd ké-
sőbb elsődleges alkotói formájává tette 
a szobrászatot és az installációt, és szo-
ros kapcsolatba került a pop-arttal, és 
a New York-i avantgárd egyik csodabo-
garává vált .

„Minden nap fájdalommal, szorongás-
sal és félelemmel küzdök, és az egyet-
len módszer, ami enyhíthet a betegsé-
gemen az, ha alkotok.”2

Kuszama alkotásai a konceptuális mű-
vészetből merítenek, sőt szinte lubic-
kolnak annak pszichedelikus tengeré-
ben, hiszen a gondolatiság, a művészi 
kommunikáció hagyományos, tárgyias 
formáin való túllátás központi kérdéssé 
vált nála . Alkotásait gyakran önéletraj-
zi, pszichológiai tartalommal töltötte 
meg, amelyekben a minimalizmus, a 
szürrealizmus, az art brut jegyei keve-
redtek . Munkái mintha egy folyamatos, 
életen át tartó hallucináció kiragadott 
mementói lennének, afféle izzó éjboga-
rak, amelyek az eternitás sötéten nyo-
masztó poklát hímzik fel újra és újra a 
képzelet eszközeivel . De gondolatvilágá-
ra az újhullámos energiák is kihatottak, 
így a hatvanas években új erőre kapott 
feminizmus, a szexuális forradalom, és 
a hippimozgalom pacifista, anarchista 
nézetei is .

„Felejtsd el önmagad. Válj eggyé 
az örökkévalósággal. Légy része a 
környezetednek.”3

A hatvanas évek közepétől Kuszama a 
fényképészet eszköztárát is segítségül 
hívta, hogy a világgal még inkább meg-
ismertesse alkotásait. A készülendő fo-
tók előéletét ő álmodta meg, amelyeket 
gyakran híres fényképészek keltettek 

„F

Kuszama Jajoi-viaszmodell a Louis Vuitton 
divatház 2012-es kollekciójának leleplezésekor. 
Garry Knight felvétele. Kép: Wikipédia
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életre. Ezekhez természetesen előszere-
tettel állt modellt, gyakran teátrális pó-
zokban, olykor meztelenül, testét pedig 
a mitikus pontkozmosz borította . Ezek 
a próbálkozások művészi mérföldkő-
höz vezették el őt: önbeteljesülésének 
a következő lépcsőfoka a happeningek, 
eventek és performanszok megtervezé-
se lett, amelyek segítségével azt a kevés 
határt is megpróbálta elmosni a művé-
szet, az ember, a környezet és a világ-
mindenség között, amelyet addig érin-
tetlenül hagyott .

A nemzetközi hírnevet az 1966-os Na-
rcissus Garden című happening hozta el 
neki. Ennek előzményéül szolgált, hogy 
alkotásait nem válogatták be a Velencei 
Biennáléra – így ő válaszul egy 1500 tü-
körgolyóból álló installációt teremtett 
meg a kiállítóterem előtt. Az ugyancsak 

1966-os 14th Street Happening során egy 
rakás piros pöttyös falloszpárna között 
merült el az egyik New York-i járdán, az 
1969-es Grand Orgy to Awaken the Dead 
at the MoMA című happeningen pedig 
meztelen alakokat öltöztetett pöttyten-
gerbe a manhattani Modern Művésze-
ti Múzeum (MoMa) kertjében, Picasso, 
Giacometti és Maillol szobrai mellett.

„A hallucinációkat és az engem meg-
szálló képeket szobrokká és festmé-
nyekké fordítom.”4

Kuszama Jajoi a hatvanas évek végére 
megkerülhetetlen alakká vált: a pop art, 
minimalizmus és feminista művészet 
előfutáraként olyan kortárs géniuszo-
kat inspirált, mint Andy Warhol, Claes 
Oldenburg vagy George Segal, sőt gyak-
ran velük együtt mutatta be alkotásait . 

Nemcsak művészi módszertana, hanem 
érdeklődése is egészen szerteágazó volt, 
így például regényeket és verseket pub-
likált, valamint a filmművészetben és 
a divattervezésben is maradandót alko-
tott . A hetvenes évek elején létrehozta 
saját divatcégét, a Kusama Fashionst, 
majd elindította a Kusama’s Orgy című 
magazint . Ezek után egyre inkább ki-
égett, majd kiesett az amerikai mű-
vészvilágból, végül 1973-ban visszatért 
Japánba, ahol önszántából idegszana-
tóriumba vonult .

A közegváltás jót tett neki, ugyanis 
az 1980-as években több egyéni kiállítá-
sa volt Japánban, de az öreg kontinen-
sen is ismertté vált, miután 1993-ban 
a 44 . Velencei Biennálén is bemutatko-
zott . A kilencvenes években újra felfe-
dezte magának a művészvilág, az utób-
bi években pedig a minden érzékszervet 
megdolgoztató végtelenszobái miatt ke-
rült ismét előtérbe. Ezek az installáci-
ótermek a tükrök, sütőtökmotívumok, 
absztrakt terek és pöttyök szürreá-
lis egyvelegében bűvölik el a látogatót. 
Idővel a világot ébren álmodó, élénk-
piros hajú, kortalan hölgy újra a boly-
gó egyik legnépszerűbb alkotójává vált, 
2006-ban pedig elnyerte „a művészeti 
Nobel-díj”-ként emlegetett Praemium 
Imperialét, 2008-ban pedig 5,1 millió 
dollárért megvásárolták az egyik mun-
káját, ez akkor rekordnak számított az 
élő női művészek között. 2014-ben az 
Art Newspaper megválasztotta őt a vi-
lág legnépszerűbb művészének, 2017-
ben pedig megnyitotta saját múzeumát 
Tokióban . 

És hogy a pöttyök királynője mek-
kora elismerésnek örvend még mindig, 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 
öt évvel ezelőtti tokiói és washingtoni 
kiállítására több mint ötszázezer em-
ber volt kíváncsi . Kuszama Jajoi ez év 
március 22-én lesz 94 éves, jó egészsé-
get és alkotásban gazdag éveket kívá-
nunk neki .

Jegyzetek
1 Kuszama Jajoi gondolatai . The Art Story. 
Yayoi Kusama Art, Bio, Ideas | TheArtSto-
ry . Letöltés ideje: 2023 . január 28 .
2 Kuszama Jajoi gondolatai . Uo .
3 Kuszama Jajoi gondolatai . Uo .
4 Kuszama Jajoi gondolatai . Uo .

A hallucinációiban gyakran megjelenő pöttyökből inspirált installáció. Kép: Pixabay/Tracey Wong

...tokiói és washingtoni 
kiállítására több mint 

ötszázezer ember  
volt kíváncsi.
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Alázattal a közösség 
szolgálatában
Búzás Árpád élete

Catalan Stefania, Vajda Szilvia,  
László Bernadett Judit

A felelősségteljes elsőszülött

úzás Árpád 1940 . április 27-én született 
Szovátán . Édesapja, Búzás András tanár, 
kántor-tanító, édesanyja, Ilona1 háztar-
tásbeli volt . „Nehéz körülmények között 
nőtt fel. Ebben az időben nem sok alka-
lom volt a gyerekek elkényeztetésére.”2 
Édesanyját négyéves korában elvesztet-
te, édesapja csak 1945-ben került haza 
a frontról, így Árpádot és húgát, Szen-
dét, nagymamájuk nevelte . Édesapja 
később újranősült. Ebből a házasságból 
származik Zsófia. Árpád, mint felelős-
ségteljes elsőszülött fiúgyermek, kivet-
te a részét a család fenntartásából, éle-
te végéig gondos bátyja, erős támasza 
maradt húgainak. Gyermekkora első 
éveit Szovátán töltötte, majd a család-
nak falura kellett költöznie, mivel édes-
apját áthelyezték Gyulakutára. „Apám 
eszméihez híven mindig ott dolgozott, 
ahol éppen szükség volt rá. Időközben 
laktunk-éldegéltünk Gyulakután, Ke-
lementelkén, Felsősófalván. Végül Nyá-
rádmogyoróson telepedett le a család.”3

1944 szeptemberében, amikor a szov-
jet hadsereg bevonult Erdélybe, a Szo-
vátán állomásozó csapatok a kánto-
ri lakban katonai kórházat rendeztek 
be . „A háború alatt a házuk egy részét 
rekvirálta a szovjet hadsereg . Hogy he-
lyet tudjanak adni, a könyvtárat ki 
kellett költöztetni a csűrbe. Egyik dél-
után, hazajövet szinte sírásra fakadva 
látta, hogy a katonák a csűrben lévő 
könyvekből járdát készítettek a ház 
és a csűr közé, meg a kapu felé, hogy 
ne kelljen a sárban járniuk, és a csiz-
májuk ne legyen sáros. Gyermekfej-
jel azon gondolkodott, hogyan lehetne 
azokból a könyvekből visszalopni va-
lahogy, és megmenteni őket a pusztu-
lástól.”4 Ezt a történetet később sokszor 
mesélte el gyermekeinek és unokáinak 
is. Már ilyen zsenge korban is kitűnt, 

hogy a kultúrát, a tudást nagyon tisz-
telő emberről van szó. Mindent, amit 
felnőtt korában is tett, „olyan termé-
szetesen, olyan nagy lélekkel és mély 
keresztény hittel”5 tette, hogy amikor 
elmondta a véleményét egy adott hely-
zetről, az soha nem volt bántó vagy sér-
tő másokra nézve. Búzás Árpád mindig 
tanított, oktatott, de soha sem kiokta-
tott . „Igazi néptanító volt . Ezt örökölte 
az édesapjától, a szüleitől. […] Egy al-
kalommal elmesélte, hogyan foglalko-
zott, tanította [az édesapja] nemcsak a 
tanulókat, hanem a falusi embereket . 
És ő ezt hozta magával.”6 Barátai egy-
behangzó véleménye, hogy nagyon jó 
humorérzékkel rendelkezett, és min-
dig olyan finom viccei voltak, amin bár 
lehetett kacagni, de tanulni is lehetett 
valamit belőle.7

Olyan emberré vált felnőtt korára, 
aki értette a közösség dolgai, és nagy 
tudással, érzékeny lélekkel terelgette a 
környezetében élőket az embereket ösz-
szetartó kultúra útján a gazdaság, a po-
litika és a pénz világában .

„Római katolikus családból szárma-
zott, aki a kommunista rendszerben is 
nyíltan vállalta és gyakorolta vallását, 
annak ellenére, hogy ez a magatartás 
abban az időben a hatóságok nemtet-
szését váltotta ki.”8 Az akkori politikai 
helyzet miatt V–VII . osztályos tanulmá-
nyait román nyelven végezte Erdőszent-
györgyön. Ezt követően, bár felvételizett 
Marosvásárhelyen a román középisko-
lába, nem vették fel . „Nem hangzott jól 
a neve.”9 Így került 1953 őszén az ak-
kori Iosif Rangheț (1956-tól Bolyai Far-
kas) Magyar Tannyelvű Fiú Líceumba. 
„Amellett, hogy jó tanuló volt, sportolt 
is, kosarazott . Nem felejtem el azokat a 
drukkereket, akik mi voltunk, amikor 
neki meccse volt.”10 Később is meghatá-
rozó egyénisége volt az osztályközösség-
nek, minden későbbi osztálytalálkozón 

B

Búzás Árpád 1969-ben, a Temesvári 
Műegyetemen végzett tanulmányai 
befejezésekor. Képek: a Búzás család 
gyűjteménye 
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és évfolyamtalálkozón ő szólalt fel az 
osztály képviseletében, köszöntve a volt 
tanárokat és diáktársakat . A vidám di-
ákéveket követően 1956-ban fejezte be 
középiskolai tanulmányait .

Egy 1976-ban készült interjúban Bú-
zás Árpád így emlékezik vissza diák-
éveire: „Valódi nagy iskolaélményt 
azonban a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas-líceum jelentett számomra . Itt 
érettségiztem 1956-ban . Ennek az is-
kolának a szellemét, az öreg falakat, 
az eleven hagyományokat, a taná-
ri kart, a bentlakást nem lehet elfelej-
teni…”11

Akkoriban az egyetemi felvétel nem 
csupán a diák tudásától, hanem an-
nak etnikai és szociális származásától 
is függött . Búzás Árpád értelmiségi csa-
ládból származó jelentkezőként nem 
jutott, nem juthatott be az egyetemre .

Miután sikertelenül felvételizett a 
Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem-
re, egy évig tisztviselőként dolgozott, 
majd a következő évben újra felvételi-
zett Kolozsvárra, ismét sikertelenül . 
Kétévnyi „létfenntartó munka”12 követ-
kezett, s ez idő alatt Marosvásárhelyen 
elvégezte a hároméves gyógyszerészeti 
technikumot . Itt ismerkedett meg le-
endő feleségével, a sepsiszentgyörgyi 
születésű Török Hertával, akinek hosz-
szú ideig udvarolt . A technikum elvég-
zését követően kihelyezték őket. Herta 
Kovászna megyébe került, Árpi pedig 
gyógyszerészasszisztensként dolgozott 

Zetelakán13 1960 januárjáig, amikor 
megkapta a katonai behívóját . Vasu-
tas katonaként szolgált 1962-ig, amikor 
szakaszvezetői rangban leszerelt.14 Ezt 
követően Lövétén dolgozott.

Ugyanabban az évben felvételt nyert 
a Temesvári Műegyetem Iparvegyészeti 
Karára . Az utolsók közt jutott be . Nehéz 
volt behoznia a lemaradást, de nagy 
szorgalmának, kitartásának és dr . Ke-
rek Ferenc tanársegéd bátorításának, 
támogatásának köszönhetően hama-
rosan az élvonalba került . „Hat év meg-
szakítás után Árpi elkezdte az egyete-
met, ami nagy megerőltetést jelentett 
számára, mert hat év után úgy kizök-
kensz, hogy nagy akaraterő kell ahhoz, 
hogy újrakezdd. Ő annyira jól kezdte 
az egyetemet, hogy úgy volt elkönyvel-
ve, mint az egyik legjobb tanuló.”15 Ta-
nulmányai befejeztével tanársegédi 
állást ajánlottak fel neki . Mivel ekkor, 
1966-ban házasodtak össze Hertával, 
családjára való tekintettel nem fogad-
ta el ezt az akkor rangos munkalehe-
tőséget, hanem a Medgyesen frissen 
alapított Chimigaz kutatóintézetben 
foglalt el kutatómérnöki állást, ahol 
nyugdíjas koráig kiváló szakemberként 
dolgozott .

1969-ben megszületett első gyerme-
kük, Szilárd .

1971-ben megpályázott egy ösztöndí-
jat, amelyet az Egyesült Nemzetek Ne-
velésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezete (UNESCO) révén a francia 

kormány ajánlott fel . Pályázatát elfo-
gadták, így több hónapot Lyonban tölt-
hetett, ahol önállóan dolgozott egy ku-
tatóintézetben. Bár nem volt könnyű 
alkalmazkodnia az ismeretlen környe-
zethez, a szokatlan felszerelésekhez, 
modern berendezésekhez, felismerte 
a páratlan lehetőséget, és szüntelenül 
tudása bővítésén dolgozott. Hétköznap 
reggeltől késő estig a laborban volt, hét-
végén könyvtárakat, könyvesüzleteket, 
múzeumokat, színházakat látogatott, 
valamint utazott . Ekkor volt Svájcban, 
Olaszországban, és keresztül-kasul be-
járta Franciaországot . Az ekkor készí-
tett fotóiból többször tartott előadást a 
Medgyesi Magyar Szabadegyetem kere-
tében. A Louvre-ról és az ott látható mű-
vészeti alkotásokról külön diavetítéses 
előadást állított össze. Ez páratlan szel-
lemi táplálékot jelentett az előadáso-
kon résztvevő medgyesi magyaroknak 
abban az időben, amikor nem volt sok 
szórakozási lehetőség, sőt, az élelmi-
szer is szűkében volt.

Lyonban vizsgáznia is kellett, és 
olyan oklevéllel tért haza Franciaor-
szágból, amely nemcsak számára, de 
az egész országnak elismerést jelentett . 
Kapott is újra meghívólevelet a francia 
kutatóintézettől, de a hatóságok már 
nem engedték vissza – viszont meggyő-
ződésünk, hogy a páratlan szakmai le-
hetőségek ellenére másodszor is haza-
jött volna. Mint korának sok embere, ő 
is igazi hazafi volt. Tudta, hogy őrá itt 
van szükség, és itt szolgálta a „rájabí-
zottakat” haláláig.

1972-ben megszületett második gyer-
mekük, Ágnes .

Szakmai dolgokról csak 
szakmabeliekkel beszélgetett
Ugyanebben az évben beiratkozott a 
doktorátusra, remélve, hogy néhány 
év múlva megvédheti dolgozatát, amit 
részben Lyonban készített elő. A kom-
munista rendszer viszont nem enged-
te ledoktorálni addig, amíg a mentora 
élt . A professzor halála után, 1988-ban 

Karda Ferenc Egy vegyészmérnök útja Szovátától Lyonig című interjúja Búzás Árpáddal az Utunk 
1976/3-as számában

Hétköznap reggeltől késő 
estig a laborban volt, 

hétvégén könyvtárakat, 
könyvesüzleteket, 
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engedélyezték a doktorátusát, annak 
reményében, hogy nem lesz, aki lekto-
rálja a munkáját . Viszont a Temesvári 
Műegyetemen a professzorok még emlé-
keztek rá, barátként fogadták, és azon-
nal került olyan, aki vállalta a vezető 
tanár szerepét . Búzás Árpád dolgozata 
ekkor már régen készen volt .

A doktori dolgozat megvédésén 
mindkét gyermeke jelen lehetett, akik 
csodálattal tapasztalták, hogy húsz 
év után is mennyire otthon volt Te-
mesváron .

„Azon kevesek egyike volt, vagy talán 
ő volt az egyetlen ember, aki úgy sze-
rezte meg a doktori címet a kommu-
nista rendszer alatt, hogy sosem vált 
annak kiszolgálójává”16 – mesélte az 
interjú során keresztfia, László Lóránt 
történész .

Annak ellenére, hogy mennyire ne-
hezen szerezte meg doktori címét, ezt a 
hétköznapokban sosem használta . Úgy 
vélte, hogy a doktori cím a szakmának 
van . Szakmai dolgokról kizárólag csak 
szakmabeliekkel beszélgetett, illetve ha 
valaki rákérdezett, akkor az illetőnek 
érthető módon megválaszolta a kérdést, 
szakmai részletek nélkül. „Ő nem a dok-
tori címére volt büszke, hanem arra, 
hogy a legjobb autószerelőnek tartják a 
városban” – mesélte a fia, Szilárd.17 

Munkaévei során tizenhat szakköz-
leményt és tizenegy tanulmányt pub-
likált, illetve tizennyolc bejegyzett ta-
lálmánya volt .18 Tanulmányait nagyon 
megfontoltan közölte, mivel úgy tartot-
ta, hogy a tudományban csak új ered-
ményekkel érdemes jelentkezni .19 

Kollégái nagy örömére a nyugdíjaz-
tatása után is évekig bejárt, szinte na-
ponta, és segített kollégáinak az éppen 
aktuális kutatások elvégzésében . Bató 
Erzsébet, egykori munkatársa így em-
lékszik vissza rá: „minden munkatár-
sával jó emberi viszonyban volt . Sokszor 
nem volt könnyű az akkori rendszer 
rejtett vagy nyílt nyomásait elhordoz-
ni, de ő ellenállt. Hivatalos aktákban a 
nevét is torz alakban írták .

Belföldön és külföldön is elismert 
szakember volt . Megbízható, nagy tu-
dású és alázatos ember . Sokszor vol-
tunk nyomasztó helyzetben, amikor 
ellenőrző csoportok érkeztek a központ-
ból. Ilyenkor a gyári vezetőség inkább 
őt küldte, hogy képviselje a gyárat és a 
helyzetet .

Nem volt konfliktusgerjesztő ember. 
Ő megoldani szerette és tudta a problé-
mákat.”20

Az 1960-as évek végén Medgyesen 
megalakult a Magyar Szabadegyetem, 
amely hétről hétre neves erdélyi írók, 
költők, közéleti emberek előadásait fo-
gadta népes közönség részvételével .

Búzás Árpád és Török Herta 1966-ban, 
házasságkötésüket követően költöztek 
Medgyesre, és ott felvállalták a magyar 
közélet szervezését . Búzás Árpád évekig 
szervezője, előadója volt a „magyar es-
teknek”. 

Az 1989-es változásokat követően a 
Búzás házaspár, akárcsak a Medgyesi 
Magyar Szabadegyetem többi oszlopos 
tagja – a teljesség igénye nélkül: a Fe-
kete, Gazdag, Jakab, Máté, Német, Sza-
bó, Szura házaspárok –, alapító tagja 

volt minden magyar vonatkozású helyi 
szervezetnek vagy mozgalomnak, le-
gyen az RMDSZ, EMKE, MADISZ, Bolyai 
Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület, 
Ifjúsági Keresztény Egyesület, Kolping 
mozgalom, Szent Márton Cserkészcsa-
pat; de említsük meg a nőszövetsége-
ket, valamint a vegyeskórust, emellett 
elindították a ma is működő Nagy-Kü-
küllő című helyi újságot is.

Medgyes szék székhelye

Medgyes az évszázadok során többször 
is nehéz időket elszenvedett paraszt-, 
kézműves-, polgár-, majd munkásvá-
ros Nagyszebentől 56 km-re északkelet-
re; a Nagy-Küküllő bal partján fekszik. 
A vár az idők során többször gazdát cse-
rélt . 1075-ben Szent László királyunk te-
lepítette a székelyeket a Nagy-Küküllő 
mentére, így Medgyesre is . A 12 . század 
folyamán II. Géza király (1130–1161) foko-
zatosan Erdély keleti gyepűire helyezte 
őket. 1267-ben említették először Medi-
esy alakban . Honfoglaláskori székely 
település, neve a székely törzsnevek 
között található . 1267-ben az elköltö-
zött székelyek helyére a magyar király 
hívására a Rajna és a Mosel vidékéről 
német telepesek jöttek . A 14 . századtól 
a szász Medgyes szék székhelye, szabad 
királyi város .

1414-ben említik meg első alkalom-
mal írott dokumentumokban a Szent 
Margit tiszteletére épült medgyesi 
templomot . Harangtornyát igen ma-
gasra akarták építeni, így a legenda 
szerint büntetésként ferde lett . „Trom-
bitás toronyként” is ismerik, mert a 
város hírnöke ennek a legmagasabb 
toronynak az ablakából trombitahang-
gal jelezte a közeledő veszélyt. A Szent 
Margit-templom tornyának magasí-
tása 1550 és 1551 között történt, így az 
addigi három emeletet még öttel meg-
toldották . A munkálatokat mindössze 
két hónap alatt végezték el, ennek ered-
ményeként a torony magassága 68,5 m 
lett . A torony megnövekedett súlyát a 
homokos talaj nem bírta el, süllyedni 
kezdett . A torony tengelyének ferdülése 

Családi felvétel 1976-ból
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jelenleg az alap és a csúcs között 2,28 m . 
Ekkor épült a négy fiatorony a torony 
négy sarkára, ezzel adva ország-világ 
tudtára, hogy Medgyes városának pal-
losjoga van .

1462-ben és 1464-ben Mátyás király a 
városban vendégeskedett, majd a várost 
hármas kőfallal vetette körül, amely 
bástyáival együtt jórészt ma is áll . Mi-
után felépültek a vártornyok, azokban 
foglaltak helyet a város céhei. Erődített 
evangélikus temploma 1482-re készült 
el, Mátyás és Bethlen címerei díszítik . 
A király parancsára itt tartották fogva 
Vlad Ţepeşt 1476-ban.

Huszonnégyszer tartottak országy-
gyűlést Medgyesen. A királyi tábla – Er-
dély legfelsőbb törvénykező szervének 
– helye is Medgyes volt, amíg Mária Te-
rézia császárnő át nem költöztette Ma-
rosvásárhelyre .

1747-ben a medgyesi ferences ren-
di kolostort konvent rangjára emelték, 
ettől kezdve a rend felsőbb iskolájának 
otthona lett . Falai között elemi iskola 
is működött. Ennek az iskolának a he-
lyén áll a jelenlegi Báthory István Ál-
talános Iskola, Szeben megye egyetlen 
önálló magyar iskolája . II . József csá-
szár 1773-ban kiadott concivilitas-ren-
delete révén megengedte Medgyesen is, 
hogy a szászság mellé a magyarság és 
a románság is beköltözhessen a várfa-
lon belüli részekre . A 17–18 . században 
templomok épültek, az ország szem-
pontjából is fontos politikai döntések 
születtek itt, a lakosok száma pedig 
egyre nőtt.

Az 1575-ben Medgyesen tartott or-
szággyűlés megerősítette Báthory Ist-
ván fejedelemségét, ugyanis a lengyel 
követek itt hívták meg a lengyel trón-
ra . 1576 . február 8-án, az akkor már 

evangélikus Szent Margit-templomban 
tette le a fejedelem esküjét, amelyben 
elfogadta lengyel királlyá választását 
és annak feltételeit .

A következő évszázad alatt a város 
folyamatosan fejlődött és növekedett. 
Új szakmák, majd munkahelyek jelen-
tek meg, és a város lassan kereskedel-
mi és munkásvárossá alakult . Mivel a 
környék nagyon jó szőlőtermő vidék-
nek bizonyult, a borkészítés a helybeli-
ek egyik legfontosabb foglalkozása lett . 
A legenda szerint a helybeli gazdagok 
aranyból készíttettek három nagy sző-
lőfürtöt, amit büszkén mutogattak a 
város minden fontos eseménye alkal-
mával, viszont az idők során ezeknek 
nyoma veszett, így már csak a város cí-
mere őrzi ezeket.

A 19. század végén erős zsidó hitköz-
ség alakult Medgyesen, amely 1896-ban 
felépítette a környék egyik legimpozán-
sabb zsinagógáját, nem messze a refor-
mátus templomtól .

A Medgyesen élő református hí-
vők 1888-ban építettek templo-
mot, a magyar felekezeti iskolák vi-
szont sokáig elemi szinten maradtak . 

A zsinagógához hasonlóan a reformá-
tus templom is a várfal közvetlen kö-
zelében, de csakis azon kívül épülhe-
tett fel .

A 20 . századi iparosodás következté-
ben fontos gyárak nyíltak, és egyre több 
ember költözött be a közeli és távoli fal-
vakból . A város kiépült, a házak mel-
lett tömbházak jelentek meg, az egyko-
ri székely–szász településen egyre több 
román polgár foglalt helyet, aki egya-
ránt magával hozta saját szokásait és 
képességeit .

Az 1919-es medgyesi nagygyűlésen 
az erdélyi szászok küldöttei megsza-
vazták, hogy a Román Királysághoz 
szeretnének csatlakozni . A magyar 
művelődési életet lelkes tanítók, lelké-
szek indították meg, akik énekkarokat, 
olvasóköröket és színjátszó csoporto-
kat szerveztek . A második világhábo-
rú után a Magyar Népi Szövetség helyi 
szervezetében folyt a művelődési élet. 

Búzás Árpád így ír szeretett városá-
ról: „Medgyes nem magyar város. Első 
írásos említése 1267-ből való, már ko-
rán »civitas« rangra emelkedett, de 
megmaradt szász városnak a kalapos 
király uralkodásáig . A középkor év-
századai során fejlődésében elmaradt 
Nagyszeben, Brassó vagy akár Beszter-
ce mögött, ennek oka a Kárpátokon túli 
régiókkal (egészen Kis-Ázsiáig) folyta-
tott élénk kereskedelmi kapcsolatban 
Medgyes hátrányosabb földrajzi hely-
zete . Összevetve népességének nagy-
ságát a gazdasági és szellemi teljesít-
ménnyel, el kell ismernünk, hogy ha 
nem is az első, de élvonalbeli központ-
ja volt a szászságnak egész történelme 
folyamán. Valóságérzetükre jellemző, 
hogy még egy kis adag önirónia, humor 
is belefér saját maguk bemutatásakor, 
midőn azt állítják, hogy a medgyesiek 
három dologgal dicsekednek: a szebe-
ni szalámival, a segesvári óratoronnyal 
és báznai gyógyfürdővel. A valóság vi-
szont az, hogy több nagy esemény is kö-
tődik a városhoz, mert Honterus hitté-
rítő munkája nyomán nem Brassóban, 
hanem Medgyesen ült össze a szászok 
képviselete, és itt mondták ki egységes 
csatlakozásukat a reformáció lutherá-
nus ágához, és az első világégés végén 
ugyancsak itt hangzott el csatlakozá-
si nyilatkozatuk Nagy-Romániához . 
Szabó M . Attila egyik nemrég tartott 
előadásából tudjuk, hogy több mint öt-
ven erdélyi országgyűlés színhelye volt 
a város, pontosabban a Szent Margit 
evangélikus templom . A szász króni-
kások sopánkodásaiból kitűnik, hogy 
mekkora terhet jelentett ez a helyiek-
nek. Elejtett megjegyzéseikből az is ki-
vehető, mennyire idegen volt számukra 

Húszéves érettségi találkozó Marosvásárhelyen, 1976-ban. Kép: Szura Adolf gyűjteménye
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a magyar arisztokrácia darutollas, sar-
kantyús megjelenése, a népes kíséret, 
az úr–szolga képlet merev társadal-
mi jelenléte . Talán ez lenne egyik kul-
csa annak a sajnálatos történelmi tra-
gédiának, hogy nem sikerült kiépíteni 
velük egy szoros és tartós szövetséget, 
mely biztosította volna Erdély folya-
matos fejlődését, stabilitását, felzárkó-
zását Európa élvonalához . Két ellenté-
tes berendezkedésű társadalmat nem 
tudtunk közös nevezőre hozni, ebben 
mindkét fél ludas, akkor is, ha az elle-
nérzéseknek voltak valós vagy kevésbé 
valós alapjai . Természetesen állandó-
an voltak kapcsolatok, mert a szász-
nak szüksége volt a székely fűrészáru-
ra, égetett mészre, kerámiára, a székely 
pedig visszafelé szekerét gabonával, 
borral, kézműipari termékekkel rakta 
meg . Mindez azonban takaréklángon 
zajlott a kényszer diktálta ütemben és 
színvonalon . Olyan szépen ír szemé-
lyes tapasztalatai alapján is viszonya-
inkról Kányádi Sándor, aki több helyen 
keserű végkicsengéssel állapította meg, 
hogy itt élünk egymás mellett több év-
század óta, és alig tudunk valamit egy-
másról.”21

Országos hírű szabadegyetem

1968-ban Sütő András medgyesi láto-
gatását követően létrejött a helyi sza-
badegyetem Koncz Ilona kémia–bioló-
gia szakos tanárnő kezdeményezésére. 
Céljai megvalósításában László Zoltán 
jogász és dr . Szilágyi András segítette 
őt 1969-ben. A medgyesi magyar sza-
badegyetem rövid idő alatt országos 
hírű lett: a hetente rendezett, 1990-
ig megszakítás nélkül megtartott 

előadásoknak köszönhetően megfordult 
itt a romániai magyar irodalmi, tudo-
mányos és művészi élet számos jelentős 
képviselője, továbbá előadóművészek, 
képzőművészek, zenészek, népművé-
szek. Előadóestek, hangversenyek, tu-
dományos, ismeretterjesztő előadások 
és kiállítások jöttek létre .

A helyi pártszervek engedélyezték 
Koncz Ilonának, hogy néha tudomány-
népszerűsítő előadást szervezzenek – az 
akkori – Május 1. Művelődési Házban. 
A Kis enciklopédia című sorozat előadói a 
kezdetekben helyi értelmiségiek voltak . 
Minden előadás előtt el kellett hangoz-
nia a kötelező mondatnak: „A Szeben 
megyei magyar nemzetiségű dolgozók 
tanácsának nevében átadom a szót…”

A hatóságok egyrészt támogatták 
ezeket a találkozókat, másrészt na-
gyon óvatosan kezelték. „Érdeklőd-
tek”, hogy ki jön, milyen témáról lesz 
szó, kik a résztvevők. Így sok esetben 
olyan címet kellett kiötölni, amely 
nem váltotta ki a hatóságok nemtet-
szését, de felvezetőül szolgált a tu-
lajdonképpeni, sok esetben kifejezet-
ten magyar vonatkozású témához . 
A mindenkori előadás napjának meg-
választása mindig a Román Televízió 

bukaresti magyar adásának időpont-
jától függött .

Megalapításától kezdve a heti rend-
szerességgel megtartott előadások fo-
nala egyetlenegyszer szakadt meg: 
a 1977 . március 4-i földrengést köve-
tő alkalom elmaradt. Az előadók el-
lenszolgáltatás nélkül tartották meg 
előadásaikat. Az átlagos közönség öt-
ven fő körül mozgott, de nem volt rit-
ka a 150–300 fős hallgatóság sem. Rövid 
idő alatt kialakult egy nagyon hűséges 
törzsgárda, az előadások végén lehe-
tőség volt kérdéseket feltenni, kötet-
len beszélgetések alakultak ki. Gazdag 
Mária a következőképpen jellemezte a 
rendezvényt: „A kor írói, költői [...] akik 
jelentettek valamit Erdélyben vagy a 
Korunknak; az Utunk szerkesztősége, 
mind eljöttek egy-egy értékes előa-
dással. Ezeket az előadásokat követték 
az összejövetelek . Valamelyik család-
nál találkoztunk, beszélgettünk . Igazi 
szép emlékek . És amikor nem sikerült 
előadót hívni más helyről, akkor be-
léptek a helyiek . Ilyen volt Búzás Árpi 
bácsi, Zajzon doktor, Kövesdi doktor, de 
felsorolhatnánk az akkori összes ma-
gyar orvost, értelmiségit, akik értékes 
előadásokat tartottak. Árpi bácsinak 
nagyon szép fényképsorozata volt pél-
dául a szászokról, a szász vidékről. Ak-
kor ő ezt mind bemutatta.”22 Ezzel pe-
dig akkora sikere lett, hogy felkérték, 
mutassa be a kiállítását a kolozsvári 
Korunk Galériában is. A kolozsvári tár-
latnyitón egykori osztálytársa, Boér Fe-
renc is részt vett .

A medgyesi hétfő, szerda vagy csü-
törtök esték Erdély-szerte ismertté 
váltak . A Korunk folyóirat szerkesztő-
sége teljes mértékben támogatta a sza-
badegyetem munkáját . Ezt viszonozva, 
Búzás Herta szervezésének köszönhető-
en a lapnak éveken át több mint ötven 
medgyesi előfizetője volt. A Búzás há-
zaspár úgymond terjesztője volt min-
den erdélyi magyar művelődési lapnak: 
Herta szervezte az előfizetéseket, Árpi 
pedig fáradhatatlanul hordta ki a lapo-
kat, mondhatni haláláig .

A szabadegyetemünk húsz tanéven 
át működött. Az elhangzott előadások 
száma 600 körül lehet . A medgyesi sza-
badegyetem nagyon ritkának számí-
tott Erdélyben, hiszen következetesen 
hetente tartotta előadásait. Szabó M. 
Attila és felesége, Erzsébet volt a sza-
badegyetem fő „mozgatórugója”, mellet-
tük mindenképp meg kell említenünk 
Benedek Kálmán, Horváth Béla, Faragó 
Csaba, Kiss Sándor, illetve Búzás Árpád 
nevét – utóbbi Gazdag Sándor és Fekete 
Lajos jogászokkal együtt kivette a részét 
a kurzus megszervezéséből is.

A baráti társaság Szelindek mellett. Búzás Árpád felvétele, 1980-as évek.  
Képek: Gazdag Sándor gyűjteménye

1968-ban Sütő András 
medgyesi látogatását 

követően létrejött a 
helyi szabadegyetem 

Koncz Ilona kémia–
biológia szakos tanárnő 

kezdeményezésére.
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„A medgyesi szabadegyetem a város 
magyarságának műhelye, amely igazi 
nemzetiségi tudatot munkál, és nem 
csak Medgyes számára . Szívesen jövök 
el ide” – vallotta Beke György az itt tar-
tott előadását követően.23

Búzás Árpád a szakmája mellett sze-
retett fényképezni és kirándulni is. Ő 
volt a baráti társaság lelke . Megtervez-
te, megszervezte a többnyire vonatos, 
gyalogos, később autós kiránduláso-
kat, valamint alaposan felkészült a ki-
szemelt hely történelmi és földrajzi lát-
nivalóiból . Így ezek a kisebb-nagyobb 
csapatokban szervezett kirándulások 
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt 
nagy élményt jelentettek. A későbbi-
ekben mind a négy, Magyarországon 
élő unokáját is sokat vitte Erdély látvá-
nyosságait és rejtett zugait megtekinte-
ni, velük is megszerettette ezeket a cso-
dás tájakat .

„A szüleim emlékében ő úgy él, mint 
a társaság egyik központja, egy olyan 
ember, aki jó hangulatot tud teremteni, 
akit ténylegesen fel lehet hívni, ha baj-
ban vagyunk, és akivel barátként akár 
lelki témáról is el lehet beszélgetni.”24

Kedvenc kirándulóhelye Kerc volt, 
az egykori cisztercita apátság romjai . 
Itt minden évszakban megfordult, min-
denkit elvitt oda . Az itt készült fotóiból 
külön albumot készített, amelyet lá-
nya, Ágnes ma is féltve őriz.

Útjai során éberül figyelte az emlék-
helyek, műemlékek állapotát. Több er-
délyi honvédkatona sírkövét is felújí-
totta saját erejéből és költségén. Ebbe 
a munkába gyermekeit is bevonta 

– drótkefével súroltatta le velük a régi 
festéket, vagy éppenséggel virágért 
küldte le őket a piacra. Mindenkinek 
a maga erejéhez mérten szabott fel-
adatokat . Tette ezt egy olyan korszak-
ban, amikor a hatóságok nagyon nem 
nézték jó szemmel az ilyen tevékeny-
ségeket .

A következőket olvashatjuk erről az 
időszakról: „Téli időszakban nem kirán-
dultunk rendszeresen, csoportosan, in-
kább apróbb egyéni vállalkozások vol-
tak, de az egyetemi előadások mellett 
a farsangi összejövetelek, a »maszka-
bálok« jelentettek még egy virágos ágat . 
Érződött a szász hatás ezeken az ösz-
szejöveteleken . Legalább egy alkalom-
mal összegyűltünk rendszerint azok-
nál, akik magánházakban, nagyobb 
lakásban laktak, és ők sorra vállalták 
a házigazda szerepét: nagyszerű ki-
kapcsolódási lehetőséget nyújtottak a 
meghívottaknak, akik akár ötvenen 
is lehettek . Próbáltuk kihasználni az 

összejövetelek szórakoztató és közössé-
galakító szerepét. A résztvevők enni- és 
innivalóját kosaras alapon adtuk össze, 
a dorbézolás, a túlfogyasztás ismeret-
len fogalom volt közöttünk . Ezeken az 
estéken versengtünk a minél ötletesebb 
jelmezért, amit díjaztunk is . Ezek az al-
kalmak segítettek kiszabadulni az ak-
kori idők nyomása alól.”25

Búzás Árpád életének egyik megha-
tározó eleme volt az, amikor találkozott 
a medgyesi Ferenc-rendiekkel . Mélyen 
vallásos ember volt, így illett hozzá a fe-
rencesek egyszerűsége.

Amikor 1984-ben kirándulást szer-
vezett a sepsiszentgyörgyi Mikó tizedik 
osztályának, amelybe a fia, Szilárd is 
járt; a diákokkal megismertette a szász 
vidék szépségeit, erődtemplomait és vá-
rait, továbbá találkoztak Szálvátor atyá-
val (Dr . Bálint Albert pater OFM) is, aki 
rendtársaival az utolsó ferencesek közé 
tartozott Medgyesen . Sok év távlatából 
is nagy élményként maradt meg az ak-
kori diákoknak az, hogy találkozhattak 
a Rómában tanult egykori teológiai ta-
nárral, a börtönviselt, nehéz megpró-
báltatásokat szenvedett 73 éves atyával, 
az egyháztörténelem doktorával, aki a 
nehéz időkben, 1957 és 1991 között az er-
délyi ferences provincia helyettes tarto-
mányfőnöke volt.

Ugyanezen a kiránduláson Búzás 
Árpádnak volt gondja arra is, hogy a 
szentgyörgyi diákokat összeismertesse 
a velük egykorú medgyesi magyar diá-
kokokkal, hogy tágítsa mindkét csoport 
látóhatárát .

Amikor 1983-ban Somogyom 
Medgyes filiája lett, a ferences atyák-
nak vasárnap és ünnepnap ki kellett 
járniuk misézni . Mivel a ferencesek-
nek nem volt autójuk, tömegközleke-
déssel pedig nagyon körülményes volt 
megközelíteni Somogyomot, Búzás Ár-
pád felajánlotta, hogy elviszi a papot a 
misékre . És tette ezt vasárnapról vasár-
napra, minden ünnepnap, 34 éven át, 
haláláig . Schmidt Sándor emlékeiben 
is így él Búzás Árpád: „Nekünk volt egy 
biztos emberünk: a mérnök úr.”26 Ő lett 
a falu krónikása, mindenese, minden-
ki szeretett „mérnök ura”, aki nemcsak 
töretlenül vitte sárga Daciáján az éppen 
szolgálatos káplánt, később plébánost 
a szentmisére, de intézte az egyszerű 
emberek dolgait a városban, betegeket 
látogatott . Több mint ötezer ember al-
kalmazottja volt a gyárnak, ahol Búzás 
Árpád vezető kutatómérnök dolgozott 
akkoriban. Ő mindenkit kollégájának 
tekintett, és kollégaként is beszélgetett 
el Somogyomban azokkal, akik ugyan-
abban a gyárban dolgoztak, mint ő, pe-
dig munka közben nyilván sohasem 

A kerci cisztercita apátság romjai Búzás Árpád 1980 körül készült felvételén
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találkoztak. Dávid György így emlékszik 
erre az időszakra: „Nekem nagy öröm 
volt, hogy van köztünk egy ilyen ember . 
Amit ő Somogyomban tett, és ahogy 
tette a dolgát alázatosan, szerénység-
ben, az egy szent emberhez méltó volt, 
aki imában, alázatban él, és cselekszik . 
Ahogy tanította azt a – mondjuk – ma-
gára maradt népet . Elmondta, hogy rég-
óta nincs magyar pedagógus a faluban, 
de őrzik a nyelvüket. Ő volt az, aki a 
történelmüket is őrizte. Ahogy szeret-
te őket, ahogy elköteleződött mellettük. 
A somogyomiaknak ő volt az a kapasz-
kodó, aki intézte az ügyeiket . Jó volt lát-
ni, hogy valaki tesz értük. Ő volt az, aki 
azt sugallta nekik, hogy nincsenek el-
felejtve, ők is magyarok, ők is a magyar 
néphez tartoznak.”27 Minden ünnep-
re felkészült, a misék végén elmond-
ta, hogy mi az ünnep lényege, mire és 
miért kell megemlékezni, s miért fon-
tos ez magyarságunknak . Egyetlen év-
fordulót sem felejtett el . Búzás Árpád 
„amint megismerte az embert, névileg 
szólította, ahogy kijött a templomból: 
hogy van?”28 Egy másik volt ismerőse a 
következőképp emlékezett vissza: „úgy 
ismert, mintha ide tartott volna a fa-
luba”.29

Somogyom történetírója

Búzás Árpád 2001 novembere és 2017 áp-
rilisa között három nagy, keményköté-
sű füzetbe írta a falu historia domusát. 
Felkérésre megírta Somogyom rövid tör-
ténetét is:

„Falusi település a Nagy-Küküllő jobb 
partján, abba befolyó patak völgyében . 
Románul Șmig, németül Schmiegen, 

ma Almás (Szászalmás) községhez tar-
tozó falu, Szeben megyében . Medgyes-
től 14 km távolságra. 

Szász alapítású település, ezt bizo-
nyítja a ma is álló evangélikus temp-
lom központi fekvése és műértéke. Első 
írásos említése 1317-ből van Sumugum 
néven. 1390-ben viszont működő és 
nyilvántartott egyháza van: Parochi-
ális ecclesia. 1604-ben tűnik fel első 
magyaros név: Ádám Varga Zasz – So-
mogjomy; utalva a település jellegére is 
(Szászsomogyom) .

A maga öt templomával kiemelkedik 
a vidéki települések sorából, kevés ha-
sonló példa akad az országban, de még 
Európában is . Evangélikus temploma 
gótikus stílusban épült a 14 . században, 
érdekes módon torony nélkül, külön 
haranglábbal . Átalakítás után ma már 
csarnoktemplom, eléggé leromlott ál-
lapotban . Szárnyasoltára a 16 . század-
ban készült, ma a bukaresti szépművé-
szeti múzeumban látható . A többi négy 
templom (római katolikus, reformá-
tus, görögkatolikus, ortodox) kisebb és 
stílus nélküli épület, emelésük a 18–19 . 
századra tehető.

A népességcsere valószínűleg már a 
tatárjárás után megindulhatott, és fel-
gyorsult a szász közösség gyengülésé-
vel . A Révai-lexikon már 1910-ben 1002 
román és magyar lakost említ (szászt 
nem) és kitűnő bortermelést. A ma-
gyar közösség 250 lélekre tehető, fe-
le-fele arányban katolikus és reformá-
tus, aránylag kis ingadozással az utolsó 
kétszáz év alatt . Ma, miután a terv-
gazdaság összeomlott, otthon próbál-
nak boldogulni, küszködve a visszaka-
pott kisbirtokon . Értelmiségi nem él a 
faluban, se pap, se tanító, se orvos, ez 

pedig kiszolgáltatottá teszi a helybélie-
ket . Nincs magyar óvoda, a gyermekek 
anyanyelvükön csak az összevont I–IV . 
osztályokban tanulhatnak . Mégis tart-
ják magukat, és ragaszkodnak a hagyo-
mányokhoz, nyelvükhöz, hitükhöz .

Igen szép szokás a karácsonyi kántá-
lás. A férfiak végigjárják a családokat, 
közösen imádkoznak mindkét temp-
lomban, és a bevételt is elosztják . Mé-
rai Dávid Dénes kántor működése alatt 
volt színjátszó- és tánccsoport is . Tudós 
személyisége volt a falunak néhai Pé-
ter Jenő bácsi, amolyan kis múzeumot 
hozott létre, és több füzetbe jegyezte le 
a falu krónikáját . Jeles szülöttje Somo-
gyomnak Derzsi Sándor költő, a küz-
delmes életű igaz ember. Egy katolikus 
papot is adott a világnak e kis falu Belé-
nyesi József személyében .

»Somogyom történetének tanulsága: 
élni lehet, élni kell.«”30

Élete utolsó két évtizedében újabb 
kihívások elé állította a sors . Mind-
két gyermeke Magyarországra költö-
zött, ott alapítottak családot . Bár gyer-
mekei, unokái rendszeresen látogatják 
medgyesi nagyszüleiket, a távolság 
mégis fájó, s ahogy az ember idősö-
dik, ez egyre inkább rátelepszik a lel-
kére. Mindezek ellenére ő továbbra is 
a baráti kör lelke, és a rohamosan fo-
gyó medgyesi magyarság oszlopos tag-
ja. Folytatja sokrétűen kifejtett segí-
tő munkáját, jó szívvel és felkészülten 
mutatja be Medgyest a látogatócsopor-
toknak, és eközben súlyos depresszióval 
küzdő feleségének is gondját viseli.

Székely Zoltán a következőképp em-
lékezett vissza Búzás Árpádra: „Az ő tár-
saságában sohasem éreztem magam 
mellőzve, úgy éreztem, hogy figyel rám, 
és hogy tiszteletet nyújt.”31 Minden em-
berben, keresztény hittel, Isten képmá-
sát látta és tisztelte .

2016 februárjában a Marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota színpadán átvette az 
Ezüstfenyő díjat. Bár sosem azért tet-
te, amit tett, hogy ezzel dicséretet, hír-
nevet vívjon ki magának, mégis jóleső 
érzés volt neki, hogy a szórványban ki-
fejtett magyarságmegtartó munkáját 
elismerésben részesítették . De talán 
többet jelentett neki a kitüntetésnél az 

Az Ezüstfenyő díj átadása előtt a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, 2016. február 27-én
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a tény, hogy az akkorra igencsak meg-
fogyatkozott baráti társaság minden 
tagja elkísérte őt.

Élete egyik nagy meglepetése volt, 
amikor 2017 . április 27-én, vasárnap a 
somogyomi gyermekek és hívek felkö-
szöntötték a születésnapján . Addig min-
dig ő állt ki az oltár elé beszélni a szere-
tett somogyomiakhoz, most pedig e kis 
közösség rá kérte Isten áldását . „Én nem 
vagyok méltó ilyen köszöntésre – mond-
ta meghatódottan, könny be lábadt sze-
mekkel –, mert engem a szeretet hozott 
ki 34 évvel ezelőtt ide, ahol nem üres fa-
lak fogadtak, hanem emberek.”32

Életének 78 . évében, 2017 . május 22-
én, rövid kórházi tartózkodás után, 
Marosvásárhelyen örök nyugodalomra 
tért . A medgyesi és somogyomi magyar 
közösség szívében őrzi őt, akárcsak ro-
mán és német ismerősei, mindenki, aki 
élete során egyszer is találkozott vele .

Búzás Árpád életpéldája fontos szá-
munkra . Mindenki példaképe lehetne . 
Szerénysége, jósága, szeretete és türel-
me még sokáig kísérni fogja azokat, 
akik ismerték őt, nemzetiségtől és fe-
lekezettől függetlenül. Szerette család-
ját, környezetét szelíden oktatta, a kö-
zösségeket összetartotta és a kitartásra 
nevelte. Tudását jó szívvel és bőkezűen, 
de szerényen adta át. „Ettől persze lehet 
hősnek nevezni, ha épp ezt a szót akar-
ják használni, de ő nem volt hős, ha-
nem egy hétköznapi harcos.”33

Utóhang

„Búzás Árpád számomra példakép és 
példakép is fog maradni . Szerencsésnek 

tekinthetem magam, mert ismerhettem 
őt. Igaz, csak harmadikos voltam, ami-
kor meghalt, de emlékeimben őrzöm őt 
és a sárga Daciáját, amivel mindig járt, 
a szerénységet és a jóindulatot, ami jel-
lemezte. Szüleimtől megtudtam, hogy 
mindig is öröm volt látni őt, főleg a rossz 
napokon . Jó érzés volt családom számá-
ra is, hogy bármikor találkoztunk vele, 
mindig érdeklődött az egészségünkről, 
rólunk . Örvendek, hogy alkalmam volt 
őt közelebbről megismerni.” (László Ber-
nadett Judit)

„Kutatásaink során lehetőségünk 
volt arra, hogy megismerjük a medgye-
si magyarság kulturális múltját, és tu-
datosabban, felelősséggel tudjuk vál-
lalni magyar identitásunkat.” (Vajda 
Szilvia)

„Büszkeséggel tölt el bennünket az is, 
hogy Búzás Árpád családjának örömet 
szerezhettünk, és felajánlhattuk nekik 
ezt a szép emléket . Búzás Árpád mér-
nök úr példakép számunkra.” (Catalan 
Stefania)
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