
Az 1848-as forradalomra és sza-
badságharcra emlékezni ma már 
több mint rendhagyó irodalom- 
és történelemóra. Emlékezni csak 
úgy érdemes, ha megteremtjük a 
feltételeit annak, hogy utódaink 
is emlékezhessenek. Az évről évre 
megrendezésre kerülő március 
15-i megemlékezések sok minden-
ben hasonlóak, sok mindenben 
újszerűbbek. Az idő múlása, a tör-
ténelem — benne egyéni és közös-
ségi életünk — változása, az 1848. 
március 15-i események távlata 
megváltoztatja rálátásunkat, az 
akkor történtek értelmezését. 

A reformkorban a haza szent 
volt, a hazaszeretet kötelesség, a 
szülőföld a legtöbb ember számá-
ra a végső nyughely is. Az 1848-as 
forradalmárok lelkébe és tudatá-
ba mélyen be volt vésődve, hogy 
a szülőföld, a haza, csak addig lé-

tezik, amíg az számukra fontos, 
amíg az behatárolható, amíg arról 
nem mondanak le semmilyen ér-
dek és előny miatt, amíg azt belak-
ják. A szülőföld, a haza nem más, 
mint a ház, amiben élnek, az utca, 
ami elvezet a templomba, az isko-
lába, a barátokhoz, az ismerősök-
höz… Tudták, hogy a hazától csak 
annyit várhatnak el, amennyit ők 
maguk adnak neki. A reformkor-
ban az egyéni érdekeket felülírták 
a közösségi érdekek, és az is gyak-
ran előfordult, hogy egy jó vezér-
ként feltűnő személy mellé állt a 
közösség, és követték, hogy kö-
zösen érjék el a kitűzött célokat.   
Napjainkban az emberek milliói 
a jobb boldogulás reményében 
hagyják el szülőföldjüket, köny-
nyen keresnek új hazát, amit nem 
kötelesség szeretni, a lényeg az, 
hogy jobb életet ígérjen, több le-

hetőséget kínáljon fel az önmeg-
valósításra. A mai ember számára 
az a haza, ahol a jó fizetés mellett 
a magas életszínvonal is biztosí-
tott. A mai ember számára a szü-
lőföld és a haza fogalmához nem 
mindig társul az anyanyelv, népük 
és nemzetük történelme, kultúrá-
ja. A szülőföld szeretete és a szü-
lőföldön való megmaradás nélkül 
viszont nincs a nemzetnek jövője. 
Amikor az emberekben gyengül 
a szülőföld és a haza iránti szere-
tet, ott a hanyatlás korszaka veszi 
kezdetét: az egyén elzárkózik a 
közösségtől, egyéni érdekek mi-
att elkezdi a saját útját járni, míg 
egyszer észreveszi, hogy így sem 
maradt, így sem lett a maga ura. 

Ha szabadságban és jólétben 
akarunk élni, akkor bennünk is kell 
hogy legyen hazaszeretet, nekünk 
is szolgálnunk kell a közösséget. 

Akkor az élet minden területén 
küzdenünk kell az igazság, az ér-
ték, a minőség megteremtéséért 
és annak megtartásáért, éltetésé-
ért. A magyar nemzet 1848-ban — 
és azóta sokszor — érezhette azt, 
hogy eljött az ideje a megújulás-
nak, új lépéseket is tett rendre a 
magyar jövő biztos útra terelésé-
re, de ezek az elhatározások rend-
re elfelejtődnek, majd minden év 
március 15-én új kezdeményezé-
sekként kerülnek ismét elő.

Nemzeti ünnepünk mindennek 
ellenére minden évben új reményt 
ad számunkra, reményt arra, hogy 
mindig lesznek olyan fiataljaink, 
akik a márciusi ifjak elszántságá-
val teremtik meg szülőföldjükön 
azt az „otthont és hazát”, ami le-
hetőséget ad számukra az önmeg-
valósításra.
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Az 1848-as forradalom kirobbanásától már-
cius 15-e a szabadság emlékünnepe. A fiata-
lok évről évre ott vannak a megemlékezéseken, 
végighallgatják a politikusok és a történészek 
nagyotmondó eszmefuttatásait, jobb esetben 
elmondanak néhány verset, előadnak egy-egy 
ünnepi műsort, és ezzel mindenki azt hiszi, hogy 
a mai márciusi ifjak elvégezték a rájuk rótt 
feladatokat. Ritkán esik szó arról, hogyan ér-
telmezik a mai fiatalok a nagy történelmi ese-
ményeket, mit jelent számukra a szülőföld és 
miben nyilvánul meg a hazaszeretet. A három 
szatmárnémeti magyar középiskola néhány di-
ákjának a gondolatait közöljük.

Szülőföldem
Kisebb koromban szívesen figyeltem meg, 

mennyire szép és kifejező anyanyelvvel lettünk 
mi, magyarok megáldva. Ahogy növök, s remé-

nyeim szerint okosodom is, egyre többször ka-
pom magam azon, hogy egy-egy szót különösebb 
indok nélkül ízlelgetek, a fejemben pedig újra és 
újra körvonalazódik a gondolat: nincs még egy 
olyan gyönyörű nyelv, mint a miénk. Pontosan 
így járok, mikor a szülőföldre terelődnek a gon-
dolataim. Igazán találó megnevezése ez a hazá-
nak. Ugyanolyan kötelék fűz a szülőföldhöz, mint 
a családunkhoz. Senki sem magának választja, 
mégis mindenki feltétel nélkül szereti. Még az 
is, aki elhagyja. Legalábbis az én fiatal felfogá-
som ezt diktálja. Sokan mondják, hogy a nyugati 
országok sokkal élhetőbbek, mint a mi hazánk. 
Nem tudom, s nem is tudhatom, hogy igazuk 
van-e. Abban viszont teljesen biztos vagyok, 
hogy Erdély minden hibájával együtt az én he-
lyem. Magaménak érzem a hófödte csúcsait, de 
otthonosan mozgok a zöldellő mezőin is, mind az 
én hazám. Az én fülemnek egyaránt szépen kong 
a csíksomlyói kegytemplom és a Hildegárda ha-
rangja is, ők is a hazámat jelentik. Számomra ott-
hont kiált a székely kürtőskalács, itthont a sváb 

bejgli. Tisztában vagyok vele, hogy egyáltalán 
nem könnyű itt élni, de mégsem vágyom rá, hogy 
elmenjek innen, mert nem hiszem, hogy van még 
egy olyan hely a Földön, ahol ennyire jól érezném 
magam, ahol őszintén azt mondhatnám: itthon 
vagyok. Természetesen szeretnék utazni, szeret-
nék minél több dolgot látni és megtapasztalni, 
de örök támpontként megmarad nekem ez a sze-
lete a nagyvilágnak, s mi lenne illendőbb módja a 
hálának, mint az, hogy itt öregszem meg. 

S amikor majd Benedek Elek meséit, Kányádi 
Sándor verseit olvasom fel az engem körülvevő 
unokáknak, remélem bennük is megfogalmazó-
dik az a gondolat, amely bennem is már zsenge 
koromban megszületett: nincs még egy olyan 
gyönyörű nyelv, mint a miénk… Innen pedig a 
szülőföld feltétel nélküli szeretete csak egy lé-
pés.

Fehér Anna, IX. B osztály
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum

Folytatás a következő oldalon

Március az a hónap, mely minden évben 
különleges jelentőséggel bír az embe-
rek számára. Egyrészt a hosszú tél végét, 
a szép tavaszi napok ígéretét hordozza 
magában. Elég, ha régi hagyományainkra 
gondolunk: ha Ildikó napján (március 10.) 
fagy, akkor a tél még negyven napig el nem 
hagy. Ha Gergely (március 12.) megrázza a 
szakállát, még áprilisban is hó lesz. Vagy ki 
ne ismerné Sándort (március 18.), aki Jó-
zseffel és Benedekkel egyetemben hozzák 
zsákban a meleget? Vallási értelemben is 
jeles hónap a március, hiszen március 25-
én ünneplik a római katolikus egyházban 
Gyümölcsoltó Boldogasszony napját, ami 
a hagyomány szerint Jézus Krisztus fogan-
tatásának a napja. Természetesen nem ma-
radhat ki a felsorolásból a nők iránti tiszte-
let és megbecsülés ünnepnapja, március 8. 
sem, amikor a férfiak zöme ajándékkal, egy 
szál virággal, néhány kedves szóval vagy 
meghitt környezetben eltöltött vacsorával 
igyekszik kifejezni a gyengébbik nem iránt 
tanúsított mély hódolatát. 

És minden márciusban van egy nap, amely 
nagyon sok magyar ember szívét megdo-
bogtatja: március 15., egyike a magyarok 
három nemzeti ünnepének, melynek jelké-
pe a kokárda, amit először Szendrey Júlia 
varrt Petőfi Sándornak. Március 15. a nap, 
amely a magyar nemzeti összetartozást és 
a magyarság nemzettudatát jelképezi. A 
magyar nemzet képviselői pedig, bárhol is 
éljenek e kerek világon, évről évre igyekez-
nek méltó módon ünnepelni és emlékezni 
március 15-ét, s így ezen a napon a gyakor-
latban is megtapasztalhatjuk az együtt ün-
neplésben és az együtt emlékezésben az 
összetartozást.

Ám annak ellenére, hogy március 15-e 
minden évben oly sok embert képes meg-
mozgatni, mind gyakrabban és hango-
sabban hallhatjuk a panaszt, hogy egyre 
kevésbé divatos a nemzeti ünnep. Egyes 

magyarországi felmérések már évekkel 
ezelőtt megkongatták a vészharangot: a 
magyar felnőttek egyharmada tartja csak 
a legfontosabb nemzeti ünnepnek március 
15-ét, sőt, a 35 év alatti felnőttek mindösz-
sze 15 százalékát érdekli komolyan, a fiata-
labb nemzedék pedig sokkal szívesebben 
tölti családjával, barátaival, kirándulással a 
szabadnapot. (A felmérést egy független 
cég végezte 2014-ben, az adatok nem repre-
zentatív jellegűek.) Ha nem is tartjuk a fenti 
adatokat reprezentatívnak, attól még felté-
telezhetjük, hogy létező problémára mutat-
nak rá. A döbbenet és az efölött való elkese-
redés mellett azonban érdemes a kérdést is 
feltenni: mi lehet ennek az oka? 

Az utóbbi években egyre gyakrabban 
találkozhatunk azzal a kijelentéssel, mely 
szerint egy olyan világban élünk, amelyre 
jellemző a régi értékek elfelejtése, lerom-
bolása és átértékelése, illetve új értékek 
kitermelése, amelyek rendszerint szemben 
állnak a „konzervatív” értékrendszerrel és 
értékítélettel. Ezzel a kijelentéssel azon-
ban nem jutunk sokkal közelebb a probléma 
megismeréséhez, főként azért, mert a meg-
állapításnak „spanyolviasz” jellege van. Ha 
ugyanis végigtekintünk az emberiség törté-
nelmén, minden ismert korszakban ugyan-
ezt tapasztaljuk: az emberi fejlődés egyik 
jellemzője a „régi” értékek egy részének 
megtagadása és elvetése, más részének pe-
dig átértékelése, továbbfejlesztése, hogy 
valami „új” szülessen szüntelen. 

Felvetődik tehát a következő kérdés: az 
1848-as forradalom és szabadságharc esz-
méi, mint amilyenek a szabadság, az egyen-
lőség, a testvériség, a nemzet, az összetar-
tozás és a fejlődés szüksége nem időtálló 
értékek? Valószínűleg ezt senki sem gon-
dolhatja komolyan, hiszen nem csak isko-
lai tanulmányaink mondanak ennek ellent, 
hanem mi magunk is tapasztalhatjuk, hogy 
mai világunk is ezekre az univerzális érté-
kekre igyekszünk felépíteni. Tény azonban, 
mi magunk sem úgy gondolunk ezekre az ér-
tékekre, ahogyan azt elődeink tették, mert 
az értékekhez való viszonyulásunk mindig 
sajátságos élethelyzeteink függvénye. 

Ezért például megkockáztatható az a fel-
tevés, hogy a szabadság azon eszménye, 
amiért a negyvennyolcasok akár életüket 
is hajlandók voltak feláldozni, nem teljesen 
egyezik az ötvenhatos ifjúság, a rendszer-
váltó ifjúság és napjaink ifjúságának sza-
badságeszményével. Napjaink ifjúsága a 
XXI. század hajnalán született, és hála Isten-
nek csak hallomásból tudja, hogy az elmúlt 
századok bővelkedtek olyan időszakokban, 
amikor a szabadság hiánycikknek számított. 

Sőt, nemcsak, hogy szabad világba szület-
tek és szabad világban nőttek-nőnek fel, ha-
nem gyakran azt láthatjuk, hogy a szabad-
ság annyira természetes számukra, hogy 
sok esetben még a szabadossággal is össze 
tudják cserélni. És sajnos ugyanez igaz az 
egyenlőség igényére, kérdésére is. 

Arról már nem is beszélve, hogy napjaink-
ban egyre nagyobb teret nyernek olyan di-
vatos gondolatok, mint például a „valósítsd 
meg önmagad”, „fedezd fel az önmagadban 
rejlő értékeket”, „légy saját életed hőse, 
megváltója vagy bármiegyebe”, „vedd ke-
zedbe a sorsod” és „végső soron csak önma-
gadban bízhatsz, csak önmagadra számít-
hatsz”. Minél inkább hitelt adunk ezeknek 
az elképzeléseknek, annál könnyebben áll 
át életünk olyan pályára, amely a közösségi 
léttől az individualizmus irányába vezet. 

Egyre többet beszélünk arról, hogy a min-
dennapi élet és a kommunikáció hogyan 
személytelenedik el, hogyan marad az em-
ber magányos az emberi történelem leg-
nagyobb társadalmaiban, ami előbb-utóbb 
az önös érdekek és célok követéséhez, kö-
nyöklő versenyhez, egymáson történő át-
gázoláshoz vezet. A társadalmi méreteket 
öltő individualizmus eredményeként hagyo-
mányos közösségeink vissza- és leépülnek, 
és ezzel együtt veszélybe kerülnek közössé-
gi értékeink, és csökken a régen kiapadha-
tatlannak tűnő energiaforrás: közösségünk 
megtartó ereje. Ilyen kontextusban test-
vériségről, nemzetről és összetartozásról 
beszélni sajnos sok hallgató számára anak-
ronizmusként hat. És ha fiataljaink zöme a 
boldogság és boldogulás egyetlen járható 
útjának az elvándorlást, a szülőföld hátra-
hagyását látja, akkor félő, hogy eljön az az 
idő, amikor a fent említett értékek valóban 
anakronizmussá válnak. Ha példázni szeret-
ném mindezt, csak annyit mondanék, hogy 
a minap olvastam egy erdélyi filmkritikus 
egyik cikkét, aki munkájában a következő 
módon summázta egy művészfilm értékét: 
„semmitmondó, mint egy ünnepi beszéd 
frázisai”. 

Tehát ha március 15. fénye halványulni lát-
szik, annak számos oka van, hiszen a problé-
ma rendkívül összetett. De azt is meg lehet 
tenni, hogy egy legyintéssel így summázzuk 
az egészet: ilyen a világ. A végső kérdés 
azonban az, hogy mit teszünk mindennek 
birtokában: tétlenül nézzük, hová vezet a 
folyamat, vagy képesek vagyunk mi magunk 
megújulni, és a mai kor fiataljai számára ért-
hetően és hitelesen beszélni és emlékezni 
nem csak 1848-ról, de minden fontos törté-
nelmi hagyatékunkról? 
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„Képesek vagyunk mi magunk megújulni?”



A szülőföld egy lelkiállapot
 
A szülőföld, mint fogalom, mindenkinek mást 

jelent. Ezen szó hallatán sokan hazafias mono-
lógba kezdenek a magyarság kihalásáról, van, 
aki a szülőfalujára gondol, de tömegeknek ez 
nem jelent semmit. Úgy gondolom, mindez lelki-
ismeret és személyiség alapján változik, így nem 
lehet különcnek tartani azt, akinek megvan a 
maga véleménye. Mint a Z generáció egyik tagja, 
én is tapasztalom a kihaló hazafiasság gondola-
tát, nem is egyszer említődik meg az iskolai évek 
során. „Maradj az országban!” — hangoztatják 
a felnőttek. Szüleink valóban az ország terüle-
tén maradtak, itt nőttek fel, ezért itt is alapítot-
tak családot. Édesanyám ugyan nem a megyéből 
származik, mégis itt él immár, de valahányszor a 
nagyszüleink látogatására készülünk, úgy emle-
geti: „megyünk haza”. Ez olyan, mintha elhagyta 
volna otthonát, sokan mondhatnák, hogy nem 
volt hű szülőföldjéhez. Valójában ez nem igaz, 
hiszen új hazát teremtett nekünk, a gyerekeinek. 
Véleményem szerint a szülőföldünk nem Romá-
nia, és nem is Európa. Az én szülőföldem az a vá-
ros vagy falu, az a ház, ahol élek, az a környezet, 
amelyben nevelkedem, és azok az emberek, akik 
körülvesznek. Nem a nyelvhez ragaszkodom, 
nem is épületekhez, sokkal inkább az itt szerzett 
tapasztalatokhoz, az emlékekhez és az itt élő 
szeretteimhez. Számomra ez az igazi szülőföld. 
Ahol megtanultam járni, a hinta, amin hajtottak, 
az iskola, ahová járok, a nagyszülők háza, a ját-
szótér, a jól megismert útvonalak, a sok ismerős 
arc… de minden mulandó. Ahogy az intézmények 
és épületek, úgy az emberek sem élnek örökké. 
Nem látom értelmét az emlékekhez való ragasz-
kodásnak. Ezek persze mind megmaradnak, de 
a pillanat nem: nem leszünk ismét diákok, akik 
iskolába járnak, így szerintem nincs szükségünk 
arra, hogy abban a városban, országban marad-
junk, ahol első tanulmányainkat szereztük. A 
ház is omladozik egy idő után, nem lehet ugyan-
azon szobában élni, ahol nevelkedtünk. Sajnos 
az emberek sem élnek örökké. A szüleink sem 
fognak mindig mellettünk állni, ki kell repülnünk 
és a sarkunkra kell állnunk, ha egy jobb világot 
akarunk teremteni. Ehhez viszont nem elég szá-
momra az a föld, ahol születtem. Ez nem azonos 
a szülőfölddel, hiszen ez egy általunk terem-
tett légkör, míg a másik csak egy helyszín. Ha 
szebb jövőt akarunk teremteni gyerekeinknek, 
áldozatokat kell hoznunk: el kell hagynunk azt 
az országot, ahol születtünk, kell élnünk a le-
hetőségekkel, ezzel jobb hazát teremtve nekik. 
Mindannyian éreztünk már honvágyat nyaralás, 
utazás közben. Vágytunk haza a nyugalomba, a 
bizalmas baráti társaságunk körébe. Bennem ez 
okoz honvágyat, a kellemes légkör, a szeretteim 
körében megélt pillanatok. Mert számomra a 
szülőföld egy lelkiállapot.

Szabó Boglárka, IX. B osztály
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum

A szülőföld formált azzá, 
aki vagy

Szülőföld. Egy igen kényes és komoly, mond-
hatni tabutéma minden ember számára, aki tisz-
tában van e szó súlyával, jelentőségével. Van, aki 
úgy nevezi haza, vagy otthon. A legszebb az, hogy 
mindenki számára mást és mást jelent. A különbö-
ző szemszögek teszik varázslatossá és színessé e 
fogalmat. De mit is jelenthet igazából? Szülőföld-
ként tekinthetünk egy kicsinyke falucskára, város-
ra, vagy akár egy egész országra is. Ez csupán az 
ember érzelmeitől függ. Sok író és költő megfo-
galmazta már magasztos hangvételű művekben, 
számára mit jelent a szülőföld. De mit jelenthet 
számomra, egy átlagos, tizenéves lány számára, 
aki csak most kezd az élet ízeibe belekóstolni? A 
szülőföld számomra az otthont jelenti, egy kicsiny 
kis részét a nagyvilágnak, ahol azt érzem, hogy a 
gyökereim oda vezetnek vissza, ahol teljes bizton-
ságot érzek, ahová mindig örömmel térek haza. 
Ez a hely egy piciny kis falucska, ahol folytonos a 
nyüzsgés. Igaz, nem tökéletes az élet, ámbár hol 
az? Mikor távol vagyok otthonomtól, és a honvágy 
gyötör, mindig arra gondolok, hogy nemsokára 

hazatérek, s láthatom újra a házunk ajtajából a 
naplemente csodás, vöröslő színeit, hallhatom a 
traktorok zúgását a határban, s ismét szemlélhe-
tem, ahogy az idős bácsik a rutinos esti melenge-
tőt megisszák a sarki kocsmában. Az otthonomra 
gondolva mindig hallom a gyerekkoromban hall-
gatott patkók kopogásait, a szekerek nyikorgása-
it, és a hétvégi napokban felcsendülő harangok 
kongását. Mindig emlékezni fogok azokra a nyári 
délutánokra, mikor esténként tucatokban ösz-
szegyűltünk a falu minden szegletéből, s együtt 
töltöttük el közös perceinket, végignézve a pa-
dokon kinn ücsörgő néniket, akik egymás között 
beszélték meg a legújabb híreket. Bár sokak szá-
mára ezek átlagos falubeli életképeknek tűnnek, 
de bennem mély érzelmek sokaságát ébreszti ez a 
pár gondolat. Kedves olvasóm, most rajtad a sor. 
Szeretném, ha egy kicsikét elcsendesülnél, és át-
gondolnád, hogy számodra mit is jelent a szülő-
föld. Egy város? Falu? Ország? Igazából mindegy. 
A lényeg az, hogy áhítattal gondolj rá, és a szíved 
öntse el a feltétlen szeretet. Érezd azt, hogy a szü-
lőfölded formált azzá, aki vagy, és légy hálás érte. 

 Boros Noémi, IX. B osztály
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum

Szívem magyarul dobban…
Magyar vagyok. Magyarul beszélek, érzek, 

gondolkozom. Ezt a nyelvet kaptam ajándékba 
az édesanyámtól, és büszke vagyok erre, ezért 
nevelgetem. Büszke vagyok több száz éves múl-
tunkra, a magyar nép múltjára, a honfoglalásra, 
a hősi csatákra. Számomra minden évben ren-
geteget jelent 1848 márciusában a forradalom 
bátor ifjaira, a szabadságharcban elesett vérta-
núinkra, s megannyi magyar honfitársunkra való 
megemlékezésünk, kik a vérükkel, életükkel fi-
zettek népük sorsáért. Minden évben felszegett 
állal viselem a kokárdát, s amint ruhámra tűzöm, 
érzem, szívem nemcsak vörösen dobban: hanem 
már piros-fehér-zölden. Ennek a korszaknak kö-
szönhetjük gyönyörű himnuszunk megszületé-
sét, zászlónk színének hivatalossá válását, a latin 
nyelv lecserélését zengő, mesés anyanyelvünkre 
a hivatalokban is, valamint Pest és Buda történel-
mi jelentőségének megerősödését. Büszkének 
kell lennünk magyarokként erre a napra, elődeink 
bátor tettére. Úgy gondolom, hogy a mai felgyor-
sult, modern világban ez a megemlékezés, ennek 
a napnak az emléke lelkileg pozitív töltettel ru-
házza fel a magyar embereket, közelebb hozza 
őket egymáshoz, hiszen belül mindannyian egy 
kicsit hazafiak vagyunk, legyünk bármennyire is 
szétszórva ebben a magas elváráshorizonttal ren-
delkező világban. Hiszen csak magyarok vagyunk, 
akár határon túliak, akár anyaországiak, nem szá-
mít, mikor felcsendül drága himnuszunk szívünk-
re tesszük a kezünket, egyenesen állva. (…) Sajná-
latos módon a forradalom, s az erre való megem-
lékezés sok magyar fiatalnak nem jelent semmit, 
hiszen az iskolai történelemórák neonfényében 
gyakran kopottasnak tűnhetnek a régi dolgok. Vi-
lágunk a technika és a tudományok világa, mégis 
őseink tették azt lehetővé, hogy létezhessen sza-
bad Magyarország, ezért hálával tartozunk nekik. 
Bár szárnyaitól azóta megfosztották, ő mégis 
repül, s még darabokban is rendíthetetlenül tart 
előre, szíve pedig piros-fehér-zölden dobog. 

Kulcsár Izabella, X. C osztály
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Gondolatok 
a hazaszeretetről 

Különböző személyiségek, különböző gondola-
tok és világnézetek hirdetői vagyunk, mégis egy 
nyelvet beszélünk, azonos az identitásunk, egy 
nemzet kötelékébe tartozunk. Március 15. köze-
ledtével büszkeség és mérhetetlen összetartás 
érzése tölt el bennünket, magyarokat. Egy véres, 
de gyönyörű és felemelő múlttal büszkélkedő 
nemzet vagyunk, s mindannyiunk torka elszorul 
a Kossuth-nóta vagy a Himnusz felcsendülésekor, 
s hangunk megbicsaklik valamelyik szónál, ha be-
kapcsolódunk az éneklésbe, hiszen az összetarto-
zás semmi mással össze nem hasonlítható érzése 
hatja át lelkünket. Azt hiszem, az évszázadok, 

évezredek során alakult ben-
nünk, magyarokban ez az ér-
zés, ami biztonságot és nyugal-
mat lehel szívünkre, ez pedig 
nem más, mint a ha-za-sze-re-
tet. Úgy gondolom, a szülőföld 
iránt érzett összetéveszthe-
tetlen kötődés a manapság oly 
gyakran tapasztalt költözés, 
rendszeres ide-oda utazás ellenére is ugyanolyan 
erős. Azt hiszem, a folytonos rohanás miatt ne-
héz észrevenni és értékelni azt, ami körülöttünk 
van, de amint sikerül félretennünk a telefont, a 
problémákat, az idegeskedést, rájövünk, mennyi-
re érdekes és tanulságos a MI múltunk, s hirtelen 
kedvet kapunk ahhoz, hogy óriási mosollyal az 
arcunkon alkossunk valami maradandót, valami 
egyedit a jövőre nézve, ahogyan azt a magyarok 
mindig is tették. 

Holl Vivien, IX. E osztály 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

A haza az, ahol szeretet vesz 
körül

Hogy mit is jelent számomra a haza? — kérdezik 
meg sokan. A haza számomra az a hely, ahol szü-
lettem, ahol gyermek voltam, ahol felneveltek a 
szüleim. Az a hely, ahol megtanultam embernek 
lenni. Hazám az a föld, ahol élnek a szeretteim, 
ahol barátok vesznek körül. A haza örökké fon-
tos lesz számomra, bárhova sodorjon is az élet. 
Bármikor hazatérhetek, mikor egy biztonságos, 
nyugodt helyre vágyom, ahol szeretet vesz körül. 
A hazát nem pótolhatja más. A hazához kötődik 
minden emlék, ami a szívemnek kedves. Büszkén 
vállalom, hogy ez az én hazám, ha kell áldozatot 
hozok érte. A haza a szülőföld, ahol felnőttem, 
ahol hitet, szeretetet és reményt kaptam. Egy-
szer majd, remélem, gyermekeim számára is ilyen 
fontos lesz a haza, s ők is ilyen boldog, örömteli 
szívvel élnek majd itt.

Nagy Adrienn, XII. B osztály
Szatmárnémeti Református Gimnázium

A haza mi vagyunk
Számomra a haza szülőföldet, menedéket je-

lent. Ide köt a családom, a boldog pillanatok és 
a kevésbé szépek. Itt békességet és nyugalmat 
találok, minden szerettem és barátom hazáját. 
Nem szabad tagadni, megvetni, mert haza csak 
egy van. A haza mi vagyunk. A hazaszeretetet mi 
sem mutatja jobban, mint ha például külföldre, 
távoli helyre megyünk, akkor honvágyunk van. 
Hiányzik a haza. Visszavágyunk szokásainkhoz, 
kultúránkhoz. Ezért mondhatjuk, hogy egyek va-
gyunk a hazával. A haza adta, adja az emlékeket, 
a tudást egyaránt. Legyek bárhol, hazám csak 
egy van. Hisz kinek nincs hazája, otthona sincs, és 
ezért boldogtalan.

Hegedüs Dalma, XII. B osztály,
Szatmárnémeti Református Gimnázium

A hely, ahol a boldogságom 
találom

Számomra a haza az a hely, ahol igazán ma-
gam lehetek és ahol boldogságom találom. A 
hely, ahol megértenek engem, ahol a szeretteim 
vesznek körül és az a táj, amelyre szeretettel né-
zek. Az a hazám, ahol megszülettem, ahol hitet 
és szeretetet kaptam, ahol a reményt és a büsz-
keséget örököltem az elődeimtől. Büszkén élek 
azon a földön, amelyen az őseim munkálkodtak 
és építették a nemzetünket. Itt élek, itt munkál-
kodom és az emlékeim ehhez a földhöz kötnek. 
A haza határozza meg az életem és a jövőm. Itt 
nyugodtan gyakorolhatom az anyanyelvem és 
a kultúrám, a hazámban nem kell meghazudtol-
nom magam. Ez az én menedékem, az otthonom, 
ahol nem vagyok idegen, ahol mindenki egy em-
berként harcol a holnapért. A hazát szeretni és 
becsülni kell. 

Varga Viktória, XII. B osztály
Szatmárnémeti Református Gimnázium
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Szülőföld – Gyökerek – Értékek
— Csomaközön születtem, ahova, ahogy le-

hetőségem adódik, hazajárok. Sok minden oda-
köt. Család, gyerekkori barátok, szép emlékek. 
Kántorcsaládban nőttem fel, s habár nem zenél 
mindenki a családból, úgy hozta a sors, hogy egy 
lettem a zenélő Hermannok között.

— Hol gyökerezik a zene szeretete, a rajongás 
iránta? Hány éves voltál, amikor először zongora 
vagy orgona elé ültél?

— Elsősorban egyházzenén nevelkedtem. A 
helyi katolikus közösségben megtanultam az 
énekek egy részét. Idővel jött a kísértés, hogy 
orgonán is játsszam őket. 4. osztályos voltam, 
amikor már alkalmanként egyedül is rám bíztak 
kántori feladatokat. Kis termetű gyerek voltam, 
lentről nézve nem látszottam ki az orgona mögül. 
Megtörtént egyszer, hogy egy reggeli misére egy 
nem helybéli pap jött helyettesíteni Csomaközre, 
aznap kántor-helyettesként pedig én mentem. 
A mise befejeztével, ahogy lejöttem a karzatról, 
ott várt a helyettes pap. Nem tudtam elképzelni, 
mi történhetett. Elmondta, hogy jött megnézni, 
ki a kántor, mert látta, hogy ég a lámpa, hallot-
ta, hogy szól az orgona és énekel valaki, de senkit 
nem látott az orgonánál. 

— Hogyhogy nem zenére szakosodtál már isko-
lás éveidben?

— Édesapámék nyolcan voltak testvérek. A 
családban apai ágról hagyomány volt, hogy min-
denki a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumba jár. Az 
unokatestvéreim közül is többen ezt a középis-
kolát választották, a testvéreim is, így kerültem 
a Kölcseybe, amit egy pillanatig sem bánok. A 
középiskola mellett zene magánórákra jártam, 
kórusban énekeltem, belátogattam a zenelíceum 
zenetörténet és összhangzattan óráira. A ma-
tek-informatika osztályban fekete bárány vol-
tam, mégsem éreztem, hogy nem tartozom az 
iskolához, vagy nincs ott keresnivalóm. Persze a 
heti 7–9 matek és informatika órát egy pillanatig 
nem sírom vissza. Szerencsére olyan tanáraim 
voltak — főként az osztályfőnököm, Nagy Gyula 
tanár úr —, akik felismerték a helyzetemet, erős-
ségeimet és gyengeségeimet, támogattak, sze-
mélyre szabott feladatokat adtak. S ez a kulcs. 
Szakbarbár mindenki tud lenni, de felismerni, 
hogy a másiknak mire van szüksége, ehhez kell 
egy olyan érzék, amely szerintem csak egy igazi 
tanárnak van meg, a szakbarbárnak nincs. S hogy 
mire tanított a középiskolai élet? Arra, hogy nem 
a legjobbnak kell lenni, hanem önmagadnak és 
ezáltal pedig különlegesnek. Ma sem az a célom, 
hogy a legjobb legyek a szakmában. Az egy járha-
tatlan út, és nem hiszem, hogy olyan elvárások-
kal boldog életet lehet élni. Úgy próbálok élni, 
hogy azon keresztül megmutassam, mit is jelent 
számomra karmesternek lenni. Nekem nem elég, 
hogy én lehetek az 1001., aki elvezényeli Mozart 

szimfóniáit. És félreértés ne essék, nagy feladat, 
de már rengetegen megcsinálták és nem is akár-
hogy. Az én elképzelésemben egy karmester nem 
csak vezényel, hanem nevel, szervez, összehoz 
embereket. Így teljes a „képlet” számomra. Min-
dig lesz, aki valamiben jobb, de olyan, amilyen te 
vagy én vagyok, olyan soha. 

— Egyetemi évek. Kolozsvár. Mesélj az ottani él-
ményeidről!

— Kolozsvár egy fantasztikus város. Nyüzsög, s 
nekem erre volt szükségem, minél több emberrel 
találkozni, megfigyelni, látni, hallgatni. Ebből az 
igényemből fakadóan kerültem el Budapestre és 
aztán Bécsbe. Mindhárom városban sokat láttam 
és tanultam. S ha már az előbbi kérdésben szó-
ba jött a középiskola, nagy meglepetés volt szá-
momra, s el kell mondanom, hogy a kolozsvári és 
budapesti zeneakadémiákon is főként az elméleti 
gimnáziumot végzettek voltak az ambiciózusab-
bak, szervezettebbek. Lehet, nem véletlen.

— Milyen érzés volt legelőször egy zenekar elé 
állni és vezényelni? Nem remegtek a lábaid? Nem 
izzadt a tenyered?

— Maga a helyzet annyira nem állt távol tő-
lem, mert általános iskolásként évekig vezettem 
a Csomaközi Ifjúsági Énekkart. Karmesterként 
zenekar előtt állni ugyan teljesen más, de az ér-
zet, hogy emberek előtt kell állnod és valamit 
felvállalnod, azonos. Inspiráló, feltöltő élmény, 
de ugyanakkor nagy felelősség. A karmesterség 
nehézsége, hogy a hangszeredet, a zenekart nem 
lehet otthon napi szinten gyakorlás apropóján ki-
szedni a tokjából. Így minden alkalommal, amikor 
kiállok, be kell bizonyítanom magamnak, hogy 
képes vagyok megszelídíteni és formálni a zene-
kart. Vannak napok, amikor könnyebben megy, 
s van, amikor nehezebben. Mindig van egy kis 
drukk bennem, ami az első pár ütem után elillan. 
S ahogy idősebb karmesterekkel beszélgettem, 
ez így van jól, s nem is fog elmúlni teljesen.

— Érezted valaha is, hogy feladnád, nehéz ez a 
művész-sors? Ha igen, mégis ki vagy mi tartotta 
benned a lelket?

— Nem hiszem, hogy valaki 28 évesen már a pá-
lyája feladásán gondolkodik. Én sem. Még tele va-
gyok energiával, ötletekkel, tervekkel. Azonban 
értem a kérdést, s azt is tudom, hogy 20–30 év 
múlva lehet másképp válaszolok. A karmesterség 
egy kivételesen nehéz, rafinált szakma. Nem cso-
da, hogy a kolozsvári 13 kollégám közül jelenleg 
csak én maradtam pályán, s a budapesti kollégák 
közül is csak nagyon kevesen mondhatják, hogy 
ebből élnek meg. Itt inkább talpon maradásról, 
kitartásról van szó, nem csak a tehetségről. Szeg-
hő Péter kolozsvári tanárom többször mondta 
nekünk: „Nagyon kell tudni, hogy mit akarsz!’” S 
ezt pont erre értette, hogy a jó dolgok mellett 
rengeteg pofont is fog adni az élet, de a nehéz 
pillanatokban sem szabad elfelejteni, mi a cé-
lod, miért jó az neked, s a megvalósításával mit 

tudsz adni vele másoknak. Kiszolgáltatott a mű-
vész-élet. Ez kétségtelen. Legyen szó bármilyen 
művészeti ágról. Hivatástudat kell hozzá, s egy 
jó adag bolondság, hiszen azért vagyunk itt a föl-
dön, hogy boldogok legyünk.

— Karmester. Valóban mesternek érzed magad?
— Azt mondják, hogy 40 éves kora után lesz va-

lakiből igazi karmester, mert akkora tapasztalat 
és tudás kell hozzá. Ettől függetlenül mindenki 
az elején kezdi, amikor elkezdi. A szakma legna-
gyobbjai is voltak egyszer pályakezdők. Egy sza-
bály van, ha valamiben megbotlottál, jól jegyezd 
meg, s legközelebb már jobb eséllyel indulsz az 
adott problémával szemben. A mesterség elne-
vezését nem lehet kikerülni: karmester. Azonban 
a vele járó urizálást igen. A zenekarok úgy vannak 
szoktatva, hogy mesternek, maestro-nak szólít-
ják az épp velük dolgozó karmestert. Szoktam is 
mondani, hogy engem véletlenül se szólítsanak 
így! Én nem akarok „mester” lenni! Én Hermann 
Szabolcs vagyok. A szakmai felkészültség és egy-
más iránti tisztelet nem a megszólításon múlik.

— Zenetábor. Hány éve? Ötlet. Kik tanítanak? 
Nem csak reklám…

— A Zenetábor ötlete és megvalósítása a ze-
neakadémista éveim alatt született. Egy olyan 
fiatalok a fiatalokért kezdeményezést képzeltem 
el, amelyik nyári zenei műhelyként működik évről 
évre. Az első zenetábort 2015 nyarán szervez-
tük. Összesen 70 fiatal zenész és tanár érkezett 
Csomaközre. Nagy felelősség volt, de nagyon jól 
sikerült. Idén 5. alkalommal fogjuk megszervezni 
a Csomaközi Nyári Zenei Tábort. A tanárok mind 
kollégáim az egyetemről. Ki is épült már egy ál-
landó csapat, s abban bízom, hogy együtt öreg-
szünk majd a zenetáborral. Az idén 2019. június 
utolsó hetében és augusztus első hetében lesz-
nek a táborok, melyre minden érdeklődő fiatal 
zenészt szeretettel várunk!

— Hol tartasz most? Budapest szép szakmai kihí-
vás. Feladatok? Tervek? 

— Miután befejeztem a zeneakadémiát, 2016 
októberétől a Budapesti Operettszínházba 
szerződtem. Jelenleg itt dolgozom főállásban, 
mellette más zenei intézményekkel is dolgozom 
karmesterként, a budapesti Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetem zenei munkatársaként is dolgoz-
tam. S mindezek mellett a Hermann Musik Egye-
sületet vezetem, s igyekszünk hiánypótló zenei 
rendezvényeket szervezni. Idén is szép feladatok 
állnak még előttem. A nagyváradi, az aradi fil-
harmóniáknál jártam nemrég, jelenleg a kolozs-
vári és gödöllői szimfonikus zenekarokkal való 
debütálásomra készülök. Az Operettszínházban 
is várnak rám bemutatók már májusban, nyáron 
zenetáborok, év végén pedig egy kínai turné van 
kilátásban.

Fehér Imola
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ú „Mindig lesz, aki valamiben 
jobb, de olyan, amilyen TE 

vagy ÉN vagyok, olyan soha”
— Interjú Hermann Szabolcs karmesterrel —

A siker kulcsA A kitArtás. Akkor is, hA violinkulcsrA vAgy kArmesteri pálcárA 
cseréljük. sokunkban az a téves képzet él, hogy ha valaki egy művészeti ág 

művelésére adja a fejét (de legfőképpen szívét) és ott bontakozik ki, sőt, 
azt választja hivatásának, alig kell dolgoznia, hisz született tehetség. 

ilyenkor a nagy művészek elmosolyodnak a bajszuk alatt, s ingatják a fejüket. 
mit is tud ez a laikus világ arról, hogy milyen izzadtság- és vérszagú 

ez a pálya?! hogy szép és felemelő, az tagadhatatlan. hogy csak a legjobbak 
és legelszántabbak maradnak meg ezen a területen, az vitathatatlan. 

benyitottam hát a budapesti operettszínház patinás ajtaján, és lementem 
a zenekari árokba. hisz bármennyire is furcsa, ott zajlik (zenél) az igazi élet. 

ott jön létre a csoda. hermann szabolcs vezényletével. 
őt kérdeztem, interjúvoltam meg a márciusi számunkban. mert ha e havi 

témánk a szülőföld szeretete, az itteniekért való aktív tenni akarás, akkor 
szabolcs kiemelkedő helyen áll. lássuk, hogy jutott el az értől az óceánig.



Épített örökségünk több mint régi épületek, 
kastélyok, romok összessége, élő tanúja múltunk-
nak, kultúránknak, mestertudásunknak. Sajnos 
nagyon sok műemlékünk mára hányatott sorsúvá 
vált. A kommunizmusban a tulajdonosokat meg-
fosztották javaiktól és államosították az ingatla-
nokat. Legtöbb műemléképületet lelakták vagy 
szétlopták a rendszerváltásig, ezt követően sokuk 
napjainkban is gazdátlanul és elhagyatottan áll. 
Sajnos a restitúciós folyamatok megkezdése sem 
oldotta meg maradéktalanul a helyzetet, problé-
mát okoz a jogos tulajdonos felkutatása, hiszen 
nagyon sok esetben ezek a személyek, illetve le-
származottaik külföldön élnek és nem igen érdek-
li őket az épület. Ha meg is történik a visszaszol-
gáltatás, a tulajdonosok vállára hatalmas teher 
nehezedik, hiszen a magas adó mellett az ingatlan 
felújítását is meg kell oldaniuk, ez pedig nem kis 
költséggel és utánajárással jár. 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek 
egyik prioritása a magyar kultúra megőrzése és 
átörökítése, az épített örökségünk pedig a széles 
értelembe vett kultúránk részét képezi. 2012-ben 
az RMDSZ kulturális főosztálya a Szórvány Cselek-
vési Terv részeként, útjára indította elsősorban 
diákokat, iskolákat megcélzó Örökségünk Őrei – 
Fogadj örökbe egy műemléket programot, amely 
rövid idő alatt európai sikertörténet lett. A prog-
ram során 15 fős diákcsapatok „örökbe fogadnak” 
egy általuk kiválasztott műemléket, amelyet meg-
ismernek, ezt követően pedig a hagyományos és a 
közösségi média segítségével, valamint az általuk 
szervezett programok révén megismertetnek a 
közösséggel. Ezzel nem csak saját ismereteiket 
bővítik, de felhívják a figyelmet az adott műemlék 
közösségben betöltött szerepére és rávilágítanak 
a benne rejlő lehetőségek kiaknázásának szüksé-
gességére is.

A 2018/2019-es tanévtől az Örökségünk Őrei 
erdélyi hálózattá alakult, amelynek köszönhetően 
Szatmár megyei diákcsapatoknak is lehetőségük 
nyílt bekapcsolódni a projektbe. A lehetőséget ki-
használva számos csapat élt is ezzel, és regisztrált 
a megmérettetésre. Közülük 6 csapatnak sikerült 
teljesítenie a feladatokat és elkészítve a tevé-
kenységi naplóikat a megyei döntőben mérték 
össze tudásukat.

Nevezetességeink közül lelkes őrökre talált a 
szatmárnémeti Várdomb utcai zsinagóga (Köl-
csey Ferenc Főgimnázium csapata), a szatmárné-
meti vasútállomás épülete (Avram Iancu Általá-
nos Iskola csapat), a szatmárnémeti püspöki palo-
ta (Hám János Római Katolikus Líceum csapata), 
a nagykárolyi Kalazanci Szent József római katoli-
kus templom (Kalazanci Szent József Római Kato-
likus Líceum csapata), a nagykárolyi Aranyszarvas 
fogadó (Nagykárolyi Elméleti Líceum csapata) és 
a vetési Vlád-kápolna (Óvári Általános Iskola csa-
pata).

Mind a hat csapat szívvel-lélekkel tevékenyke-
dett, kezdetektől fogva azon iparkodtak, hogy 
legjobb tudásuk szerint megismerjék és meg-
ismertessék az általuk örökbe fogadott műem-
léket. A kulturális örökségnek csak akkor van 
jövője, ha megengedjük a fiataljainknak, hogy 
saját képük, saját elképzelésük szerint formálják, 

alakítsák műemlékeinket. Fontos, hogy a diákok 
saját maguk fedezzék fel, lakják be, ismerjék meg 
épített örökségünk kincseit, ez által megtanulják, 
hogy hogyan viszonyuljanak egy műemlékhez. A 
csapatok személyes visszajelzései és a megyei 
szakasz során tapasztalt élményei arról árulkod-
nak, hogy ezt a célt maradéktalanul sikerült telje-
sítenie mind a hat csapatnak.

„Nagyon hálásak vagyunk, hogy ennek a ver-
senynek részesei lehettünk, és ezzel rengeteg új és 
érdekes dolgot tudtunk meg egy elsőre mindenna-
pinak tűnő épületről. Hogy miért éppen a nagyká-
rolyi Aranyszarvas fogadóra esett a választásunk? 
Számunkra egyszerű a válasz. Olyan épületet aka-
runk megismerni és bemutatni, amely turisztikailag 
kevésbé ismert, illetve amely mögött komoly tör-
ténelmi háttér is áll. A nagykárolyi Arany Szarvas 
(vagy Aranyszarvas) fogadó épp ilyennek bizonyult. 
Turisztikai szempontból kihasználatlannak és isme-
retlennek mondható, ugyanakkor kétszáz év izgal-
makban gazdag eseményeinek történetei rejlenek 
falai között. Ezen izgalmas események közül jó né-
hányról sikerült információkat is gyűjtenünk, sok-
szor megdöbbenve az épület hányatott sorsán. Te-
vékenységeinkkel igyekeztünk felhívni a figyelmet 
az épület fontosságára és csodálatos történetére. 
Ez ugyan mind nagyon lényeges, de talán nem ez a 
legfontosabb, hanem az, hogy a rengeteg munka és 
nehézség között csapattá, később pedig barátokká 
lettünk, ami nagy érték egy egyre inkább elértékte-
lenedő világban.” 

A Nagykárolyi Elméleti Líceum csapata

„A versenyre való jelentkezésünk óta nagyon 
sok minden megváltozott. Egy igazi csapat lettünk 
és nagyon megszerettük az örökbe fogadott épü-
letünket, a Várdomb utcai zsinagógát. Rengeteg 
mindent tanultunk a megtett út során, s szeretnénk 
ezt a tudást átadni, szeretnénk tapasztalatainkat 
másokkal is megosztani, és szeretnénk azt, hogy az 
emberek, amikor elsétálnak a zsinagóga előtt, azt 
mondják: ez az épület tényleg Szatmárnémeti egyik 
ékköve. 

A visszajelzések alapján az emberek szeretik azt, 
amit csinálunk és ezért már megérte jelentkeznünk. 
A verseny megtanította, hogyan legyünk egy csa-
pat és hogyan gondolkozzunk közösen. Megmu-
tatta azt, hogy akár mi, diákok is tehetünk valamit 
örökségünkért. Soha nem lehetünk elég hálásak az 
Örökségünk őreinek, mérhetetlenül boldogak va-
gyunk, hogy részesei lehetünk. Mint ahogy ennek 
a versenynek, úgy az általunk örökbe fogadott zsi-
nagógának is üzenete van számunkra, és általunk a 
közösségünk számára is.” 

A Kölcsey Ferenc Főgimnázium csapata

„Az általunk örökbefogadott műemlék kiválasz-
tása nem jelentett különösebb nehézséget. A Kala-
zanci Szent József-templomra esett a választásunk, 
amely Nagykároly jelképeként Erdély és a Partium 
egyik legszebb késő barokk temploma. Ugyanakkor 
ez az épület immár több mint huszonöt éve jelenti 
mind a diákok, mind tanáraink számára a lelki ott-
hont. Amikor belekezdtünk a versenybe és örökbe 
fogadtuk templomunkat, nem gondoltuk volna, 
hogy úgy a városbeliek, mint a plébánia hívei vagy 

az iskolánk tagjai ennyire aktívan és lelkesen fog-
ják segíteni munkánkat. Számos pozitív visszajel-
zés érkezett ezalatt a pár hónap alatt, amelyet mi 
eleve egy apró sikernek könyveltünk el, akkor is, ha 
nem mi leszünk a verseny nyertesei, mert nekünk ez 
már rég nem csak egy egyszerű verseny. A csapa-
tunk szívügyévé vált templomunk népszerűsítése és 
minden pillanat, amikor egy kis színt tudtunk vinni 
a plébánia életébe. Számtalanszor kaptunk biztató 
visszajelzést, amelynek köszönhetően igazán érez-
tük a sok és fáradságos munkánk eredményét.” 

A Kalazanci Szent József Római Katolikus
Líceum csapata

„Szatmárnémeti rengeteg kinccsel, szebbnél 
szebb épülettel büszkélkedhet. Ezek közül mi a vas-
útállomás épületét választottuk. Egyrészt az épület 
jelenlegi mostoha sorsa miatt, másrészt pedig szíve-
sen ismerkedtünk a vasútállomás és vasúti közleke-
dés történeteivel. Bízunk benne, hogy ha csak kicsit 
is, de rávilágítottunk arra, hogy ezzel a szebb időket 
megélt épülettel foglalkozni kell.” 

Az Avram Iancu Általános Iskola csapata

„Vidéki iskolaként arra gondoltunk, hogy közsé-
günk egyik kevésbé ismert emlékhelyét, a Vlád-ká-
polnát és annak érdekes történetét kívánjuk megis-
mertetni elsősorban a helyi közösséggel. A Vlád-ká-
polnát Vlád Károly készített Endre fia emlékére. A 
mindössze 22 éves Endrét 1914 augusztusában hív-
ták be a seregbe, Galíciába vezényelték, ott vesz-
tette életét. A Vlád családban rendkívül erős volt 
az apa-fiú kapcsolat. A helyiek szerint Vlád Károly 
azt álmodta fia halálának idején, hogy házának ud-
varán rózsa nőtt. Elhatározta, hogy azon a helyen 
kis lakot épít, amelyben aztán méltó emléket állít 
az elhunytnak, így aztán saját képzelete és tudása 
szerint, a birtokában lévő anyagokat is felhasználva 
az építmény közepette díszes feszületet emelt, azt 
az Úr Jézus szenvedését idéző jelképekkel díszítve.” 

Az Óvári Általános Iskola csapata

„A verseny során rengeteg mindent megtanul-
tunk a szívünkhöz amúgy is közel álló római katoli-
kus püspöki palotáról. Megismertük a történelmét, 
felfedeztük érdekességeit és titkait. Levéltárban 
jártunk, érdekességeket találtunk, karácsonyfát dí-
szítettünk, körbevezettük a diáktársainkat, vetélke-
dőt szerveztünk, tanultunk, de ami a legfontosabb: 
nagyon jól éreztük magunkat és feledhetetlen él-
ményekkel gazdagodtunk.” 

A Hám János Római Katolikus Teológiai 
Líceum csapata

A megyei szakasz lezárásaként a csapatok egy-
egy tevékenységi naplót állítottak össze, amely-
ben részletesen dokumentálták minden egyes 
megmozdulásukat. A gondosan elkészített mun-
kák és a több mint három havi tevékenységeket 
zsűri nézte át, amelynek eredményeként a Köl-
csey Ferenc Főgimnázium, illetve a Kalazanci 
Szent József Római Katolikus Líceum csapata ju-
tott tovább a verseny regionális szakaszába, ahol 
Kolozs és Bihar megye legjobbjaival mérik össze 
tudásukat, kreativitásukat és ügyességüket.

Szénás Szabolcs
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az örökségvédelemmel ismerkedtek



Folyamatosan felelősséget válla-
lunk a minket körülvevő környeze-
tért?! Fejlesztések, csúcstechnoló-
giák segítenek minket abban, hogy 
minél környezetbarátabban pró-
báljunk meg élni, a hulladékot sze-
lektíven kezelhessük, az autóinkkal 
tudatosan utazhassunk, optimálisan 
használhassuk ki a természet adta 
erőforrásokat. Mindezek felelősség-
teljes felhasználása nemcsak adott-
ság kell hogy legyen számunkra, 
hanem kötelesség is, hiszen a folya-
matos fenntarthatóságért tennünk 
is kell, nem csak törekednünk rá. 
De mi a helyzet a humán faktorok-
kal? Azokkal, melyeket nem tech-
nológiák által tudunk fejleszteni, 
nincsenek mutatós látványtervei, 
sőt, egyáltalán nem is látványosak. 
Bizony, a környezetünkbe emberek 
is tartoznak, s az értük való felelős-
ségvállalás súlya arányos kellene 
hogy legyen a természet minősé-
gi fenntartásának a törekvésével. 
Az első gondolat, ami ilyenkor fel-
merülhet az olvasóban az, hogy ez 
időigényesebb, nehezebb, érezhe-
tőbb a felelősség súlya és a mulasz-
tás következményei is, amire pont 
senkinek nincs szüksége a rohanó 

mindennapokban. Ez így is van, a mi 
szatmári realitásunkban is érzékel-
hető az a felgyorsult életmód, mely 
arra sem enged időt, hogy a csalá-
dok minőségi időt töltsenek együtt, 
a párok odafigyeljenek egymásra, a 
kollégák kedvesek legyenek, netán 
tapintatosak egymással, s az idege-
nek észrevegyék azokat az ember-
társaikat, akik nélkülöznek, betegek 
esetleg mélyszegénységben élnek. 
Pedig milyen sokat jelentene, ha a 
környezetvédelem mellett az em-
berségvédelem is mindennap hasz-
nált fogalommá válna, melyet gya-
korlatba is ültetünk. 

Nem könnyű, ez tény, de nem le-
hetetlen beépíteni ezt a fajta tuda-
tosságot is az életvitelünkbe. Immár 
öt éve önkénteskedem a Maurer 
Alapítványnál, mely azzal vált a hét-
köznapjaim részévé fiatal korom el-
lenére is, hogy nemes egyszerűség-
gel nem tesz mást, csak segít… ott 
ahol kell, annak akinek tud, aki kéri 
a segítséget, vagy mások kérik a szá-
mára… azzal amivel tud, vagy azzal 
amivel a lakosság tud(na). Fiatalként 
talán több a tenni akarás, más a mo-
tiváció, erősebb a nyitottság és el is 
hihető az, hogy világmegváltó dol-

gok vihetőek végbe éppen ott, ahol 
vagyunk, még itt, Erdélyben is. Idő-
vel ez a harsányság fakul és átalakul 
megfontoltabb tervekké, a minden-
kinek itt és most segíteni akarást fel-
váltja a mérlegelés és a prioritizálás, 
és a hosszabb távú célok, a fenntart-
ható életforma kialakítása veszi át a 
főszerepet és az, hogy hasznosnak 
érezzem magam a társadalom szá-
mára. Az alapítványnál lehetőségem 
volt megélni ezeket a szakaszokat 
úgy, hogy esélyt adtak arra, hogy 
bekapcsolódhassak és láthassam 
azt, ami a háttérben folyik. A sok 
utazást azért, hogy legyen tartós 
élelmiszer, gyógyeszközök, ruhane-
műk, amelyeket szét lehet osztani. 
Azt a fejlesztő munkát, amely ab-
ban segít, hogy forrásokat találhas-
sunk a működés fenntartásához és 
minket is megtalálhassanak azok, 
akik számára mi vagyunk a segítség 
forrása. Azt a nehézséget, amit az 
jelent, hogy hogyan lehetne meg-
szólítani az embereket, hogy mer-
jenek segítséget kérni és nyújtani. 
De ez még mindig olyan kevés. Meg-
tanultam azt, hogy mekkora ere-
je van az összefogásnak akkor is, 
ha csak maroknyi ember teszi ezt, 
megtanultam értékelni a viszon-
zást nem váró segítség adta érzés 
értékét. Megtanultam észrevenni 
azt, aki nem mer kérni, de szüksé-
get szenved, csak szorong, fél, szé-
gyenli a helyzetét és erősnek mu-
tatja magát akkor is, amikor a leg-
nehezebb súly nehezedik a vállára. 
Ez mind sokat jelent, de csak szá-
momra. Felelősnek érzem magam 
azért, hogy azt a rengeteg elpocsé-
kolt erőforrást hogyan tudnám fel-
használni, mint az általam megunt 
eszközöket, legyen szó ruháról, láb-
beliről, lakástextíliáról vagy bútor-
ról, no meg a gyerekjátékokról és az 
ételekről. Ugye önnek is eszébe ju-
tott egy-két, de akár több olyan da-
rab is, amely felesleges otthon? Vagy 
egy olyan személy, aki idős s nincs is 
szüksége semmire, csak arra, hogy 
beszélgethessen kicsit valakivel, 
érezze azt, hogy igenis fontos ő is 
még valakinek, és nemhogy adni fog, 
hanem rengeteget kapni. Nem csak 
panaszkodnak az idősek, hanem ren-
geteget adnak, kérdeznek és őket 
még tényleg érdekli a válasz, nem 
csak meghallgatják azt, hanem oda 
is figyelnek, úgy igazán, mint mikor 

még nem voltak okostelefonok. S ha 
szüksége van bármire is, ami nekünk 
csak egy pici erőfeszítésbe kerül, 
akkor tegyük meg érte, egyszer ő is 
biztosan megtette másvalakiért. De 
nemcsak idősek, hanem gyerekek is 
szorulnak segítségre, minden téren, 
s ők nem a megtört könnyes-hálás 
szemmel köszönik meg majd nekünk, 
hanem örömmel, azzal az önfeledt 
örömmel, mellyel csak egy gyermek 
tud hálás lenni, ő a pillanatban él, 
elfelejti a múlt gondjait és nem fog-
lalkoztatja a jövő nehézsége, amikor 
kap, akkor teljes szívével a jelennek 
adja át magát. És mennyi-mennyi 
ember mellett megyünk el nap mint 
nap, aki olyan helyre tér haza, ahol 
nincs víz, fűtés, bútor, ruha és étel. 
Nem fogjuk tudni megoldani a prob-
lémáikat, ezt talán nem is kell ebben 
a formában, de könnyíthetünk sorsu-
kon azzal, hogy ami nekünk akár a ta-
vaszi nagytakarítás során felesleges 
kacat, azt olyan helyekre juttatjuk 
el, mint egy alapítvány. Onnan bizto-
san jó helyre kerül, újra lesz haszno-
sítva, fel lesz használva és nem kell 
látnunk ahogy a hulladékkezelők a 
szeny közé dobják. Láthatjuk viszont, 
hogy új életre kel, valaki viseli majd, 
használja vagy jóízűen elfogyasztja. 
Tegyünk egymásért, vegyük észre 
a lehetőségeinket és ne hunyjunk 
szemet a nehéz sorsú embertársa-
ink gondjai felett. Egy betegség, egy 
veszteség elszenvedése, egy káre-
semény a legváratlanabb helyzetek-
ben is megnehezítheti mindenki éle-
tét és nem csak az önkéntesek fela-
data az, hogy segítséget nyújtsanak. 
Lehet bárki az emberség önkéntese, 
nem kell ehhez szervezeti forma, 
sem hivatalos okmányok, egysze-
rűen elszántság és tudatosság kell 
azért, hogy gyermekeink számára ne 
csak tiszta levegőt, erdőket és élhe-
tő környezetet hagyjunk, hanem egy 
olyan közösséget, ahol kérhetnek 
és várhatnak támogatást, odafigye-
lést és egy mosolyt is akár. Figyeljen 
fel a szociális jellegű kampányokra, 
higgyen a közösség erejében, tanít-
sa meg gyermekének azt, hogy ami 
neki felesleg, az egy másik ember 
számára létszükséglet.

„Akinek célja a helyes élet 
— annak eszköze az emberség.” 

(Hioszi Tatiosz) 
Juhász Zita

közgazdász hallgató, önkéntes
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ég Szociális felelősségvállalás 
— EMBERSÉGESSÉG A XXI. SZÁZADBAN

Juhász Zita közgazdász hallgató 
fontosnak tartja 

az önkéntességet, hogy segítsen 
azokon, akik rászorulnak 

a támogatásra, vagy azért, 
mert képtelenek segíteni 

magukon, vagy azért, mert olyan 
élethelyzetbe kerültek, 

hogy nincs lehetőségük 
kimenekülni az adott helyzetből.



— Az eltelt harminc év során na-
gyon sok megemlékezést tartottak 
neves történelmi eseményeket feli-
dézve. Egy ideje úgy tűnik, hogy ezek 
a megemlékezések kezdenek erőlte-
tetté válni. Mi lehet ennek az oka?

— Ha csak a március 15-i ünnepsé-
gekre gondolunk, azt tapasztaljuk, 
hogy teljesen megváltoztak az ün-
nepi események. Most ott tartunk, 
hogy igazán hitelesen és átérzéssel 
az I–IV. osztályosok tudnak ünne-
pelni, a nagyobbakat viszont nagyon 
nehéz megmozgatni ebben a törté-
netben. Az is látszik, hogy ma már 
két érdekes vonal van: Európában 
lényegesen megnő a nemzeti vo-
nal a gazdaságban és a politikában, 
másfelől pedig ott van a globalizá-
ció, egy nagy föderális államszerve-
zet. Ahogyan a világ gazdaságában 
megjelenik a saját piacok védelme a 
multinacionális cégekkel szemben, 
úgy jelenik meg a globalizációban a 
nemzetállami és nemzeti kérdés, és 
mindkettőnek komoly vadhajtásai 
vannak.

— Valóban kezd kihalni az embe-
rekből a hazaszeretet és a szülőföld 
iránti szeretet?

— Amikor azt mondjuk, hogy ha-
zaszeretet, rögtön az ugrik be, hogy 
a történészek egy része azt tartja, 
hogy a haza önmagában egy fikció, 
néhány száz éve alakult ki az a fajta 
nemzeti identitás a francia forrada-
lom után, azelőtt nem volt ilyen nagy 
közösség. Az antropológusok azt 
mondják, hogy százhúsz főből áll az 
a közösség, melynek tagjaival direkt-
ben lehet kommunikálni, és ezért a 
közösségért az egyén képes a saját 
érdekeit feladni. A nemzet, melynek 
húsz-harminc millió tagja van, egy át-
lagember számára nem átfogható. A 
francia forradalommal indult el, hogy 
próbáltak egy közös ügyet kovácsol-
ni, ami mellé oda tudott állni egy 
teljes népcsoport: ez volt a szabad-
ság eszménye. Nagy kérdés, ahogy 
változnak az ország határai, hogyan 
változik a hazaszeretet kérdése, mit 
tekintenek az emberek hazának. 
Romániában, az erdélyi magyar fi-
ataloknak — de mondhatjuk azt is, 
hogy általában a magyaroknak —, 
van egy sajátos helyzetük, ők maguk 
nem tartják magukat nemzetalkotó 
kisebbségeknek Romániában. Romá-
nia amikor kijelenti, hogy nemzetál-
lam, a romániai magyar fiatal erre re-
agálva azt mondja, hogy nem része a 
román nemzetnek. Egy hibrid nemze-

tiségi modell van életben a romániai 
fiatalok körében. A pszichológusok 
azt állítják, hogy a haza a személyes 
identitásunk kiterjesztése. Az identi-
tásnak mindig kell valamitől függnie, 
valamihez kapcsolódnia. Az, hogy 
valaki apa, gyerek, állampolgár, szat-
mári, magyar, partiumi, ezek mind vi-
szonyfogalmak, valaminek a mentén 
tudom meghatározni magam. Törté-
netileg a család, a törzs, a lokális kö-
zösség jelennek meg először, és ezek 
bővülnek, sokkal később jelenik meg 
a nemzet fogalma.

Ma annyira individualista az em-
ber, hogy nem mindenki köti ma-
gát egy nemzethez, számára ez egy 
megfoghatatlan, konkrétumok nél-
küli fikció, főleg, hogy nagyon ke-
vés a fiatal nemzedéknek a kollek-
tív tapasztalata arról, hogy milyen 
egy nemzetben élni, gondolkodni, 
cselekedni. Inkább azt látják, hogy a 
nyelv, a kultúra és a fogyasztás glo-
balizálódik. Fontossá válik a lokális, 
helyi identitás. A székelyföldi nem 
román, nem magyar, hanem székely-
földi, azon belül már nem is kovász-
nai vagy hargitai, hanem csíkszent-
domokosi. Nagyon megerősödnek a 
lokális identitások, mert az emberek 
kis közösségekben hajlandóak fel-
adni azokat az érdekeket, amelyek 
egyénileg fontosak számukra. Az, 
hogy ne lopj, egyénileg az embert 
rosszul érintik. Csak akkor fogadják 
el ezt a szabályt, ha azt látják, hogy a 
közösségek összességének ez jó. Így 
épülnek fel az országok is. Aki nem 
tartja magát egy közösség tagjának, 
az nem fogja elfogadni annak szabá-
lyait és törvényeit. 

— Nagyon fontos, hogy a hovatar-
tozás érzése összefüggjön a törvé-
nyek betartásával? 

— Érdekes nagyon, hogy az USA 
lakosaira jellemző az amerikaiság, 
a hazaszeretet, pedig egy pár száz 
éves állami struktúra. Egy friss hír 
szerint Amerikában a hatvanas évek 
óta nem volt olyan erős a nacionalis-
ta szemlélet, mint most. A fiatalok 
megint bátran mennének katoná-
nak, vállalják azt, hogy ők amerikai-
ak. Európából ez a szemlélet teljesen 
hiányzik, kivételt talán a szélső jobb-
oldali mozgalmak képeznek. Európá-
ban pusztán csak a hazaszeretet nem 
mozgatja meg a fiatalokat. A haza-
szeretet egy olyan elvont fikció lett, 
amiről nem látszik, hogy hol jelenik 
meg, a politikában meg is bélyeg-
zik azt, aki nemzetben, országban 

gondolkodik. Egy nemzet akkor tud 
megerősödni és közös tudatot kiala-
kítani, ha vannak közös ügyek, közös 
társadalmi diskurzus egy adott té-
mában, amikor rá vagyok kényszerít-
ve, hogy összefogjunk valami men-
tén. A francia forradalom idején és 
utána, a „népek tavaszán” ilyen volt 
a szabadság ügye. A huszonegyedik 
században nem igazán van egy kö-
zös nemzeti ügy, ami mellé egy fiatal 
oda tud állni, úgy mint magyar, úgy 
mint román. Nemzeti érzület helyett 
globális fogyasztók vagyunk. Ezek a 
közös ügyek nem látszanak, mert a 
politika nem tud ilyen közös ügyeket 
adni. Emiatt apatikusak a fiatalok a 
politikával szemben, a hazaszeretet-
tel szemben. Nem látszik az a közös 
ügy, ami meg tudja mozgatni a fiata-
lokat. 

— Mi lesz azokkal, akik elmennek 
innen?

— A kivándorlásnak vannak úgy-
nevezett push (toló) és pull (húzó) 
tényezői. Tehát vannak dolgok, ame-
lyek a maradásra ösztönöznek, és 
vannak mások, amelyek a kivándor-
lás felé tolják a fiatalokat. Mindenki 
ismeri ezeket a tényezőket: a pénz, 
a munka, megbecsülés, boldogulás, 
kalandvágy stb. A hazaszeretet is 
egy faktor, a fiataloknál azt látjuk, 
hogy iszonyatosan gyenge… Ameny-
nyiben a fiatalok — de a felnőttek 
is — nem érzik azt, hogy ennek a kö-
zösségnek a tagjai, és a közösségnek 
nincs megtartó ereje, akkor nagyon 
könnyen lehet azt mondani, hogy el-
megyek. Úgy érzik, azt hiszik, hogy 
bármikor, bárhol találnak maguknak 
új hazát, bárhol tudnak egy mikro-
közösséget generálni. Azt remélik, 
hogy létre tudnak hozni egy laza 
közösséget, ahova nem kötik rokoni 
szálak, nemzetiségi szálak. Ma már 
ott tartunk, hogy a családi közösség 
is mobilissá válik: elmegy az apa vagy 
az anya, elmegy a gyerek. Ha ezek-
nek az embereknek erős közösségek 
lennének az életükben, akkor ez fon-
tos megtartó tényező lenne. Egy mai 
fiatal döntéshozatalában az, hogy 
ő magyar földön, magyarként éljen, 
nem vagy csak kevéssé számít. Las-
san annyira individuálissá válnak az 
emberek, hogy a család sem számít.

— A kutatások azt igazolják, hogy 
elég kevés kitelepedett embernek tel-
jesülnek az álmai. Mi lesz számukra a 
jövő?

— Egy mikroközösségnek a távol-
ban történő megtalálása egy fikció, 

mert láthatjuk, mennyire elmagá-
nyosodnak ezek a fiatalok külföl-
dön. Igazából nem tudnak befogadó 
mikroközösségekre találni. Még az ő 
gyerekeik is bevándorlók lesznek ab-
ban az országban, hosszú évtizede-
ken át az idegenség érzetével élnek. 
Romániából eddig hagyományosan 
déli államokba mentek ki sokan, egy 
ideje nem nagy különbségek vannak 
a fizetések között, ezért sokan elin-
dultan észak felé, de számukra any-
nyira kultúridegen az a társadalom, 
hogy képtelenek beilleszkedni akkor 
is, ha ott könnyebb az élet. A munka-
idő valahogy eltelik, de nincs ottho-
ni érzésük. A pszichoanalízisben azt 
mondja Jung, hogy az identitásunk 
gyökerei mindig ott vannak, csak 
nem mindig veszünk erről tudomást, 
ezért az életünkben problémaként 
jelentkeznek. Amikor egy fiatal Né-
metországban dolgozik, vajon ho-
gyan határozza meg magát: magyar, 
román, német? Nem tudja ő maga 
sem meghatározni az identitását, de 
mi lesz a gyerekével? Mi lesz az anya-
nyelve, milyen iskolába fog járni? Ál-
landó otthontalan, átmeneti érzésük 
van. Aki a hazával példálózik, azon-
nal szélsőjobboldalinak nevezik, a 
haza egy kirekesztő fogalommá vált. 
A politikában is kirekesztő a haza fo-
galma. Ha megnézzük a március 15-i 
megemlékezéseket, ott van az I–IV. 
osztályos gyerek, akinek a huszár és 
a ló jelent valamit, az idősek, akik a 
kommunizmus évei után vágynak 
arra, hogy megünnepeljék ‘48-at, de 
hiányzik egy széles körű középréteg, 
akiket nem lehet bekapcsolni. Öt-tíz 
év múlva nagyon nehéz lesz ‘48-as 
— és más történelmi — megemlé-
kezéseket szervezni. Egy politikai 
showműsorrá fog átalakulni, de tar-
talom nélkül. 

Zárásként egy érdekes orvostörté-
netet hoznék. 1688-ban alkotja meg 
egy svájci orvos a nosztos (hazaté-
rés) és algosz (fájdalom) szavakból 
a nosztalgia orvosi kifejezést, amely 
a szülőföldre hazavágyó mély fájdal-
mát írja le. A XIX. század közepéig 
az orvosok rendszeresen diagnosz-
tizáltak főleg fronton lévő katoná-
kat ezzel a betegséggel, amelynek 
gyengeség, lehangoltság volt a testi 
tünete. Ma már (sajnos/szerencsé-
re?) senkit nem kell diagnosztizálni 
a „honvágy pusztító nosztalgiájával”, 
tudjuk aktualizálni a hazaszeretet 
gondolatát, érzését. 

Elek György

Nemzeti identitás nélkül 
nincs hazaszeretet

A huszonegyedik században nem igazán 
van egy közös nemzeti ügy, ami mellé 

egy fiatal oda tud állni. Nemzeti érzület 
helyett globális fogyasztók vagyunk — 

magyarázza dr. Frigy Szabolcs egyetemi 
oktató, rámutatva arra is, 

hogy nemzeti identitás nélkül 
nincs hazaszeretet.
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Tegnap óta 
Szentpéterváron vagyok. 

A Palota térről a szobámba hallatszó orosz 
hadsereg zenekarának indulója költött fel mély 
álmomból. Mintha szülinapi induló lenne, és 
mintha álmodtam volna az éjszaka. Igen, em-
lékszem az álomra. A folyosó végében található 
fotelben ülök nagyszüleimnél falun, 13–14 éves 
lehetek és olvasok. Kint tikkasztó meleg van. 
Nagytatám szalmakalappal a fején a mákot sze-
di. A konyhából zsenge borsóból készülő leves 
illatát érzem. Péntek van, szilvás gombóc lesz a 
második, a kedvencem. Egy könyv utolsó oldala-
inál tartok, közben ezt olvasom: „Raszkolnyikov 
(…) egyszer azt álmodta, hogy valami szörnyű, 
sose látott, sose hallott, gyilkos ragály fertőz-
te meg az egész világot, Ázsia mélyéről terjedt 
át Európába. El kellett pusztulnia mindenkinek, 
kivéve néhány kiválasztottat. Valamilyen új tri-
chinák, mikroszkopikus lények támadtak, és 
megfészkelődtek az emberek testében. De ezek 
szellemek voltak, eszük és akaratuk volt. Akinek 
a testébe behatoltak, tüstént olyan lett, mint az 
ördögtől megszállott, őrjöngeni kezdett. De em-
ber még soha olyan okosnak nem hitte magát, 
olyan rendíthetetlenül nem bízott a maga iga-
zában, mint ezek a megfertőzöttek. Soha senki 
olyan rendíthetetlenül nem bízott az ítéletében, 
tudományos eredményeiben, erkölcsi törvénye-
iben és elképzeléseiben. Egész községek, egész 
városok, népek fertőződtek meg, és estek őrü-
letbe. Mindenki izgalomban élt, egyik nem értet-
te a másikat, és mind azt hitte, hogy egyedül ő 

hordozza magában az igazságot, gyötrődve néz-
te a többit, mellét verte, zokogott, kezét tördel-
te. Nem tudták, kit ítéljenek el, és hogy ítélkez-
zenek felette. Képtelenek voltak megegyezni, 
mit tekintsenek jónak, mit rossznak. Nem tud-
ták, kit hibáztassanak, és kinek adjanak igazat. 
Egymást öldösték dühükben, minden ok nélkül. 
Egész hadseregekkel rontottak egymásra, de a 
seregek már menetelés közben hirtelen önma-
guk ellen támadtak, felbomlottak, a harcosok 
egymásnak estek, ütötték, vágták, harapták, fel-
falták egymást. A városokban naphosszat fújták 
a riadót: mindenkinek mennie kellett, de hogy 
ki hívja és miért, azt senki se tudta, mindenki 
reszketett. A legegyszerűbb mesterségeket ab-
bahagyták, mert mindenki a maga gondolatait 
fejtegette, a maga leleményét adta elő, és nem 
tudtak megegyezni. Abbamaradt a földművelés. 
Volt, ahol csoportba verődtek az emberek, meg-
állapodtak valamiben, esküvel fogadták, hogy 
összetartanak — de már abban a pillanatban va-
lami egészen másba kezdtek, mint amit tervez-
tek, vádolta egyik a másikat, összeverekedtek, 
kaszabolták egymást. Tüzek támadtak, éhínség 
tört ki. Pusztult, veszett mindenki és minden. 
És a vész egyre nőtt, terjedt tovább, tovább. Az 
egész világon mindössze csak néhányan mene-
külhettek meg, a tiszták, a választottak, akiknek 
hivatása egy új emberfajtát és egy új életet elin-
dítani, megújítani, megtisztítani a földet. De eze-
ket még senki sehol nem látta, szavukat, hangju-
kat se hallotta.” 

Becsukom a könyvet, vagy harminc percet ülök 
mozdulatlanul, majd kimegyek a kert alá. Együtt 
szedjük a mákot…     

Az Északi-tenger felől 
erősen fúj az áprilisi, csontig 

hatoló hideg szél. Kevesen 
vannak a téren. 

A több mint hatvanezer műkincset számláló 
egykori cári rezidenciát, a Téli palota együttesét, 
az Ermitázst, ma a párizsi Louvre-val, a madridi 
Pradóval vagy a New York-i „Met”-tel emlegetik 
egy sorban. Pompás fogadótermek, gyönyörű, 
aranyozott részletek, cári légkör, I. Péter és utó-
dai által felhalmozott, az egyik legsokrétűbb mű-
kincsgyűjtemény. Egyszerűen csodálatos napokat 
tölthet itt el a műkedvelő. Franciául Hermitage, 
vagyis a Téli Palota többi részétől elkülönített ter-
mekben, remetelakban őrzött művek otthonát 
adó épület megépítését Nagy Katalin cárnő ren-
delte meg 1762-ben. Az évszázadok viszontagsá-
gos történései alatt több alkalommal is evakuál-
ták az épületet, igyekeztek menteni az értékeket. 
A relatív fiatal, XVIII. században létrejött város ma 
is Oroszország legnagyobb gyűjteménnyel ren-
delkező múzeumának ad teret, több évnyi művé-
szettörténeti tananyag tárul a befogadó elé.

Etruszk vázáktól, ógörög pénzérmékig, a legna-
gyobb olasz reneszánsz festményeken keresztül, 
francia impresszionista festményekig (bővebben 
www.hermitagemuseum.org). A Taschen kiadó 
legnagyobb festők és alkotásaik sorozatát bön-
gészve számtalan kép címe alatt otthont adó 

Folytatás a következő oldalon
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NYITOTT SZEMMEL VALAHOL A NAGYVILÁGBAN... (2.) 

Szentpétervár

A lényeg (és) a részletek Nyevszkij Proszpekt sugárút, háttérben a Vérző Megváltó templomával

Ermitázs és hadseregi induló dallamai a Palota téren



Folytatás az előző oldalról

múzeum neveként az Ermitázs szerepel. Legyen 
az Leonardo da Vinci, Tiziano vagy El Greco alko-
tásai, Michelangelo Kuporgó szobra (1530–1534), 
Caravaggio Lanténekese (1595 körül), Pieter Paul 
Rubens Perszeusz és Andromédája (1622) vagy 
a későbbi, hasonló című Anton Raphael Mengs 
alkotás az 1770-es évekből, Rembrandt Flórája 
(1634) vagy Danae festménye (1636–1650), Je-
an-Honoré Fragonard Lopott csókja (1765–1770), 
Claude Monet, Pierre-August Renoir, vagy Paul 
Cézanne impresszionista festményei, Pablo Pi-
casso Legyezős nője (1908), Matisse Vörös har-
móniája (La Desserte rouge, 1908), Tánca (La Dan-
se, 1909–1910) vagy Zenéje (La Musique, 1910), 
Kandinszkij Kompozíció VI festménye 1913-ból 
és még sorolhatnám csupán ízelítőül. És minde-
zen alkotások a gyönyörű aranyozott háttérben 
olyan természetesen helyezkednek el, mintha 
egyszerűen a cári palota berendezési tárgyai len-
nének. Mintha nem is csak a látogatóknak szólná-
nak, mint a legtöbb tömegturizmussal megáldott 
helyen. Ugyan néha felsejlik egy-egy telefonnal, 
fényképezőgéppel, tablettel a kezében átszala-
dó csorda, akik rohanva tovább, igyekeznek ma 
megörökíteni a régmúltat a holnapnak, mindhiá-
ba, csupán a máról feledkeznek meg. 

Ma még mindig a 
Néva-parti városban 

követem Dosztojevszkij 
Raskolnyikovát. 

Megtaláltam gyermekkorom meghatározó re-
alista írójának a házát, talán azóta vágyom erre 
a felfedezésre. A leírások alapján ezzel szemben 
képzelte el főhőse lakhelyét, egy tetőtéri pad-
lásszobában. Innen indult el azon az estén Aljona 
Ivanovna uzsorás öregasszonyt megölni és itt 
kezdődik az a pszichológiai és filozófiai utazás, 
amelyben megkérdőjeleződnek az egyén sza-
badságának a korlátai, a sors determináltsága, 
bizonyos eszmék követésének következményei, a 
bűn és bűntudat kapcsolata. Én is megteszem ál-
dozata házáig azokat a bizonyos lépéseket, noha 
néha el-eltévedek. Majd beülünk egy, a sok-sok 
hangulatos, különleges belső dizájnú éttermek 
egyikébe, a Yat-ba. Itt hagyományos, de egyben 
újraértelmezett, a francia és északi konyha hatá-
sait tükröző ételeket tálalnak. 

Az utcákra Sosztakovics dallamai szűrődnek, 
az ablakokon keresztül látni lehet, ahogyan fi-
atal balett táncosok gyakorolnak. Ők még nem 
azért, mert ez indítja el a turista extázisba eső, 
fényképezőgombot lenyomó ujját, hanem egy-
szerűen ez a már-már természetesen megterve-
zett, lehetséges életút. Az utcán minden nőnek 
olyan tiszta a csizmája, mintha ma húzta volna 
fel először a lábára, csillog és a hosszú, elegáns 
és színes kabátok kitűnően találnak mindehhez. 

Nem emlékszem még olyan vá-
rosra, ahol az elegancia ennyire 
mindennaposan kézenfekvő és 
tapintható lett volna. A Szent 
Izsák katedrálisnál már szemmel 
látható a turisták és helyiek ará-
nya, kevesebb a tiszta, elegáns 
csizma, a sportcipősök száma 
pedig megugrik, sőt egészen 
meglepő módon a makropoli-
tikai kliséket átrajzolva nagyon 
sok amerikai turista fedezi fel 
magának a távoli Oroszorszá-
got. 

Alekszandr Szergejevics Pus-
kin lakásmúzeumától pár házra 
szálltunk meg, nem véletlenül. 
Ebben a lakásban halt meg egy 
végzetes párbajt követően az 
orosz író, költő, drámaíró. 1811-
től a Szentpétervár közelében 
fekvő Carszkoje Szeló-i líceum-
ban mutatta meg először tehet-
ségét. A cári faluban, mely ma 
Puskin néven szerepel, volt a Ro-
manov-ház egykori rezidenciája. 
Ma Szentpétervár történelmi 
központja és ehhez kapcsolódó 
műemlékegyüttesek mellett a 
Katalin-palota épülete és parkja 
az UNESCO Világörökség részét 
képezi. Az Ermitázshoz hasonló-
an Versailles-hangulatú, léleg-
zetelállító pompa, a részletek 
gazdagságára irányuló precíz fi-
gyelem jellemzi ezt a barokk és 
rokokó stílusú nyári palotát. Ah-
hoz képest, hogy szinte ember-
feletti türelmet igényel egy-egy 
francia kastély belső termeinek 
a bebarangolására szóló jegy 
megvásárlására kiállni a sort, itt 
egy-egy szibériai csoport mel-
lett szinte miénk volt pár órára 
az arany teremsor, a borostyán-
szoba, a lovagi ebédlő, vagy ép-
pen I. Sándor szalonja. Nyugod-
tan szemlélhettük a díszes kály-
hákat, termeket, lépcsőházakat, 
zavartalanul teázhattunk, majd 
sétálhattunk a kastélyparkban. 

Holnap balettelőadásra 
megyünk, egy újabb álom 

valósul meg. 
Az 1860-ban megnyílt Mariinszkij színház a vi-

lág egyik leghíresebb és legszínvonalasabb ope-
ra- és balett társulata. Farid Yarullin tatár zene-
szerző háromfelvonásos Shurale című darabját 
nézzük meg. A tatár népmesei motívumokra épü-
lő libretto színpadi megjelenítése Ahmed Faizi és 

Leonid Yakobson nevéhez köthető. A szerző halá-
lát követő években, 1945-ben vitték először szín-
padra a tatár Kazan Színházban, majd 1950-től 
Yakobson dolgozta fel itt, az akkor már Leningrád 
elnevezésű városban. 

Éjszaka ismét 
a gyerekkoromról álmodom.

Szüleim mesét olvasnak, nagyszüleim törté-
neteket mesélnek egy régi világról, ahol minden 
apró dolognak megvan a helye és az értelme, én 
pedig olyan világról olvasok, ahol a kultúra, a tö-
rődés, a részletek fontossága időtálló. Azt kép-
zelem, hogy talán egyszer értelmezni tudom a 
szépet, értékelni a jót, és elvetni azt, ami selejt. 
Szentpétervár pedig ma azt üzeni nekem, hogy 
mindenféle múltbéli és jelenkori politikai, gazda-
sági és egyéb ideológiai beidegződés és történés 
felett áll az igaz tudás, a valódi szépség, a gyöke-
rek és a gerinc. 

Matusinka Beáta

Vörös harmóniában Matisse-szal

A Katalin-palota és az orosz kék

Fények és magasművészet a Mariinszkij színházban

Nyugalomban
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Sokan bosszankodnak azon, hogy 
kedvenc tévéműsoraikat gyakran 
szakítják meg kereskedelmi reklá-
mok. Ezek nem csak a tévét, rádi-
ót, világhálós oldalakat lepték el, 
de jelen vannak a nyomtatott és 
elektronikus sajtóban, újságokban, 
folyóiratokban. Léteztek már 150–
200 éve is, a múlt századfordulós 
években és a két világháború közöt-
ti időszakban megsokasodtak, csak 
a szocializmus szűkös keretei között 
feledkeztünk meg egy időre róluk. 
A választékhiánya, az állami mono-
pólium domináns jellege is oka volt 
ennek, meg a közgazdászok által 

hiánykereskedelemnek nevezett ál-
lapot, amelyben nemcsak a kínálat 
volt gyatra, hanem a legszüksége-
sebb termékek is tartósan hiányoz-
tak. 

Miközben vadkapitalizmusunk 
vállalkozói elárasztanak bennünket 
a legkülönfélébb reklámokkal, kíná-
latokkal, kíváncsian szemlélem, ol-
vasgatom a régi újságok hirdetéseit 
is, hiszen ezek gyakran sokkal töb-
bet elárulnak elődeink érdeklődési 
köréről, igényeiről, életmódjáról, 
mint a vezércikkek vagy jegyzetek. 
Ez azért lehetséges, mert a fizetett 
hirdetéseknek egyik alapvető jel-

lemzője, hogy rövidek, nem vélet-
len, hogy a Szatmári Kultúra olda-
lam egyik állandó rovata is a fenti 
címet viseli. 

Annak idején tanáraim, tanköny-
veim arról próbáltak meggyőzni, 
hogy emberiség történetére a há-
borúk, gazdasági válságok, felfe-
dezések, kulturális megvalósítások, 
kisebb-nagyobb politikai változá-
sok a jellemzőek, de ezeknél engem 
sokkal jobban érdekelt az emberek 
mindennapi élete, gondjai, problé-
mái, érzései. Gyakran ilyen kérdé-
sekre kerestem a választ művészet-
történeti, műkritikai tanulmányaim 
során is. Úgy éreztem, hogy ezek ár-
nyalják, gazdagítják a sokszor álta-
lánosító, közhelyszerűvé vált meg-
közelítéseket ugyanúgy, ahogyan a 
száz évvel ezelőtti Szatmárnémeti-
ről alkotott képet a jellegzetes épü-
letek, híres emberek, történelmi 
események, kiemelkedő megvaló-
sítások ismeretén túl teljesebbé, 
érdekesebbé, hitelesebbé tehetik a 
kor hirdetései. 

Egészségügyi 
reklámok

Nagyszerű, biztonságos érzés le-
hetett egy olyan világban élni, ahol 
minden betegségre azonnal ható 
orvosságok álltak a rendelkezésre, 
gyógyhatású fürdők voltak, ráadá-
sul olyan kenőcsöket, szappanokat 
árultak úton-útfélen, amelyek elfo-
gadható áron ellenhálhatatlan, tar-
tós szépséget biztosítottak minden 
korban, minden érdeklődő számára. 
Ugyanis a kínálatok szövegei szerint 
a fentieket próbálták a vásárlókkal 
elhitetni, a valóság természetesen 
már akkor is egészen másról szólt. 

Szatmáron, Bossin József gyógy-
szertárában például olyan fagybal-
zsam volt kapható amely 80 fillérért 
pár nap alatt meggyógyította az ösz-
szes fagyott részt. Ugyancsak nála, 
jutányos áron lehetett Korona arc-

kenőcsöt, rízsport, szappant vásá-
rolni, a húszfilléres fehér és barna 
színű Korona bajuszpedrőről nem is 
beszélve. Volt itt még tyukszemirtó, 
íztelenített csukamáj olaj, édesmus-
tár, amely nem csak étvágyat növelt, 
de minden gyomorbajt hatékonyan 
gyógyított. 

A Thamásy-féle cukorka a szamár-
hurut, köhögés, rekedtség, elnyál-
kásodás ellenszere volt és Unger 
Ullmann Sándor gyógyszertárában, 
valamint Mertz József, Lövinger 
József, Szücs József, Roóz Mihály, 
Molnár Mihály és Kálmán Mór fűsze-
rüzletében lehetett potom 20 kraj-
cárért beszerezni. 

Albisi Bakcsy Domokos fogorvos 
a Hám János utca 1. szám alatt, a 
színház mellett fogorvosi műter-
met működtetett. Porcelán, arany, 
platina és cement töméseket, arany 
fogkoronákat készített, valamint a 
legújabban feltalált szerekkel fáj-
dalommentesen húzta a fogakat. 
Ugyancsak nála kitűnő fogport és 
szájvizet is lehetett kapni.

Szatmáron az Irgalmasrend 
gyógyszertárában lehetett vásárol-
ni az „Alabastrom Creme” bőrápo-
lót valamint a „Vas-conserve” szert, 
amely a vérszegénységben szenve-
dő emberek számára egyrészt „ál-
dást jelentett”, másrészt az árusítók 
szerint ez volt „a világ összes vasas 
készítményének a koronája”.

Akinek súlyosabb egészségügyi 
problémái — gyomor- és légcső-
hurut, húgyszervi betegségek, szív-
baj, vérköpés — voltak, a közeli Be-
reg megyei Margit gyógyforrásnál 
kapott segítséget. A sápkórosoknak 
a Somatose erősítőszert ajánlották, 
de hatékonyan gyógyított ideg-, 
mell- és gyomorbetegeket, valamint 
angolkórban szenvedő gyerekeket 
is. 

Csalhatatlan szerként hirdették 
a hajhullást, kopaszodást, korpá-
sodást gátló Anticalvust, amely 
terjesztője, „főszétküldője” Kanitz 

Folytatás a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról

Ödön volt Balassagyarmatról, és 
minden gyógyszertárban, Szatmár-
németiben is hozzá lehetett jutni. 

Az Akáczia krém és szappan mel-
lett hirdették a csúz és a köszvény 
sikeres ellenszerét, a Reparatort, 
valamint a hársfaméz-cukorkát kö-
högés, rekedtség ellen, amely „136 
eset közül 128 esetben teljes gyó-
gyulást idézett elő”.

Nagykárolyban, a Hahn János 
gyógyszertárban a világ legjobb 
arcszépítőszerét ajánlották pár kraj-
cárért, amely „zsírtalan, ártalmat-
lan” volt és „rögtön szépített”.

Egyenesen dr. Fischer Róbert „vegy- 
tan tudor és kozmetikőr” bécsi labo-
ratóriumából importálták a hajirtó-
szert, amely hosszabb használatnál 
teljesen elpusztította a hajgyöke-
reket és meggátolta az utánnövést. 
Ugyaninnen lehettett beszerezni a 
bőrpasztát, szeplőkrémet, szőkevi-
zet, zománcport, Vénusz-vizet, or-
vosi kőport a miteszerek kiirtására, 
valamint az orrvörösség elleni szert.

A bécsi Pserhofer J. is hirdetett 
szatmári lapokban, ő amerikai kösz-
vénykenőcsöt, angol csodabalzsam-
ot, életeszenciát, golyva-balzsamot, 
útifűnedvet ajánlott. Vértisztító lab-
dacsai a hirdetés szerint epezava-
rokat, májbajokat, kólikát, vértolu-
lást, aranyeret, bélelégtelenséget, 
vérszegénységet, sápkórt, fejfájást 
gyógyított külön-külön, de igény 
szerint akár egyszerre is.

„A szépség gazdagság”, „A szép-
ség hatalom” jelszavakkal hirdette a 
helyi lapokban Schaffer Róza (Mme 
Rosa Schaffer) az általa árusított 
krémeket, púdereket, amelyek a 
bőrt vakító, márványos fehérré va-
rázsolják, kisimítják a ráncokat és 
használójának üde, rózsás arcszínt 
kölcsönöznek. Hirdetésében a leg-

magasabb körökből való el-
ismerő, köszönő levelekre 
hivatkozott, de a diszkréció 
miatt legnagyobb sajnálatára 
ezek küldőinek a neveit nem 
árulhatta el. 

Ugyancsak jó százéves új-
sághirdetésekből tudom, 
hogy a mindenhol kapható 
Paula-víz gyomrot, alhasi 
bántalmakat, májat, vesét, 
hólyagot, aranyeret gógyí-
tott. Ezen is túltesz hatékony-
ságban a Tokaji Chína-vasbor, 
amely nemcsak a vérszegény-
ség, sápkór, étvágytalanság 
ellenszere, hanem a gyenge 
gyerekek erősítésére is igen 
hatásos, a fentieket hitelesí-
tendő belügyminiszteri enge-
déllyel árusították.

Hirdetésekkel hozta tudo-
másomra Lázár Sámuel, hogy 
Lázár Sámuel lát- és kötsze-
rész „a sérvbajban szenvedő 
emberiség jótevője”, aki a 
fentiek mellett még valódi 
párizsi csomagolású gumióv-
szert is forgalmaz.

Bartók László a szatmári fő-
téren (Deák tér 19. sz.) gyógy-
szeráru-üzletet, drogériát 
nyitott, ahol gyógyszereket 
és gyógyszerészeti különle-
gességeket, állati gyógyásza-
ti cikkeket, szépítőszereket, 
gyógyborokat, teát, rumot, 
csokoládét, hőmérőket, ipari 
és gazdasági  célokra vegyé-
szeti készítményeket kínált a 
„legolcsóbb áron”.

Kozmetikai üzlet is nyílt 
ekkoriban Szatmáron, Roth-
schild Bella kozmetikai, hölgy-
fodrász és manikűr intézete, 
amely szépségápolásra, valamint 
„hajszál eltávolításra”, szőrtelenítés-
re szakosodott.

Komoly szerepet szántak az egész-
ség megőrzésében a fürdőknek. Ez 
idő tájt nyílt a Kossuth-kerti gőz- és 
kádfürdő, amely a villanyvilágítás és 
légfűtés mellett azzal is büszkélke-
dett, hogy a délelőtti órákban a vá-
rosban közlekedő kisvasúton lehet 
megközelíteni. Kedvenceim közé 
tartozik az 1902-ben nyílt szatmári 
polgári, császári és királyi katonai 
uszoda hirdetése. Az uszodának 
nem vezetője, igazgatója, adminiszt-
rátora, hanem uszoda-parancsnoka 
volt Schulla főhadnagy személyé-
ben, aki egy lepedőt egyszeri hasz-
nálatra 6 fillérért, egy úszógatyát 4 

fillérért adott a látogatóknak.
Hogy a fentiekben agyondicsért 

készítmények mennyire voltak ha-
tékonyak, ennyi év távlatából na-
gyon nehéz megmondani. Tájékozó-
dásként megemlítem, hogy jó száz 
éve nagyapám testvére, dr. Muhy 
Zsigmond Szatmárnémetiben volt 
orvos, ismerte ezeket a „csodasze-
reket”, de a családtagoknak soha-
sem ajánlott, írt fel semmi ilyesmit. 
Apám szerint az általa legtöbb-
ször használt gyógymód a hashajtó  
(karlsbadi só), valamint a lázcsillapí-
tó priznic, vizes borogatás volt. 

Muhi Sándor
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― Kerek öt éve vezeted a Harag 
György Társulatot. De milyen út veze-
tett idáig? Hogyan kerültél kapcsolat-
ba a színházzal, mikor döntötted el, 
hogy színházművészettel fogsz fog-
lalkozni?

― Gyerekkorom óta színházközel-
ben élek, kis túlzással élve a szat-
mári színházban nőttem fel. Az első 
szerződésem ehhez a társulathoz 
hat és fél éves koromban kötött, 
igaz azt még nem én írtam alá, ha-
nem a törvényes gyámjaim, azaz a 
szüleim. Ez egy gyerekszerep volt az 
akkori Tótékban, Árkosi Árpád ren-
dezésében. Később ezt más gyerek-
szerepek követték, összesen négy-
szer dolgoztam gyerekként a Harag 
György Társulattal. Részt vettem 
még néhány jótékonysági gálán, 
például a Rákóczi Kollégium javára. 
Mindig közel voltam a társulathoz, 
máig vannak olyan alkalmazottak, 
akiknek annak idején még a tér-
dükön lovagoltam. Most már erős 
tűzvédelmi világítás van a színház-
épületben, úgyhogy gyakorlatilag 
soha nincs igazán sötét, sajnos még 
akkor sem, amikor művészeti, esz-
tétikai szempontból nagyon fontos 
volna. A felújítás előtt még nem vol-
tak ezek a szigorú tűzvédelmi sza-
bályok, de nekem akkor sem kellett 
villanyt kapcsolnom, hogy bárhova 
eltaláljak vaksötétben is az épület-
ben. Ennek ellenére, már kamaszko-
romban eldöntöttem, hogy mégsem 
színházban fogok dolgozni. Ez egy 
nehéz döntés volt, ugyanis egy nagy 
lemondáshoz kötődik bennem. Volt 
egy jónak tűnő lehetőségem, ami 
ugyanakkor nehéz döntés elé állí-
tott: megnyertem Debrecenben egy 
versmondóversenyt, utána pedig 
odajött hozzám a zsűri elnöke, aki 
tanárnő volt a budapesti főiskolán, 
és azt mondta: „Magának minden-
képpen színésznek kell lenni”! Akkor 
voltam tizenegyedik osztályos és 
nagyon szerelmes a páromba. A ta-
nárnő a zsűri alelnökével együtt, aki 
szintén színész és az Ady Endre ne-
vét viselő debreceni drámapedagó-
giai líceum igazgatója volt, felvázolt 
egy tervet, hogy hogyan is kellene 
nekem mindezt a gyakorlatban meg-
valósítanom. Azt tanácsolták, hogy 
a tizenkettedik osztályt már Debre-
cenben végezzem, az említett intéz-
ményben, és onnan havonta járjak 
fel Budapestre felkészítőre ehhez a 
tanárnőhöz. Korábban is gondoltam 
én néha arra, hogy esetleg színire 
megyek, ez az ajánlat pedig elsőre 
visszautasíthatatlan lehetőségnek 
tűnt. Kaptam egy kis gondolkodási 
időt, én pedig hazajöttem, elgon-
dolkodtam rajta és úgy döntöttem, 
hogy sem a szerelmemet, sem az 
otthonhoz, sem Erdélyhez való kö-
tődésemet nem tudom még felad-
ni. A Szatmárnémeti Református 
Gimnáziumban volt egy nagyon jó 
osztályom, tőlük sem tudtam elsza-
kadni, úgy éreztem, képtelen volnék 
elmenni pont az utolsó, még itthon 
eltölthető évem alatt. Végül tehát 
nem éltem a lehetőséggel, bár nehe-
zemre esett dönteni. A szerelem, az 

otthon, a baráti közösség és a család 
köteléke győzött bennem. Mégis, ez 
egy be nem vallott sokkhatás volt, 
mert nagyon nehéz volt nemet mon-
danom rá, és talán éppen ezért nem-
csak a budapesti, hanem egyáltalán 
a színészi pályára is nemet mondtam 
magamban, mi több, elkezdtem tel-
jesen elfordulni a színházi világtól is: 
eldöntöttem, hogy nem fogok szín-
házzal foglalkozni, hanem az irodal-
mat választom. Ebben szerepe volt 
annak is, hogy éppen tizenegyedikes 
koromban nyertem meg az országos 
magyar tantárgyversenyt, ami nagy 
bátorítást jelentett az irodalmár pá-
lya felé, ráadásul az első díj ezen a 
versenyen első helyen, tízes osztály-
zattal történő bejutást garantált az 
ország bármely egyetemére iroda-
lom és ezzel rokon humán szakokon.

― Végül mégsem ezt lett az irány. 
Mi történt?

― Tizenkettedik osztálytól már 
tudatosan készültem a magyar-an-
gol szakra Kolozsvárra. Végigjár-
tam az egyetemet, mert nagyon 
szerettem a magyar tantárgyakat, 
de végül nem diplomáztam le, mert 
az angol nem igazán ment és nem 
is szerettem. A színházzal való sza-
kításom igen rövid életű kísérlet 
volt, egy kellemes véletlen folytán 
már első évem után eldöntöttem, 
hogy visszakanyarodom valamikép-
pen. Az egyik ismerősöm szólt, hogy 
megy Kisvárdára a színházi fesztivál-
ra sajtótudósítónak, menjek én is, 
mert jó buli. Akkoriban még jól állt 
ez a fesztivál, a sajtósoknak például 
mindent álltak (jegyeket, szállást, 
étkezést beleértve) a fesztivál teljes 
időtartama alatt. Hamar ráálltam a 
dologra, de felmerült a kérdés: ki-
nek tudósítok majd, hiszen a jelen-
tősebb lapoknak, folyóiratoknak ott 
voltak a tudósítói ― egy fontos kivé-
tellel. Gondoltam egyet és bemen-
tem a Művelődés szerkesztéségébe 
Kolozsváron, megkerestem a főszer-
kesztőt és megkérdeztem, hogy ér-
dekli-e egy beszámoló a kisvárdai 
színházi fesztiválról? Ha igen, én in-
gyen megírom, csak írjon egy e-ma-
ilt, hogy én hivatalosan a Művelődés 
tudósítójaként leszek ott. Ez meg 
is történt, Kisvárdán pedig nagyon 
sok fontos teatrológussal, elméle-
ti szakemberrel találkoztam, akik a 
szakmai beszélgetéseken valahogy 
felfigyeltek arra, hogy ott téblábol 
egy kölyök, akit érdekelnek ezek az 
elemző eszmecserék, és elkezdtek 
szóba állni velem. Én meg kerestem 
a társaságukat, kérdezgettem őket 
arról, hogy mi is a színháztudomány, 
mit jelent színháztörténésznek, 
teatrológusnak, színházesztétának 
vagy kritikusnak lenni. Olyan szín-
házi szakemberek voltak ott, mint 
Nánay István, Szűcs Katalin Ágnes, 
Darvay Nagy Adrienne, Dúró Győző 
és sokan mások. Az ott töltött né-
hány nap alatt rádöbbentem, hogy 
mégsem tudok én igazán elszakadni 
a színháztól, de a színháznak inkább 
az elméleti oldala érdekel: megérte-
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Csak én érezhetem,
hol a helyem éppen 

— ÖT ÉV A HARAG GYÖRGY TÁRSULAT ÉLÉN

Pályakezdő dramaturgként Szatmáron

Bessenyei Gedő István,
a Harag György Társulat 
művészeti igazgatója öt 

éve tölti be a társulat 
vezetői tisztségét. 

Bár a színházban nőtt fel, 
számtalan szál 

köti az intézményhez, mégis 
rögös úton 

jutott el eddig. 
Az alábbiakban színházi 

élményeiről, 
eddigi pályafutásáról, 

valamint nehézségeiről, 
küzdelmeiről 

és sikereiről kérdeztük. 
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ni, hogy pontosan mi mitől működik 
vagy nem működik, illetve milyen ré-
tegekből épül fel a színházi alkotás. 
Nem feltétlenül a színészi oldala 
tehát, hanem rálátni a nagy-egész-
re, amit csak kívülről, a nézőtérről 
lehet. Rájöttem, hogy bizonyos ösz-
szefüggések a színpadról nem lát-
szanak, mert senki sem láthatja és 
elemezheti objektíven kívülről ön-
magát.

― Elég sok vívódás után kerültél a 
főiskolára, és ott is többször irányt 
váltottál… 

― Még azon a nyáron Kolozsváron 
beiratkoztam a teatrológia szak-
ra, amit párhuzamosan végeztem 
a magyar-angol szakkal. Amikor a 
magyar-angol szakot befejeztem, 
átmentem Marosvásárhelyre és 
ott fejeztem be a teatrológia sza-
kot, illetve ott kezdtem el a rende-
zői mesterit. Alapképzésben tehát 
színháztudomány szakot végeztem, 
mesterképzésben pedig rendező 
szakot. Ugyanakkor a mi szakmánk-
ban nem a tanulás lehetősége, ha-
nem az elhelyezkedés a legnagyobb 
probléma. Az egyetemi képzésem 
végéhez közeledve egy ideig nem 
nagyon láttam, mi lesz a folytatás. 
Debrecen felé vezetett az utam, 
ahol akkor még Vidnyánszky Attila 
volt az igazgató. Kulcsár Edit, egy-
kori szatmári dramaturg és irodalmi 
titkár ismertetett össze vele, aki ak-
kor már a csapatában dolgozott, és 
akinek sosem fogom tudni eléggé 
megköszönni ezt a találkozást. Ren-
geteget tanulhattam ott a színház 
gyakorlatáról, messze többet, mint 
akár az egyetemi évek egész sora 
alatt. Először egy Erasmus-ösztön-
díjjal mentem ki gyakornokoskodni, 
utána már ők fizettek, több gyakor-
nok-asszisztensi munkám volt, éven-
te egyszer-kétszer megfordultam 
ott, Vidnyánszkynak is voltam gya-
kornok-asszisztense. Nagyon sok al-
kotóval tudtam Vidnyánszky révén 
találkozni, de ez azért alkalmi mun-
ka volt, nem jelentett állandó meg-
élhetést. A marosvásárhelyi egye-
tem mellett működik egy színház 
― a Stúdiószínház ―, ami a nevével 
ellentétben nem stúdió, hanem egy 
kisebb színházterem, de nagyszín-
paddal, zsinórpadlással, méreteiben 
körülbelül olyan, mint a nagykárolyi 
színház. Rendes évadja van, amit a 
főiskolások játszanak. Oda hívnak 
külsős rendezőket. Egy alkalom-
mal meghívták Keresztes Attilát, a 
szatmári társulat akkori művészeti 
igazgatóját, hogy rendezze meg a 
Sirályt. Az előadás anyagi és szer-
vezési okok miatt nem készült el, 
de a próbafolyamat elindult és elju-

tott egy bizonyos fázisig. Keresztes 
Attila mellé engem osztottak be 
dramaturgnak és rendezőasszisz-
tensnek, állítólag az ő kérésére (bár 
ezt soha nem tisztáztuk utóbb). Ez 
nagyon jólesett, mert ezek szerint ő 
már hallhatott valamit rólam, vala-
mennyire figyelhette a pályámat. Ez 
azért nem volt magától értetődő a 
számomra, mert amikor ő Szatmár-
németiben volt igazgató, én már hét 
éve nem itt éltem és nagyon ritkán 
jártam haza, sok előadást nem is lát-
tam, vagy nem itthon, hanem vala-
milyen fesztiválon nézhettem meg 
a hazaiakat. A próbafolyamat alatt 
sokat beszélgettünk, aztán egyszer 
szerződést ajánlott, hogy legyek a 
Harag György Társulat dramaturgja 
és a weboldal szerkesztője. Addig 
nekem eszembe sem jutott, hogy 
a hazaszerződéssel próbálkozzam, 
mert tudtam, hogy a színháznak már 
volt egy alkalmazott dramaturg- 
ja, egy irodalmi titkára és még egy 
PR-referense is, ami miatt én túltelí-
tettnek gondoltam a pályát. Magam-
tól biztosan nem jelentkeztem volna 
sokadik pótkeréknek, ráadásul, bár 
lojális és tisztelettudó típus vagyok, 
sosem voltam egy behízelgő alkat. 
Így viszont azonnal örömmel igent 
mondtam a megtisztelő felkérésre, 
abban a tudatban, hogy Erdély egyik 
legjobb társulatához szerződöm, rá-
adásul Attila elfogadta azt a kérése-
met, hogy Debrecenben még befe-
jezhessem a Silviu Purcărete mellett 
rendezőasszisztensként megkez-
dett munkámat is. A nagy örömöm 
ellenére nem könnyű időszak várt 
rám, hiszen akkor volt a huszonöt 
százalékos fizetéscsökkentés a köz-
szférában, ami azt jelentette, hogy 
én a minimálbér hetvenöt százaléká-
ért szerződtem Szatmárnémetibe. 
Ez kevesebb volt, mint amit ráköl-
töttem a Marosvásárhelyre történő 
ingázásomra, hogy befejezhessem a 

mesteri képzés utolsó évét. De azt 
mondtam, hogy megéri, mert nem 
egyszerű sem a teatrológus sem a 
rendezői szakról főállásban bekerül-
ni egy kőszínházba. 

― Hány dramaturgra van szükség 
az erdélyi színházi palettán?

― Egy színháznak maximum egy-
két állandó dramaturgra van szük-
sége, az egyetemeken pedig évente 
végez öt-nyolc, miközben van ösz-
szesen tizenegy, állandó társulattal 
rendelkező erdélyi magyar színház, 
a két bábszínházi intézményt is be-
leértve. Érdekes dolog az is, hogy a 
romániai színházakban nincs kife-
jezetten dramaturg állás, én is szí-
nészként voltam alkalmazva, majd 
irodalmi titkárként, mikor hogy. A 
magyar színházi kultúra a némettől 
vette át a dramaturg funkciót. A ro-
mán színjátszás inkább franciás, ott 
nem használnak dramaturgot. Ma vi-
szont már a román színházi kultúrá-
ban is kezd meghonosodni a drama-
turg feladatkör, hiszen látják, hogy 
nem árt, ha van valaki, aki ért a szö-
veghez, hozzá tud ahhoz nyúlni, il-
letve külső szeme tud lenni a rende-
zőnek is, egyfajta belső kritikus, aki 
még azelőtt megkritizálja az előa-
dást, mielőtt azt a néző megkritizál-
hatná, illetve szembesíti a rendezőt 
a szöveggel és saját, esetleges dra-
maturgiai következetlenségeivel. 
Mindemellett akár a repertoárfor-
málásban is értékes javaslatokkal 
szolgálhat.

― Végül tehát mégis hazajöttél 
Szatmárnémetibe. Hogyan fogadtak?

― Akkor úgy éreztem, hogy Erdély 
egyik legjobb színházához kerültem, 
ahol minden szép és rózsaszínű. Ha-
mar kiderült, hogy messze nincs itt 
az a mélységes harmónia, ami mesz-
sziről, több száz kilométer távolá-
ból látszott vagy hírlett. Akkoriban 
robbantak ki azok a nagy cirkuszok, 
amelyek minket, frissen csatlakozó, 
szinte még gyerekként érkező lelkes 
újoncokat borzasztóan megviseltek. 
Jónéhány kamaszos illúziómtól ab-
ban az évadban búcsúztam el örök-
re… Mint fiatal pályakezdők, eleinte 
azt sem értettük, hogy igazából mi 
történik, de nekem határozott előny 
volt mégis, hogy ebben a városban 
nőttem fel, ismertem a társulat egy 
jelentékeny részét és ismertem a kö-
zönséget, a szatmári embereket is. 
A kezdeti elbizonytalanodás, meg-
rökönyödés után ezért végülis elég 
hamar kiismertem magam a hazai 
terepen, amiben az is közrejátszott, 
hogy pillanatok alatt mélyvízbe ke-
rültem. A nyilván sokak által közis-
mert felmondási hullám során töb-
bek között az irodalmi titkár is távo-
zott, onnantól kezdve már nemcsak 
dramaturg és a weboldal szerkesz-

tője kellett legyek, hanem át kellett 
vennem az irodalmi titkár feladatait 
és az egész PR-tevékenységet. Meg-
hirdettünk az irodalomtitkári állást, 
de a jelentkezők között nem volt 
olyan, aki minden elvárásnak eleget 
tudott volna tenni három nyelven, 
ezért én azt tanácsoltam, hogy al-
kalmazzanak két személyt: Végh Ba-
lázst és Tamás Ágnest. Ráadásul tisz-
tességes fizetést harcoltam ki nekik, 
így történt, hogy a beosztottjaim 
többet kerestek mint én. Magamért 
sosem emeltem szót, de elkezdtem 
érezni, hogy ha ezt el tudtam érni, 
akkor talán van némi diplomáciai ér-
zékem és érdekérvényesítő képessé-
gem. A PR-osztályhoz csatlakozott 
még Burus Botond grafikus is, akit 
szintén én javasoltam felvételre, és 
így elkezdett kialakulni egy egész jó 
csapat. Mint mondtam, előnyömre 
szolgált, hogy ismertem a várost és 
a társulat egy részét, ráadásul alap-
tulajdonságom, hogy pánikhelyze-
tekben ritkán szoktam kétségbees-
ni, általában higgadt maradok. Talán 
erre a képességemre figyelt fel az 
akkori vezetőség, vagy az irodalmi 
titkárság és a PR-osztály talpraállí-
tásában végzett szakmai munkámra 
(nem tudom, mert sosem mondták 
kerek-perec), de tény, hogy még ab-
ban az évadban bekerültem a mű-
vészeti tanácsba, ami egy egy éves 
régiséggel rendelkező pályakezdő 
számára hihetetlen megtisztelte-
tés. A társulat részéről is elkezdtem 
érezni egyfajta szakmai és emberi 
bizalmat, fiatal, huszonöt éves ko-
rom ellenére elkezdtek adni a sza-
vamra, adott esetben akár szakmai 
tanácsért fordulni hozzám. Én pedig 
igyekeztem megszolgálni ezt a rop-
pant lekötelező bizalmat. Az évad 
végén aztán világossá vált előttünk, 
hogy a korábban felmondott kol-
légák után a művészeti igazgató is 
itthagy bennünket, több színész kol-
légával együtt, mivel úgy döntött, 
Marosvásárhelyen folytatja tovább 
a tevékenységét. 

― Keresztes Attila távozása után 
javult a helyzet, csökkent a feszült-
ség?

― Egy olyan periódus követke-
zett, amikor lehetett látni: nem biz-
tos, hogy jó idők várnak a szatmári 
színjátszásra. Azt ekkor talán még 
nem lehetett látni, hogy a városve-
zetés politikai színezete is megvál-
tozik, de azt igen, hogy hamarosan 
elindul a színházépület felújítása, 
át kell költözni a művelődési házba, 
ami a színjátszásra alkalmas ugyan, 
de mégsem színházi tér. És ahogy ez 
lenni szokott, válságos időszakban 
senki sem akar nagyon igazgató len-
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ni, hiszen a mi szakmánkban is igaz, 
hogy a legtöbben jobban szeretnek 
aratni mint vetni. Ekkor ült a tár-
sulat művészeti igazgatói székébe 
édesapám, Bessenyei István. Egyéb-
ként nagyon érdekes az ő története: 
kétszer is akart igazgató lenni élete 
folyamán, kétszer pályázott nagy 
ambíciókkal és alapos tervekkel, 
komolyan átgondolt stratégiával, 
amit érdemes lett volna talán az ak-
kori fenntartónak is észrevenni, de 
sajnos nem vette észre. Végül ak-
kor lett művészeti igazgató, amikor 
ő már ezt nem akarta igazán, nem 
vágyott erre a babérra ― de erköl-
csi kötelességének érezte, hogy ne 
hagyja cserben a társulatot, amit 
egész életében szolgált. Maga is úgy 
érezte, rangidős társulati tagként ő 
az, aki át tudja vezetni a válságos 
időszakon a társulatot, és aki egysé-
get tud teremteni a sok táborra sza-
kadt, akkor még mindig nagyon rossz 
hangulatú munkaközösségben.  Ez 
egy bizonyos szintig sikerült, ma 
már, ha nem is barátok, de jó kollé-
gák lettek azok, akik akkor még egy-
más esküdt ellenségeiként léteztek. 
Ez volt az az időszak, amikor ki kel-
lett költözni a színházból, elvesztet-
tük a színházi fesztiválunkat, mert 
egy olyan városvezetés lett, ame-
lyik a kultúrának már-már ellensége 
volt. Nemcsak a magyar kultúrának, 
hiszen román kollégáinkat sem ké-
nyeztették, finoman szólva, hanem 
általában a kultúrának. A minőségi 
kultúrafogyasztás helyét felváltot-
ták a színvonaltalan megye- és vá-
rosnapok, igénytelen tömegrendez-
vények. Ebbe a nehéz küzdelembe 
édesapám nagyon belefáradt, rá-
adásul ekkor került szóba a román 
tagozattól való különválás ügye is, 
amelyről tudtuk, hogy nem lesz egy-
szerű, sajnos nem is sikerült. Akkor 
úgy tűnt, hogy van rá esély, hogy a 
társulatnak ez a nagyon régi álma 
megvalósuljon. Tudni kell, hogy a 
színház az egyik legköltségesebb 
művészet, gazdasági önállóság nél-
kül nem lehet valóban autonóm mó-
don gyakorolni. Ebben az időszak-
ban tehát két fordulat esett egybe: 
az önállósulás kísérlete és a szín-
házépület felújítása. Édesapámban, 
romló egészségügyi állapota okán 
is, ekkor kezdett megfogalmazódni 
a gondolat, hogy talán fiatalabb ke-
zekbe adná át a vezetőpálcát.

― A sors ekkor csak nem hagyott 

nyugton, újabb kísértés elé állított. 
Mi volt ez?

― A Nemzeti Színház hirdetett 
egy ösztöndíjat fiatal színházi alko-
tóknak, hogy azokból rendezőasz-
szisztenseket, illetve rendezőket 
neveljenek, gyakorlati továbbkép-
zés keretében. Én erre az ösztöndíj-
ra sikerrel jelentkeztem, időközben 
azonban a kiíró intézmény vezetői 
részben újragondolták a képzés jel-
legét, és nem ösztöndíj-jellegű idő-
szakos programként képzelték el a 
megvalósítást, hanem főállásként, 
ami fizetéssel, lakástámogatással 
járt, tehát oda kellett volna költöz-
ni. Érthető okokból úgy határoztak, 
hogy nekik állandó jelenlétre van 
szükségük, olyat keresnek, aki ott 
él, ott lélegzik, együtt a színház-
zal. Kaptam tizenöt perc gondol-
kodási időt. Hazatelefonáltam és 
kikértem három, számomra fontos 
ember véleményét: a kedvesemét, 
édesapámét, aki igazgatóm is volt 
akkor, és a Stier Péterét, akire ak-
kor már nemcsak kollégámként, de 
barátomként is kezdtem tekinteni. 
A párom persze bátorított, vágjak 
új kalandba, de a másik két megkér-
dezett inkább lebeszélt, azt érzékel-
tetve, hogy itthon nagyobb szükség 
van rám. Ragaszkodtam hozzá, hogy 
Vidnyánszky Attilával személyesen 
közölhessem, hogy miért állok el az 
önként megpályázott lehetőségtől. 
Nem szerettem volna, hogy másod-
kézből értesüljön róla, hiszen egy 
ilyen lehetőséget kihagyni nekem, 
aki mindig is törekedtem a közelé-

ben dolgozni, nem könnyű döntés 
volt, szabályosan szégyelltem ma-
gam előtt is. Vidnyánszky viszont tö-
kéletesen megértette, ami hihetet-
lenül jólesett. Ezzel nagy pszichés 
nyomástól szabadított meg, mert 
elmondta, hogy mennyire fontos 
szerinte is a szülőföld kultúrájának a 
gyarapítása, és hogy ő maga is húsz 
éven át hagyott ki ennél sokkal na-
gyobb lehetőségeket is azért, hogy 
Beregszászon színházi műhelyt te-
remthessen és vezethessen. Aztán 
hozzátette: te tudod és érzed, hol 
van most a helyed. Én pedig újra ha-
zajöttem, folytattam a munkámat 
és hamarosan átvettem a művészeti 
igazgatói tisztséget, még ugyana-
zon évad közepén. 

― Egy nagyon válságos időszak-
ban, hogy kezdted el talpra állítani a 
társulatot?

― Ez egy elhúzódó, mondhatom 
két-három éves nehéz időszak volt, 
aminek az első része morális válság 
volt, utána jött egy politikai, anyagi 
válság a fenntartók részéről. Inkább 
a külső körülmények generáltak 
újabb és újabb válságokat, hiszen 
úgy dolgoztunk, hogy folyton érez-
tük, hogy a kultúra szerepe a város-
ban csökken, a szakma megbecsülé-
se nem volt sehol. Az akkori városve-
zetés a színészeket hereméhekhez 
hasonlította nyilvánosan. Nagyon 
sokszor, nagyon megalázó helyze-
tek álltak elő. A vendégrendezők 
nem nagyon szerették a művelődési 
házat, nagyon sok nagy nevet meg 
se lehetett hívni, mert nem voltak 

megfelelő munkakörülmények. Az 
a minimális felszereltség pedig nem 
volt kielégítő. De volt persze előnye 
is ennek az időszaknak szakmai ér-
telemben, ugyanis bérleteket kel-
lett összevonni. Én azt mondtam, ha 
úgyis össze kell vonni, ha úgyis meg 
kell kavarni a bérletrendszert a te-
rem nagysága miatt, most lehet egy 
kicsit kísérletezni is a bérletrend-
szerrel. Így alakult ki, többféle vari-
áns kipróbálása nyomán a választ-
ható előadások mai hagyománya. 
Mivel kevesebb előadás volt (három 
bérletből két előadás lett), lehetett 
kísérletezni műfajokkal is. Számítot-
tunk arra, hogy a művelődési házban 
uralkodó állapotok miatt sok bérle-
test fogunk elveszíteni, ezért egy 
nagyon erős PR-stratégiát dolgoz-
tunk ki. Nagy hangsúlyt fektettünk 
például a szórólapozásra. Végül az 
történt, hogy sok bérletest elveszí-
tettünk ugyan, de sokkal több újat 
nyertünk, így már az első évadban 
növekedést produkáltunk. Azóta 
a mai napig egy folyamatos néző-
számnövekedésről beszélhetünk, 
annak ellenére, hogy természetesen 
mindig vannak elégedetlenek is. Az 
elmúlt hét év alatt tízezerrel nőtt 
a nézőink száma (negyvenegyezer-
ről, ötvenegyezerre). Vannak olyan 
erdélyi színházak, amelyeknek ez a 
tízezres szám közel a teljes nézett-
ségét jelenti…

― Hogyan tekintettél elődeidre?
― Példaképként. Mindenikükből 

az érdekelt leginkább, amit jól csi-
náltak, mert nekem az ő megvaló-
sításaik végpontját kellett kiinduló-
pontomnak tekintenem. Ráadásul 
többüktől közvetlenül is sokat ta-
nulhattam, gyerekkoromtól kezdve 
a mai napig a színházról, beleértve 
a színházvezetést is. Mindannyiuk 
öröksége kötelez, esetleges téve-
déseikből pedig csak tanulnom ér-
demes, nem álszent és hiú módon 
kritikával illetnem. 

― A kortárs színház bizonyos for-
máinak elfogadtatása nehézségekkel 
jár? 

― Ez egy külön kulturális straté-
gia volt az én eddigi igazgatóságom 
idején, különösen a visszaköltözés 
után. A felújított színházépületnek 
már egészen jó a színpadtechnikája, 
ezeket a lehetőségeket bűn nem ki-
használni ahhoz, hogy létrejöjjenek 
úgynevezett művészszínházi előa-
dások is, miközben nyilván színpad-
ra kerülnek olyan szórakoztató előa-
dások is, amelyeket a legszélesebb 
közönségrétegek igényelnek. Tudni 
kell azt, hogy a művészszínházat ― 
akár csak a művészet más ágazata-
it ― soha nem lehet jegyeladásból 
fenntartani. Az, amit jegyeladás-
ból tartanak fenn, alapvetően nem 
színházművészet, hanem szórakoz-
tatóipar. Nekem az a célom, hogy 
a szatmárnémeti színpadon jó mi-
nőségű színházi előadások jöjjenek 
létre, de értelemszerűen kapjon he-
lyet a szórakoztatás is. Hogy meny-
nyire lehet elfogadtatni a nézőkkel 
az újat, az egy nagyon változó és 
behatárolt dolog. Én ezen a téren 
nem tartozom a túlzottan optimis-
ta színháziak közé. Nem gondolom, 
hogy a színház önmagában meg tud 
változtatni embereket, és nem gon-
dolom azt sem, hogy a közönség egy 
bizonyos szinten túl nevelhető. Ah-
hoz, hogy egy ember megváltozzon, 
nem elég a színházi befogadás terén 
megváltoznia, hogy mást ne mond-
jak, ahhoz mást kell olvasnia is…
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Interjú közben

2017-ben a MASZIN Magyar Színházi Szövetség ügyvezető elnökeként 
az alapítást bejelentő sajtótájékoztatón Temesváron, 

az alapító színházak igazgatóinak körében



Folytatás az előző oldalról

Egy nagyon komplex dolog az, hogy 
miként alakul ki valakinek a kulturá-
lis ízlése. Ahhoz, hogy kortárs mű-
veltsége legyen, tisztában kellene 
lennie a kortárs irodalommal, a kor-
társ képzőművészettel, a kortárs 
zeneművészettel is, vagy legalábbis 
nyitottnak lenni rá. A műveltség egy 
immanens dolog, sokkal átfogóbb 
valamit jelent, mint pusztán a szín-
házi műveltséget. Aki otthon har-
madrangú sorozatokat és show-mű-
sorokat néz a tévében óraszám, an-
nak mi hiába toljuk bele a képébe a 
kortárs kultúrát, nem tud vele mit 
kezdeni. Akinek az irodalmi élmé-
nyei XIX–XX. századi művekre korlá-
tozódnak, az nemcsak a XXI. század 
kortárs irodalmát, de a színházát 
sem fogja tudni nyitott érzékekkel 
befogadni. 

Soha meg nem szűnő, hatalmas 
feladat, hogy a szellemi elitnek és a 
széles közönségrétegeknek is tud-
junk kínálni valamit, hogy ne feled-
kezzünk meg sem a nyitott szellemű 
színházi ínyencekről, sem pedig a 
konzervatívabb rétegekről. Miköz-
ben olyan persze nem létezik, hogy 
minden előadás mindenkinek tetsző 
legyen, ahogy egy képzőművészeti 
vagy irodalmi alkotás sem tetszhet 
mindenkinek. 

Mi azonban sosem feledhetjük el 
az alapvető feladatunkat, amiért a 
társadalom fenntartja intézménye-
inket.

― Mi a színház alapvető feladata 
tehát?

― A legalapvetőbb feladata, ami-
ért a társadalom fenntartja a köz-
pénzből működő színházi intézmé-
nyeket, a filharmóniák, operaházak, 
balett- és kortárs táncszínházak, 
múzeumok, művészeti galériák, 
közgyűjtemények, könyvtárak stb. 
mellett, az vitathatatlanul a színház-
művészet, nem pedig a szórakozta-
tóipar. A szórakoztatóipari intézmé-
nyek piaci alapon is fenntarthatók, 
függetlenül a műfajuktól. A művé-
szeti intézményeket épp azért tartja 
fenn a társadalom, mert a művészet 
nem működtethető gazdaságilag 
önfenntartó módon, már évszáza-
dokkal ezelőtt sem működött vol-
na úgy (mindig bőkezű uralkodók, 
egyházak, főnemesek, vagy az állam 
támogatására szorult). Minket tehát 
azért tartanak fenn az adófizetők, 
hogy művészeti alkotásokat hoz-
zunk létre. Ehhez adódik hozzá járu-
lékos feladatként az a szórakoztató-
ipari tevékenységünk, amely által az 

adófizetői támogatásokat jelentős 
saját bevételekkel tudjuk növelni, 
egyensúlyban tartva gazdálkodá-
sunkat. Ráadásul szakmailag a szó-
rakoztató műfajokból rengeteget 
lehet tanulni, fejlődni, mivel ezek a 
közkeletű megnevezésükkel szöges 
ellentétben szakmailag egyáltalán 
nem „könnyű műfajok”. Egy hozzánk 
hasonló repertoárszínháznak tehát 
mindkét feladatot fel kell vállalnia, 
de sosem szabad elfelejtenünk, 
hogy elsődleges feladatunk, amely-
re az adófizetők köteleznek, hogy 
művészi alkotásokat hozzunk létre.

― Az utóbbi években jelentős bot-
rányok rázták meg a magyarországi 
és erdélyi színházi világot. Ilyenek 
voltak a különböző zaklatási bot-
rányok, vagy a Kolozsváron történt 
bántalmazási ügy. Igazgatásod során 
szembesültél ilyen ügyekkel? Mennyi-
re éreztették ezek a botrányok hatá-
sukat Szatmárnémetiben?

― Leginkább abban éreztették 
hatásukat, hogy természetesen be-
szédtémává váltak a társulaton be-
lül is. Annak idején egy országos or-
gánum körkérdést tett fel ezügyben 
a társulatigazgatóknak, köztük ne-
kem is. Én akkor azt mondtam, hogy 
ha történt volna ilyesmi, szerintem 
tudnék róla, mert úgy gondolom, 
van annyi bizalmuk a kollégáimnak 
bennem, hogy hozzám forduljanak, 
ha bármilyen inzultus éri őket. Azóta 
nekem ketten mesélték el a hasonló 

történetüket, de egyik sem a szat-
mári színház kötelékében történt. 
Egyébként erről érdemes volna be-
szélni…

― Miről?
― Arról, hogy az ilyen inzultusok, 

amilyenekkel a sajtó is tele volt, na-
gyon sok esetben nem színházak-
hoz, hanem egyetemekhez kötőd-
nek. Zömmel színészi pályára vágyó 
naiv diáklánykról szólnak ezek a 
történetek, akik a helyzetükkel visz-
szaélő felvételiztetők áldozatául es-
nek. A kolozsvári eset ehhez képest 
teljesen másik ügy, de arról, mint 
egy másik intézmény vezetője, ne-
kem nem dolgom nyilatkozni. Annyit 
talán mégis megjegyeznék, hogy 
meglátásom szerint a sajtó nem ke-
zelte helyén az ügyelő felelősségét 
a helyzetben. Népszerű dolog min-
dig a főnök kizárólagos felelősségét 
megállapítani, de mi, színházi veze-
tők a hatalmunkat delegálni, köl-
csönözni szoktuk: egy előadás alatt 
az ügyelőnek, egy turné alkalmával 
a turnévezetőnek, egy próbafolya-
mat alatt a rendezőnek. Mindazon 
emberek, akik elfogadják a nekik 
kölcsönzött bizalmat és hatalmat, el 
kell fogadják az azzal járó felelőssé-
get is. Nem tárogathatják a karjukat, 
osztozniuk kell a történtek felelős-
ségében.

Szatmáron mindenesetre eddig 
nem történt hasonló eset, a fordí-
tottja viszont igen, hosszú évekkel 
ezelőtt: feszültségkezelési gondok-
kal küzdő színész fizikailag fenyege-
tett egy rendezőnőt, bár végül sem-
milyen valós fizikai atrocitás nem 
történt. Fegyelmi úton ezt nem le-
hetett szankcionálni, de a dolognak 
köze van ahhoz, hogy az illető már 
régen nem tagja a társulatunknak… 
Ezt a problémát, amit a zaklatás és 
bántalmazás jelent, gyakorta kizáró-
lagosan főnök-beosztott, esetünk-
ben rendező-színész viszonyban ér-
telmezik csupán, holott ez egy férfi-
nő probléma inkább, vagy férfi-férfi 
probléma (ritka a női elkövető). Ál-
talában férfiak élnek vissza a fizikai 
fölényükkel vagy pozicionális, ha-
talmi fölényükkel ilyen esetekben. 
Többek között ezért nagyon fontos, 
hogy egy intézményben legyen mű-
ködő szakszervezet, amelyhez az al-
kalmazottak bizalommal fordulhat-
nak még akkor is, ha ― legrosszabb 
esetben ― a felettesük maga az el-
követő. A legjobb esetben viszont 

az alkalmazottak bizalommal fordul-
hatnak feletteseikhez is a bármilyen 
természetű problémáikkal. 

― Öt éve vezeted a Harag György 
Társulatot és még mindig te vagy a 
legfiatalabb erdélyi igazgató. Hogyan 
befolyásolja ez a körülmény a min-
dennapi munkádat?

― Leginkább talán szemléletmó-
domban és vezetési stílusomban. 
Sosem hittem abban, hogy hatalmi 
gesztusokkal kellene vezetnem a 
társulatot. A hatalomgyakorlás ese-
temben mindig az utolsó eszköz, az 
észérvek erejében hiszek. Eléggé 
konzultatív módon vezetem a tár-
sulatot, miközben a végső döntések 
természetesen művészeti kérdések-
ben hozzám tartoznak, ahogy a fe-
lelősségük is. Ezekkel a főigazgató-
nak, rajta keresztül pedig a fenntar-
tónknak (rajtuk keresztül pedig az 
adófizető társadalomnak) kell elszá-
molnom. Mindemellett talán nyitot-
tabb vagyok az alulról jövő kezde-
ményezésekre is, számos ilyen meg 
is valósut igazgatásom alatt: olyan 
ötletek, amelyekkel a társulat tagjai 
kerestek meg, én pedig felvállaltam 
a megvalósításukat anélkül, hogy 
kisajátítanám azokat, azaz mindig 
az ötletgazdák megnevezésével. A 
fiatal korom persze hátrányokkal is 
járt, főleg a kezdeti években: egy 
27 évesen kinevezett igazgatónak 
nehezebb megküzdenie azzal a fel-
adattal, hogy rendet és fegyelmet 
tartson egy intézményben, különö-
sen, ha ezt nem feltétlenül erősza-
kos gesztusokkal szeretné elérni. 
Ez ― különösen eleinte ― gyakorta 
okozott némi fejfájást nekem. Mind-
ezek a vonatkozások azonban apró-
ságok és nem a munka lényegi ré-
szét érintik valójában. Nem hiszem, 
hogy a kora az elsődleges tényező 
bármely vezető munkája esetében.

― Melyek voltak a számodra leg-
fontosabb megvalósítások és melyek 
a legfájóbbak az elmúlt öt év alatt?

― Az, hogy tízezerrel növelni tud-
tuk a nézőszámunkat, mint említet-
tem, az egyik legfontosabb kvantita-
tív megvalósításunk. A minőségi fej-
lődést pedig olyan alkotók bevonzá-
sa jelezte, mint Bocsárdi László, Ba-
barczy László, Hatházi András, Visky 
András, akik mellett megjelent egy 
sor fiatal alkotó is a szatmári színház 
környékén. Fontos, hogy tizenöt év 
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után újra eljutottunk Bukarestbe 
és díjjal tértünk vissza a fesztivál-
ról, fontos, hogy több alkalommal 
játszhattunk a budapesti Nemzeti 
Színház nagyszínpadán, amire soha 
korábban nem volt példa. Fontos 
eredmény a Debrecennel kötött 
bérletcsere-egyezmény, a József 
Attila színházzal kötött előadás-
csere-egyezményünk, fontos volt 
a közelmúltbeli miskolci vendégjá-
ték-sorozatunk. Fontos, hogy ezek 
alatt az évek alatt eljutottunk egy 
valóban nemzetközi fesztiválra, 
a budapesti MITEM-re (korábban 
ilyen rangú seregszemlén nem vet-
tünk még részt). 

Nagyon fontos, hogy alapítói vol-
tunk az első romániai magyar szín-
házi szövetségnek, amely szintén 
egy évtizedes álmot valósított meg. 
Megszervezhettük az Interetnikai 
Fesztivált, amely a leggazdagabb és 
legsokszínűbb kiadás lett a fesztivál 
történetében, feltámasztottuk a sa-
ját házi fesztiválunkat, Tranzit Feszt 
néven, illetve nálunk volt az első 
MAFESZT is. 

Nagyon fontos, hogy végre ne-
kikezdtünk egy valóban megfele-
lő stúdiószínház felépíttetésének, 
mert az eddigi stúdiónk gyakorlati-
lag alkalmatlan bizonyos előadások 
létrehozására, a tér szerkezete, a 
közepén éktelenkedő oszlopok és 
a méretei miatt is. Ez egy kiemelt 
jelentőségű kezdeményezés, amely-
hez már meg is vásároltuk a telket, 
korporatív magyar állami támogatá-
sok segítségével.

Fontosnak tartom, hogy a kezde-
ményezésemre végre lett egy ál-
landó büfénk ott, ahol korábban a 
bábszínház működött. Ez végre ál-
landó terepe lehet különböző szak-
mai beszélgetéseknek, könyvbe-
mutatóknak, értelmiségi kerekasz-
taloknak, újabban pedig felolvasó 
színházi előadásoknak is, amelyek 
révén tavaly az évad legjobb színhá-
zi büféje lett egy igen rangos mar-
ketingversenyen. Korábban nagyon 
hiányzott egy ilyen közösségi tér, 
amely kulturális csomópontként is 
tud működni. De fontosnak gondo-

lom a bábszínház önálló szervezeti 
egységgé válását is. Korábban ezek 
csak bábszínész posztok voltak, a 
társulat szervezetébe ömlesztve, 
ma már ez egy önálló kis tagozat a 
Harag György Társulaton belül, saját 
tagozatvezetővel és egyre bővülő 
kiszolgálószemélyzettel.

Meg az említett, gyakran alulról 
jövő kezdeményezésből születő új-
donságok is fontosak, amelyek bár 
nem az én ötleteim, felkaroltam 
őket: a költészetnapi maratonunk, a 
SzatmárON program, a Havi Dráma 
SzatmárON program, a most már 
évek óta sikerrel működő önkéntes-
programunk, a tavaly először meg-
rendezett karácsonyi jótékonysági 
vásár. Meg az is, hogy értékes köny-
veket adtunk ki a társulat történeté-
ről. 

Mindezen megvalósítások mögött 
mindig kiterjedt csapatmunka húzó-
dik, ezért magam is köszönettel tar-
tozom mindazoknak, akik segítettek 
a terveim megvalósításában. Közü-
lük is erkölcsi kötelességemnek ér-
zem mindig nevesíteni Stier Pétert, 
akinek a szervezési képességeire, 
vezetői tapasztalataira, baráti ta-
nácsaira és konstruktív javaslataira 
mindig támaszkodhattam. Nélküle 
a felsorolt eredményeknek legfen-
nebb az elenyésző töredéke való-
sulhatott volna meg, mert nem volt 
soha olyan, elsőre akár megvalósít-
hatatlannak tűnő ötlet vagy vágyá-
lom, amivel előrukkoltam, amelyet 
ne vett volna komolyan fontolóra és 
ne segített volna a megvalósulásá-
ban. Szerencsére az utóbbi időben 
ez a mi kis vezetői duónk trióvá szé-
lesedett, mióta az intézményünk fő-
igazgatója Nagy Orbán színész lett, 
aki egy hihetetlen munkabírású, na-
gyon motivált vezető és akivel szin-
tén jól tudunk együttműködni és 
együtt gondolkodni, ami az elődei 
közül kevesekről elmondható. Rá-
adásul most már az alapítvány kura-
tóriumában is együtt dolgozunk. De 
a kör sokkal szélesebb mint pusztán 
a vezetőség tagjainak csapata, fel-
sorolni is nehéz volna, hány ember-
nek tartozom köszönettel.

Ami pedig a kudarcokat illeti, a 
legnagyobb mindenképpen az volt, 

hogy nem sikerült a magyar társu-
lat önállósítását megvalósítanunk. 
De vezetőként előbb-utóbb mindig 
annyira azonosulsz az intézménnyel, 
hogy minden apró sikertelenségét 
saját kudarcodként könyveled el. Én 
például mindig kudarcélményként 
könyveltem el, ha valaki elhagyta 
a társulatunk kötelékét, holott tu-
dom, hogy efelé tart a világ és egyre 
nagyobb a fluktuáció, jövés-menés 
a színházak között. Mégis, ha valaki 
elszerződött, akit szakmailag sokra 
tartottam, már-már személyesen is 
megviselt a veszteség, akkor is, ha 
például magánéleti okokból történt 
a távozása. De ez egy ilyen szakma, 
amiben meg kell szokni a megszok-
hatatlant is, miközben a színház 
mindig megy tovább. Ezt ma már 
édesapám elvesztése révén is kese-
rűen tapasztalom, látva, hogy min-
den szerepébe más lép be a helyére. 
Némelyik szerepkörébe én magam. 
Fájdalmas dolgok ezek, hiszen a 
színház is család, bizonyos értelem-
ben: közös öröm minden új érkezés, 
közös veszteség minden távozás.

― Mik a terveid? Mik a legfonto-
sabb feladatok?

― Sok tervem van, de tartom ma-
gam ahhoz az elvemhez, amit öt év-
vel ezelőtt a társulatnak is elmond-
tam a székfoglaló társulati gyűlés 
alkalmával: hogy nem ígérgetek, ha-
nem teszem a dolgom, bízva abban, 
hogy mindenkinek van szeme és 
esze hozzá, hogy ha pozitív változás 
történik, észrevegye. Nem szeretem 
a szemfényvesztést, sem a lelkesítő 
kortesbeszédeket ― a tények erejé-
ben hiszek. Ahogy akkor, a székfog-
laló beszédemben is fogalmaztam: 
amikor majd ott leszünk Avignon-
ban, észlelni fogjátok, hogy ott vagy-
tok, ha meg nem, akkor azt is. Most 
azt gondolom, hogy néhány fontos 
lépésen túl vagyunk, de még mindig 

rengeteget kell fejlődnünk és fej-
lesztenünk, illetve emelni a szakmai 
tudásunk és megítélésünk szintjét 
is. Hogy ebből mi sikerül, azt nem 
ígéretek, hanem megvalósítások jel-
zik majd, remélem. Én mindenesetre 
azon leszek, hogy sok minden meg-
valósuljon az álmainkból.

Személyes értelemben is szólva a 
terveimről, egyelőre a Harag György 
Társulat a tervem, pontosabban 
szólva saját terveim is mind a Harag 
György Társulatra irányulnak. Hogy 
meddig, az millió körülménytől függ. 
Mindenesetre ha azt érzem, kezdek 
belefásulni, üres rutinok szerint mű-
ködni, akkor magam sem csinálnám 
tovább ― hiszen ez nem egy nyug-
díjas állás, és már így is régebb óta 
csinálom mint bármelyik elődöm a 
rendszerváltozás óta, Parászka Mik-
lós kivételével. De egyelőre nagyon 
is van bennem tettrekészség, akarat 
és ambíció, nem utolsósorban sok 
megvalósításra váró terv, ami nem 
hagy nyugodni. Ahogy Vidnyánszky 
Attila mondta annak idején: valóban 
én érezhetem csak, hol a helyem. 
Ameddig én magam úgy érzem, 
hogy itt van, illetve ameddig a fenn-
tartók és a közönség elégedettek 
a munkám eredményével, nyilván 
folytatni szeretném a megkezdett 
munkát.

― És azután?
― Ha volna kész tervem azután-

ra, az azt jelentené, hogy fél szívvel 
már máshol vagyok és másra készü-
lök. Épp ezért nincsenek kész ter-
veim, bár ha nagyon őszinte akarok 
lenni, az a gondolat, hogy tanítsak 
például, sokszor megkísértett már 
a pályám során. De mindez a jövő 
titka, egyelőre, mint mondtam, a 
megkezdett építkezés folytatása az 
egyetlen tervem. Máshogy ezt, azt 
hiszem, nem is lehet csinálni…

Elek György
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