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Az életnek megvannak a szabályai, törvényei, 
megvan a maga rendje és folytonossága. Éppen 
emiatt, ahol nincsenek szabályok és törvények, 
ahol nincs rend és folytonosság, ott rosszul men-
nek a dolgok. Ezeket a gondolatokat kell(ene) 
figyelembe venniük azoknak az embereknek, 
akik szülőként, pedagógusként, vagy bármilyen 
kategóriájú nevelőként gyermekek életútjának 
irányítására vállalkoznak. Az életet a lélek adja, 
ahonnan hiányzik a lélek, az mesterségesen 
fenntartott lét. Amikor az ember megszületik, 
fel van kínálva számára az élet mint lehetőség, 
de ahhoz, hogy testben és lélekben egyformán 
növekedjen, meg kell tanulni a felajánlott lét-
nek a szabályait és a törvényeit, a rendjét és a 
folytonosságát. Ebben van szerepe a szülőnek, 
emiatt fontos az, hogy aki szülő szerepet vállal, 
rendelkezzen az élet szabályainak és törvényei-
nek az ismeretével, rendelkezzen egy olyan lelki 
világgal, ami szükséges ahhoz, hogy a megszü-
letett gyermeket elvezesse az önállóságig. Ez 
nem mindenkinek sikerül. Lehetnek az ember-

nek vágyai és álmai, tervezhet és elképzelhet 
ilyen-olyan dolgokat, de nem léphet ki a számára 
megadatott keretek közül. Az élet sok újat tar-
togat. Ha ezekkel az újakkal szembemegyünk, 
el kell tudni fogadni a változásokat. Keresni kell 
az összetartozás lehetőségeit. Az emberben 
nagyon erős az összetartozás iránti vágy, mégis 
sokszor az összetartozásnak csak a megkóstolt 
élménye marad meg benne, az is csak egy ide-
ig, vagy halvány emlékként. Sokszor meginog a 
biztonságérzetünk, az önazonosságunk, az em-
beri önbecsülésünk. Egyesek szerint ennek az a 
fő oka, hogy virtuális közösségekben élünk, és 
nem igazán vagyunk otthon ezekben a közös-
ségekben. Lépten-nyomon tapasztalhatóak a 
gyerekek kezelhetetlenségének, a felnőttek és 
a gyerekek növekvő egyet nem értésének jelei. 
Ilyenkor nagyon kevesen törekednek arra, hogy 
a megoldásokat keressék, inkább igyekeznek a 
felelősséget áthárítani másokra, vagy éppen a 
világra, melynek szellemisége magával ragadja 
a legjobbakat is. A gyerekek és a felnőttek meg 

nem értésének a fő oka, hogy a generációk el-
szakadtak egymástól. Mondhatják erre sokan: 
így volt ez mindig. Valóban, a generációváltás 
mindig szemléletváltással járt, mindig tapasztal-
ható volt a fiatalok másként gondolkodása, de 
a kötődések megmaradtak, a szálak a múlt és a 
jövő között nem szakadtak el. Ma még beszélünk 
nevelési és oktatási módszerekről, elmondjuk, 
hogy másként kellene képezni a fiatalokat, mint 
ahogy azt tették akár tíz-húsz évvel korábban, 
de maguk a nagy kezdeményezők sem jönnek 
javaslatokkal, a megtorpanás oka pedig az, hogy 
nem látnak be a fiatalok gondolkodásába, nem 
ismerik a nyelvüket. Van-e esély arra, hogy olyan 
élettörvények és életszabályok alakuljanak ki, 
ami a mai társadalomban a rendet és a folyto-
nosságot szabályozza? Törvények és szabályok 
nélkül is megy tovább a világ, de akkor nem az 
egyén, nem a család, nem is a közösség irányítja 
azt, hanem mindenki sodródik a valakik által el-
indított árral.

Elek György
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fontos szempont volt, hogy a lap 
hasábjain lehetőség nyíljon fiatal 

tollforgatók írásainak a közlésére. Már 
az első számban több fiatal közölt, 

azóta is érkeznek a különböző műfajú 
írások, színvonalas, már-már irodalminak 

nevezhető karcolatok, novellák, 
színdarabok és versek. 

Mindez azt bizonyítja, téves az az állítás, 

hogy a mai tízen- és huszonévesek 
nem olvasnak és nem írnak, nem hoznak 
létre értékeket. Az alábbiakban 
az utóbbi időszakban beérkezett — több 
esetben a gyermekkorral — kapcsolatos 
írások olvashatók. 
Továbbra is várjuk azoknak a fiataloknak 
az írásait, akik a Szamos hasábjain 
szeretnének bemutatkozni, 
illetve akár rendszeresen közölni.

Senki sem 
tökéletes

A fiú belépett az üres szobába, 
s a tükör elé állt. Nem hallotta a 
külvilágot, csak arra figyelt, hogy 
neki muszáj belépnie a tükörbe. 
A tenyere izzadt, az egész teste 
remegett. Lépett egyet, s a sö-
tétben meglátta halvány tükör-
képét, amint az ugyanezt teszi. A 
lába vége a tükröt érintette, s a 
csendes szobában csak a szapora 
légzése hallatszott. A tükörképe 
ugyanolyan rémült volt, mint ő 
maga, de egy határozott mozdulat-
tal átlépett az üvegen. Erőteljes, 
világos fényt látott, ami sértette a 
szemét, s ezért szorosan behunyta. 
Érezte, hogy csak zuhan és zuhan, 
mintha csak a végtelenségbe tar-
tana. Összegombolyodott, várta, 
hogy mikor ér már végre földet, s azt 
kívánta, bár ne tette volna meg ezt. 
Miközben ily módon elmélkedett, 
egy halk puffanással leért a földre. 
Csodálkozott, nem tudta, hol van, 
kik veszik körül, mi lehet ez a hely. 
Körülnézett… „Hiszen itt nincs is 
mitől félni!” — gondolta. „Süt a nap, 
az ég felhőtlen, a virágok vidáman 
fürdenek a nap fényében, s minden-
ki boldog. Minden olyan tökéletes.” 
A Kisfiú kezdett megnyugodni, de 
furcsa érzések törtek elő belőle. Itt 
minden túl tökéletes. Pedig mindig 
van egy felhő az égen, mindig van 
egy hervadt virág, mindig van vala-
ki, aki szomorú, aki veszekszik, vagy 
éppen csalódott. Senki sem tökéle-
tes. De itt mégis minden és minden-
ki az. Hogy lehet ez? Hova került? 
A Kisfiú kis gondolkodás után úgy 
vélte, elindul körülnézni ebben a 
furcsa világban. Csak ment és ment, 
közben minden ember kedvesen rá-
köszönt, holott nem is ismerte őket. 
A helyet átjárta a színes virágok 
édes illata, a napsugár mindent be-
világított. Ahogy sétált a kerteken, 
utcákon keresztül, kezdett isme-
rőssé válni neki a hely, de valahogy 
mégsem volt ugyanaz, mint amire ő 
gondolt. Megpillantott egy házat, 
ami kísértetiesen hasonlított az ő 
házukra, csak ennek nem fehér, ha-
nem fekete volt a fala. Furcsa érzé-
sek kavarogtak benne ezzel kapcso-
latban, de bátorságot vett magán, 
és odalépett az ajtóhoz. Lassan, 
izgatottan nyomta le a rozsdás ki-
lincset, s kinyitotta a nyikorgó ajtót. 
Ahogy belépett, meglátta ugyan-
azokat a dolgokat, amelyek neki is 
megvoltak: játékok, cipők, kabátok. 
Hamar kiismerte magát a házban, 
s bement a  „szobájába”. Az ágyon 

egy fiú ült. Meghallotta a lépteit, 
s megfordult. A Kisfiú hátrahőkölt 
az ijedtségtől, és leesett a földre. 
Mintha csak a tükörképét látta vol-
na. A Kisfiú hasonmása kedvesen 
mosolygott, majd a kezét nyújtotta, 
s kezet ráztak. Elkezdtek beszélget-
ni, majd a Kisfiú rádöbbent, hogy ő 
tulajdonképpen a valóságos világ 
fordítottjában van. Emiatt ugyan-
olyan az a ház, mint az övé. Ezért 
ugyanolyan a fiú, mint ő. Ezért le-
hetséges, hogy minden olyan tö-
kéletes. A Kisfiú tudta, hogy merre 
kell hazamenjen, de még nem akart 
menni, gondolta megnézi, milyen is 
az ő világának a fordítottja. Kilépett 
a hűvös házból, a fénnyel teli kertbe. 
Ő is vidáman köszönt vissza azok-
nak, akik ráköszöntek. Úgy érezte, 
meg tudná szokni ezt a világot. Már 
estefelé járt az idő, kezdett söté-
tedni, s a Kisfiú úgy gondolta, jobb, 
ha hazaindul, bár egyáltalán nem 
akart elszabadulni ettől a tökéletes 
élettől. Visszaballagott a házhoz, s 
odalépett a tükörhöz. Még egyszer 
visszapillantott az álomba illő kis 
világra, majd belépett a tükörbe. 
Most azonban minden fekete és 
sötét volt, nem látott semmit sem. 
Nem tudta, mikor fog földet érni, 
milyen messze is van a talajtól. Kis 
idő múlva földet ért. Az üres szobá-
ban találta magát, a tükörrel szem-
ben. Kezét tükörképe felé emelte, s 
vissza szeretett volna menni, hogy 
minden újra csodás és tökéletes le-
gyen a számára. Viszont ráeszmélt 
arra, hogy senki és semmi sem lehet 
tökéletes, és nem is lesz az. Minden-
kinek van valamilyen hibája, min-
denki követ el hibákat, de ugyanúgy 
megvannak mindenkinek a jó tulaj-
donságai is. A lényeg az, hogy így 
kell elfogadnunk egymást, nem azt 
kell nézni, hogy kinek milyen hibája 
van, hanem hogy próbáljuk meg fel-
fedezni mindenkiben a jót.

Baki Maja, V. osztályos tanuló
10-es Számú Általános Iskola,

Szatmárnémeti

Többször is volt már alkalmam 
az elmúlt egy-két év során gyere-
kekkel foglalkozni táborokban, 
iskolai, illetve egyéb kulturális 
rendezvényeken, eseményeken. 
Minden egyes adandó alkalom-
mal pedig rájöttem, mennyire 
csodálatosak is tudnak lenni 
ezek a csöppnyi, ártatlan ember-
kék. Sokszor elgondolkoztam 
azon, hogy fognak-e emlékezni 
ezen eseményekre? Bekerül-
nek-e a közös pillanatok, a kö-
zös táncolások, nevetgélések a 
kedves gyermekkori emlékeik 
listájára? Talán igen, talán nem… 
De azt biztosan tudom, hogy a 
legkedvesebb gyermekkori em-
lékek mennyit is jelentenek az 
emberek életében. Sokszor ezek 
meghatározó pillanatok az éle-
tünkből, vagy egy egyszerű vic-
ces jelenet, családunk, barátaink 
körében történő esemény. Min-
den ember számára más és más. 
De a közös bennünk az, hogy 
mindegyikünk számára kincset 
érnek. Személy szerint én teljes 
mértékben örülök, hogy falun 
tölthettem el gyerekkoromat, 
minden egyes technikai kütyütől 
mentesen. Barátaimmal mai na-
pig emlegetjük, hogy mennyi 
időt is töltöttünk együtt akár 
esett, akár fújt sokszor éjszakák-
ba nyúló órákig. Az egyik legkedve-
sebb emlék számomra az, mikor az 
egyik hozzánk közel lévő területen 
építkezés volt. Vagy tizenöt-húsz 
gyerek is összegyűlt ott, mivel köz-
terület volt, s nem volt lezárva. Sor-
ra magaslottak a téglák a telken, s a 
fiúk kitalálták, hogy ők bizony bun-
kert építenek maguknak, s míg ki 
tudják használni azt, meg is teszik. 
Mi, lányok sem hagytuk magunkat, 
máris elkezdtük a „lakberendezést˝, 
mihelyst készen lett a bunker. Mire 
végeztünk vele, már teljesen besö-
tétedett, majd másnap ugyanott 
folytattuk, ahol abbahagytuk. Per-
sze nem akármilyen bunkerként 
szolgált ez, hanem az a bizonyos 
kicsike kuckó volt a papás-mamás 
játékunk színhelye. Teljesen beleél-
tük magunkat, s már egy teljes csa-
ládfát alkottunk, annyian kaptunk 
szerepet. Annyira élveztük, főleg 
mikor egy-egy nyári zápor elől is 
oda menekültünk, aztán egymás 
hegyén-hátán, de megúsztuk a ter-
mészetes zuhanyt. Majd egy nap, 
már nyár vége felé eltűnt a bunker, 
ami annyira a szívünkhöz nőtt. So-
kunkban összeomlott egy kicsiny 
időre a világ, de ez nem tántorított 

el minket. Kerestünk más kuckót, 
más szerepet osztottunk egymás-
nak, és ment minden a régi kerékvá-
gás szerint. Igazából annyi mindent 
tudnék még mesélni a gyerekko-
romról, kedves emlékekről, melyek 
mai napig élnek bennem. De azt hi-
szem abból egy kisebb kisregény is 
születhetne. Remélem, hogy majd, 
valamikor a messzi jövőben az én 
kicsi lurkómnak is lesz része ilyes-
fajta emlékekben. S téged is báto-
rítalak erre! Hiszen a gyermekkor 
nem arról kellene szóljon, hogy mi-
lyen technikai kütyüvel játszik épp 
a gyerkőc, hanem a felejthetetlen 
emlékekről, szabadságról, barátok-
ról, természetről, de leginkább a 
boldogságról, a felhőtlen életről. 
Szerintem ezt érdemes átgondolni. 
Kedves olvasóm! Most ismét rajtad 
a sor! Kérlek, szánj ismét egy kis 
időt magadra, tedd félre a heti fá-
radalmakat, nyüzsgést, és gondolj 
vissza az egyik kedves gyerekkori 
emlékedre. Nosztalgiázz! Garan-
tálom, hogy mosollyal az arcodon 
térsz vissza a hétköznapi életbe.
Boros Noémi, IX. B osztályos tanuló

Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum

Kicsiny csodák
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A modern kor gyermekeit rengeteg külső atro-

citás éri, az iskolában elhatalmasodó stressztől 
kezdve a médián át, egészen a szülők hatalmas 
elvárásáig. Mégis mindezek ellenére mi vagyunk 
az eddigi legnyitottabb, legszabadabb szelle-
műek; a hedonista életérzés jegyei egyértelmű-
en fellelhetők habitusunkban. Minden egyes 
tizenévesben ott van a tenni és segíteni akarás, 
a változás után való sóvárgás, a lázadás apró 
szikrája a rendszer ellen, mindannyiunkban rejlik 
egy kicsi forradalmár, aki arra vár, hogy eljöjjön 
a megfelelő pillanat, amikor kibontakozhat. A 
látszat ellenére a videojátékokon és az interne-
ten kívül sok más is foglalkoztatja a fiatalságot, 
megálljuk a helyünket, ha a jogainkról van szó, az 
egyenlőség szívügyünk, a környezetszennyezés 
megállítása pedig szinte már életcéllá vált köre-
inkben. Lehet még nem tudjuk, hogy mivel keres-
sük majd a kenyerünket, de tele vagyunk meré-

szebbnél merészebb ötletekkel, azt pedig már 
biztosan eldöntöttük, hogy az életünk minden 
egyes percét maximálisan kihasználjuk. Ha 
nem is bátrabbak, de vakmerőbbek vagyunk 
mint elődeink, hamarabb merünk belevágni 
az új, izgalmas, ámde félelmetesnek tűnő ka-
landokba. Még azt is élményként fogjuk fel, 
amit szüleink inkább ostobaságként írnának 
le. Néha túl sokat akarunk, és egyszerre. Ta-
lán pont ezért fordul elő, hogy hibát hibára 
halmozunk, de ezek remélhetőleg a jövőre 
nézve megfontoltabbá és bölcsebbé tesznek 
bennünket. Sok rosszat el lehet mondani a 
21. század gyermekeiről, igen, talán túlzottan is 
beszippantott minket a világháló, és lehetséges, 
hogy van, amit nem tudunk ugyanúgy értékelni, 
mint az előző generáció, azt pedig magam sem 
vitatom, hogy a lustaság szinte már élettársunk-
ká vált. De ki merünk állni az igazunkért, nem 

félünk változtatni, hallatjuk a hangunkat ha kell 
ha nem, fejlődünk, és rengeteg potenciál lapul 
bennünk, vagy ahogy azt mondani szokták, mi 
vagyunk a jövő.

Kala Szintia, IX. E. osztály tanuló,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium 

Esti kavalkád
A vad kiáltások keltettek fel merengésem-

ből. Gól, vesztett a város által leginkább ked-
velt focicsapat, az emberek őrjöngtek.

— Adj egy kis pástétomot nekem is — 
mondta, majd kikapta a kezemből. Kés híján a 
pástétomos doboz tetejével kente a kenyérre 
a tartalmat, majd jóízűen majszolni kezdte.

Az ég lassan sötétbe burkolózott, tudtam, 
hogy mindjárt itt az idő, mire az egész tes-
temet végigjárta a már oly rég tapasztalt 
izgatott, szívemig kúszó összerándulás. Túl 
régen hazudtam már ahhoz, hogy ilyen nagy 
lépést tegyek hirtelen. A taximegálló felé végig 
az egész lemondásán járt a fejem. Nem ér eny-
nyit, a kockázat, az ideg, felesleges a küzdelem, 
a béke sokkal jobb. De akkor mi lesz az emberi 
létezéssel, melyet oly sietősen szippant mindig 
magába a sötétség? Mi lesz az életemmel, amely 
temérdek impulzust akar még magához ragad-
ni, az izgalmat maga köré tekerni? Új, veszélyes 
dolgokkal akar gazdagodni, a sűrűbe gázolni, és 
egy pillanatig se visszanézni. Nagyot lélegeztem. 
Élnem kell. Az általunk kísért személy szélsebe-
sen távolodott a taxival. Tudtam, hogy már csak 
percek kérdése. De a percekből fél óra lett, én 
pedig önkéntelenül is arra gondoltam, hogy ta-
lán itt a vallomás ideje. De a csörgés, az adrena-
lin, pont a rettegés tudja a legjobban leküzdeni a 
bennünk zúgolódó félelmet, és ez a harc, amely 
érzelmeim közt dúlt, pozitív billenéssel ért vé-
get. A beszélgetés befejeződött, letettem a tele-
font. Ennyi lett volna? A körülöttem levő három 
ember felnevetett. Eltűnt a zaklatottság és ezt 
egyszerűen képtelen voltam elfogadni. Tekinte-
tem immár a feketeségben úszó égre emeltem, s 
bár a csillagok igyekeztek minél jobban elbújni, 
egy-egy társuk mégis úgy gondolta, helyénvaló 
lenne megmutatniuk csillogásukat, pompájukat.

Szemvillanásnyinak tűnő idő múltán egy hídon 
találtam magam, melyen sínek kúsztak előre. A 
számtalan kukoricapehely megjelenésén muszáj 
volt elmosolyodnom. Gyorsan félreálltunk barát-
nőmmel és melegebb ruhákba öltöztünk, hogy 
aztán visszatérve a zene ritmikus dübörgésére 
érezzük át az esti szellő kellemes simogatását, 
az ekkor megjelenő zajok bűbájos megragadá-
sát.

A vonat távoli fénye ébresztette fel bennem 
a gondolatot, hogy talán félnem kellene, hisz 
mozdulatlan állapotától is egyenesen a hideg rá-
zott, miközben eme érzelmeimet tetézte a néha 
feldördült hangjaival. De nem rohanhattam el. 
Ez nem arról szólt, hogy le akartam küzdeni a fé-
lelmeimet, hogy bátor akartam lenni, hanem az 
élményekről, melyek oly vágyakozóan akartak a 
szívembe bújni, és körülölelni az édes, új emléke-
immel. A vonat közeledtével egyre jobban vert a 
pulzusom, a sofőr pedig ezt fokozta a vonat fül-
süketítő dudálásával. Félt, hogy ugrani akarunk, 
hogy újabb vér fogja foltozni kezeit, még ha nem 
is az ő hibája, még ha nem is tehet róla, ettől nem 
lehet szabadulni. Hány ember ugorhatott már in-
nen a vonat elé, ezzel gyilkossá téve valakit a sa-

ját lelkében. Körül akartam fogni ezeket az önző 
lelkeket, visszaragadni és mélyen a szemükbe 
nézni mondandó híján. Éreztetni, hogy maradni 
kell.

A híd beleremegett a vonat súlyosan előreha-
ladó tömegébe, a szél erősebben fogott körbe 
minket, pánikba estem, de hirtelen ezt a rémült-
séget egy meleg ölelő kar húzta magához, és a 
fülem akarva-akaratlanul hallgatózott, hallani 
akartam az összes szívdobbanását, a lázat, mely 
benne is éppúgy égett, felé fordultam, hogy a 
szívünk összeérjen, és végre kiteljesüljenek az 
egyesülésben.

A dermedt arcok voltak a legszebbek az egész-
ben és az utána bekövetkező kacagás, majd az 
azt követő várakozás, melyet újabb vonat felé 
céloztunk. A táj folyamatosan változott körü-
löttünk a maga lassú, szerény módján, de olyan 
elragadóan, hogy örökre az általa küldött fuval-
latok szoros karjaiban akartunk ragadni. A leg-
rövidebb és leghosszabb éjszaka hajnalodásba 
fordult, a természet viszont megelégelte már a 
sok szépet, amit nekünk ajándékozott, így hát 
úgy döntött, felhőkkel lepi el kilátásunkat. Ám-
bár ez is olyan elbűvölően ködös volt, hogy csak 
mosolyogni lehetett az egészen,  hisz az este és 
az éjszaka már így is túl nagylelkű volt velünk, 
a makrancos hajnal pedig mérgelődésével még 
szebbé varázsolta a világosság előkelő lassú fel-
bukkanást, és bár a lábunk tapadt a sártól, a har-
matos fű illata mindent felülmúlt.

Nem mintha lett volna úti célunk, az ilyen esté-
ken minden a tiéd, az idő nem kevélykedik, csak 
annyi dolgod van, hogy kiélvezed, és nem ütkö-
zöl a tervezés ócska hibájába. Nincs vonzóbb do-
log a spontaneitásnál, szebb a fiatalságtól, a ki-
csapongó erejétől, csak annyi dolgunk van, hogy 
élünk vele, hogy aztán egy vagonnál köss ki, mely 
csak arra vár, hogy igénybe vedd.

— Merre megy? — kérdeztem.
— Mintha számítana — válaszolta, és végre 

igazán éreztem, hogy a lét nem csak egy felesle-
ges monoton menet, mi tesszük azzá, mi taszítjuk 
magunkat ketrecbe, majd láncoljuk le magunkat, 
és az egész életünket elviseljük ilyen mozdulat-
lanságban, miközben a kulcs mellettünk hever.

Nem. Az élet ennél többről szól. Kiszámítha-
tatlanságról, botrányos, elfogadhatatlan dol-
gokról.

Krakkó Karola, XI. osztályos tanuló, 
Szatmárnémeti Református Gimnázium

Gyermekek... 

Olyan tiszta a lelkük és a szívük. Igazat monda-
nak, még ha azzal bajba is keverik magukat. Kép-
telenek hazudni. Nekik az a fontos, hogy szeres-
sék őket és foglalkozzanak velük, legfőképpen a 
szüleik, hiszen velük a legerősebb a kötelék. Ők 
azok, akik mindig mellettük lesznek és mindig vi-
gyázni fognak rájuk. Ahogy annak lennie kell.

Június elsején a gyermekeket ünnepeljük. De 
nem csak akkor kell őket elvinni játszótérre, fa-
gyizni, hanem akkor, mikor csak lehetséges. Ez 
teszi őket boldoggá. Ha minél több időt tölt-
hetnek azokkal, akiket szeretnek és akik viszont 
szeretik őket. Használja ezt ki mindenki, aki csak 
tudja!

Ez a nap a családról és az önfeledt szórako-
zásról szóljon! Már az is elég, ha otthon kiülnek 
a kertbe és beszélgetnek vagy sütögetnek. A lé-
nyeg, hogy együtt legyenek. Mindenkit fel fog 
tölteni rengeteg energiával, örömmel. Itt kezdő-
dik az igazi boldogság.

15 éves vagyok. Nem mondhatom magam már 
gyereknek, de még felnőttnek sem. Ez kettős ér-
zéseket vált ki belőlem. Nem várom azt, hogy fel-
nőtt legyek és ,,azt csináljak, amit akarok”, mert 
a saját szememmel látom, hogy ez nem ilyen egy-
szerű: reggel elmenni dolgozni, este pedig szó-
rakozóhelyekre járni. Egy felnőttnek sokkal több 
problémája van, nem csupa szórakozás az élete.

Viszont gyerek sem szeretnék már igazán lenni. 
Önfeledt voltam, gondtalan és bármilyen apró-
ságnak örültem. De tudatlan voltam. Nagyon sok 
mindent nem értettem, amit most már igen. Ren-
geteget változtam. Változott a személyiségem, a 
külsőm, az ízlésem és a baráti köröm. Tulajdon-
képpen minden. De azt hiszem, pozitív irányba. 
Sokszor érzem, hogy nehéz tinédzsernek lenni, 
nem értenek igazán meg. Viszont eddigi életem 
legjobb pillanatait élhettem át az utóbbi 2- 3 év-
ben- akár egy esti séta, egy biciklizés alkalmával. 
És ezért hálás lehetek. Mert jó félig felnőttnek, 
félig gyereknek lenni.

Lukács Gabriella, IX. E osztályos tanuló, 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Mi vagyunk a jövő
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Mozogni jó, ezt minden gyerek magától is érzi. A mozgás 
örömét sokféle sportban megtalálhatja a kisgyerek. Még-
is másféle mozgás, és másféle fáradtság szerez örömet 
az egyiknek és a másiknak. Kisgyermekkorban még a szülő 
választ, ilyenkor nagyon fontos szempont, hogy a gyerek 
életkorának és testalkatának, illetve hajlamának, igényének 
megfelelően válasszon. Tudatos szülőként az egyre rohanó 
korban, ahol mindent szinte egy gombnyomásnyira megkap-
hat már a gyerek, a cél lehet a mozgásigény kielégítése. Vi-
szont a tanácstalan szülők és gyerekek számára is akad már 
segítség bőven, pedagógusoktól és szakemberektől egya-
ránt lehet tanácsot kérni. 

Vegyük példának az óvodát, ha az óvodapedagógushoz 
fordulunk segítségért, akár már 3–4 éves korban is lehet jele annak, hogy 
gyerek milyen mozgásformára hajlamos. (Megjegyzem, mindez akkor, ha 
biztosan jó intézményt és pedagógust választott a gyerek számára, hisz 
van az a változat is, amikor a szülők egyszerűen nem tehetik meg, hogy 
a választásuk az elvárásaikhoz mérten essen… ezeknek különböző rajtuk 
kívül álló oka is lehet.) Ugyanígy egy jó tanítónő, illetve az iskolában taní-
tó testneveléstanár is sokat segíthet a gyerek számára megfelelő sportág 
kiválasztásában. Alapértelmezett lenne szerintem, ha egy gyereket külön 
orvos is megvizsgálna mielőtt sportolni vinnénk, ugyanis egy rosszul vá-
lasztott sportág, lehet az csapatjáték (futball, kosarazás, kézilabda, társas-
tánc stb.) vagy egyéni (úszás, súlyemelés, atlétika stb.) káros következmé-
nyeket vonhat maga után, fizikai és pszichikai téren is. Például, ha a gyerek 
alacsony és mégis világsztár kosaras akar lenni, jobb ha még serdülőkor 
előtt tisztázzuk a feltételeket a sporttal kapcsolatban, hiszen az amúgy 
is érzékeny tinédzserkorban, nincs szükség felesleges, egyébként elkerül-
hető lelki sérülésekre, illetve a folyamatos küzdelemre egy vágyott test-
alkat elérése érdekében. („Bárcsak magasabb, izmosabb, vékonyabb stb. 
lennék…”) 

Természetesen létezik olyan, hogy valaki hatalmas szorgalommal, szinte 
a természet törvényeit meghazudtolva százhetven centisen világbajnok 
kosaras lesz, de ez elég ritka. Az a kérdés is sokszor felmerül, hogy jó-e a 
gyereknek, ha sportol vagy inkább tanuljon? A XXI. század nagyon gyors 
tempót diktál, már az óvodában, de legfőképpen az iskolában, a tudásszint 
mérésre szolgáló különböző felmérések és versenyek alaposan elvehetik 
a gyerek energiáját, kedvét és idejét miden más jellegű foglakozástól. Sok 
cikk íródott ehhez hasonló címekkel: „A diákok túlterheltek, már 18 éve-
sen kiégnek”, vagyis elveszítik érdeklődésüket idejekorán. Erre a kérdésre 
a választ mindenkinek szíve joga eldönteni, én azon az állásponton mara-
dok, hogy mozogni, sportolni mindenképpen érdemes, és az sem árt, ha 
ezt a szülők is példamutatásként bevezetik az életükbe, mindennapjaikba, 
hiszen a cél a minél egészségesebb és kiegyensúlyozott életvitel. 

Most térjünk akkor vissza kicsit az óvodáskorhoz. Óvodás kortól a leg-
fontosabb, hogy a gyerek a természetes mozgások, a futások, ugrások, do-
bások megtanulása mellett sokmozgásos, mozgásutánzós, játékos felada-
tokat végezzen. Ilyen lehet a tánctanulás is. (A továbbiakban pedig erről a 
sportágról, mégpedig a társastáncról fogok kicsit bővebben írni.) A gyerek 
ismerkedjen meg olyan sporteszközökkel mint a labda, babzsák stb., kúsz-
szon-másszon, bújócskázzon, egyensúlyozzon… akár egy tanfolyam ke-

retén belül úszni tanuljon. A leglényegesebb, hogy minél több 
játékos feladaton keresztül mozogjon, és szeressen mozogni. 

Ha már tánctanulás, akkor az kérem szépen nem az iskolá-
ban, sőt nem az óvodában kezdődik, hanem már az első lépések 
előtt még otthon, amikor a zenére, épphogy csak a kúszásból 
felkapaszkodva az ágy szélén elkezdi ütemre mozgatni a kis lá-
bacskáit. Ritmusos mozgást végez, egyensúlyozik. Sokszor le-
het hallani, hogy a már „totyogókorban” lévő csecsemő, még 
nem jár, de már táncol („előbb táncol a gyerek aztán jár”). Min-
denki látott már különböző videomegosztókon olyan aranyos 
„totyogókat”, akik az éppen akkor futó slágerekre irigylésre 
méltóan, ritmusra „táncikálnak”. Ugye? Haladjunk kicsit most 
„korban”. Tehát háromévesen a zenehallgatás kiegészül a moz-

gással (bölcsi, óvoda) — a gyerek felfedezi a környezetét, a hangszeres 
zenét és a mozgással kapcsolatos játékokat, így a társastáncok alapjaira 
4 éves kortól járhatna, amikor már tudjuk, hogy mindenre „vevő”: zenét 
hallgat, énekel és táncol, képes logikát találni lépés és lépés, lépés és moz-
dulat között. Ezért is mondják, hogy az agyi fejlődésre is különösen jó ha-
tással van ez a sportág is. A negyedik évet betöltött gyerkőc már nyitott és 
érett a tánc bizonyos fajtáira. Már jó a ritmusérzéke, képes arra, hogy meg-
mutassa egyéni kreativitását, alkalmas arra, hogy mozgását összehangolja 
a többi társával, és csoportosan mozogjon velük. A rendszeresség ebben 
a korban már a folyamatos fejlődés megalapozását adja. A tánc fejleszti 
a gyermek képességeit (ön- és társadalomismeretet, együttműködést, 
mozgáskoordinációt, fantáziát, viselkedést stb.), azaz egyszerre jelent te-
hetséggondozást és fejlődést. Ezek már sokszorosan bizonyított tények, 
ezért is személy szerint én a társastánc mellett tenném le a voksomat, de 
mivel ez itt nem a reklám helye, azt se felejteném el megemlíteni, hogy a 
tánc nem csak a tehetséges gyerekeknek ajánlott, igenis a „suta”, és a nap-
jainkban nagyon sokszor megbélyegzett „hiperaktív” gyerek is táncolhat. 
Tulajdonképpen mindenkinek, aki szereti a mozgást, az örömteli közössé-
gi hangulatot, ki kell próbálni legalább egyszer. Még a figyelemzavarral 
küzdő gyerek számára is lehetőséget nyújt a koncentráció terén elérhető 
eredmények javítására. (Ismerek olyan gyereket, akit a suliban kirekeszte-
nek, mert lemaradott, mert kicsit „más”, viszont az edzéseken igenis tud 
koncentrálni és figyelni. Szerintem, ha jól választ sportágat a gyerek, ez 
általános jellemzője lehet akár az óráinak.) Ifjúkorban a fő cél pedig az, 
hogy az örömteli mozgás segítségével a fiúkból a férfias magabiztosságot, 
tartást, a hölgyekből pedig a nőiességet, finomságot, odaadást hozza fel-
színre. Végezetül nagyon fontosnak tartom azt, és hiszem, hogy bármely 
sportágat választja a gyerek, az mindig örömöt hozzon neki, a teljesítmény 
másodlagos legyen, ne a kényszerűség vigye rá, hogy mozogjon, de még 
csak nem is a versenyeredmények legyenek a hajtóerők (kivéve, ha már 
élsportoló, és versenyszerűen űzi a sportágat), hanem a belső motiváció. 
Egyszerűen szerintem attól lesz jobb valaki, mert jobb akar lenni, legyen 
az tanulás, sport vagy akár művészet, mert egyszerűen szereti azt, amit 
csinál, legyen az bármi!

Hiri Brigitta, 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar 

Szatmárnémeti 
Kihelyezett Tagozatának végzős hallgatója

A gyermekek 
és az óvoda

A gyermekek életében nagyon fontos szerepet 
játszik az óvodai nevelés, vagyis ez az én szemé-
lyes véleményem. Bővebben kifejteném azt, hogy 
miért is gondolom ezt így. Azt vettem észre, hogy 
manapság vannak olyan szülők, akik nem kezdik 
el gyermekeiket időben óvodába járatni, formai-
lag beíratják őket, viszont nem viszik a gyermeke-
ket, mivel a két év szülési szabadság letelte után 
sok szülő abban a „kiváltságos” helyzetben van, 
hogy van aki továbbra is ügyeljen majd a kicsire, 
és akkor úgy gondolják, hogy ezzel csak jót tesz-
nek gyermekeiknek, mivel még több időt tölthet-
nek el családi környezetben. Olyan esetekről is 
hallottam már, hogy a szülő azért nem viszi gyer-
mekét óvodába, mert fél attól, hogy valamilyen 
vírust, vagy megbetegedést kap el más gyerme-
kektől, ennek következtében pedig úgy dönt, 
hogy ha vissza is kell menjen dolgozni, akkor is 
talál valami alternatív megoldást arra, hogy gyer-
mekét ne vigye óvodába. Pedig sok szülő nem 
is sejti azt, hogy ezzel nem biztos, hogy jót tesz 
majd a gyermeknek. Ezzel csak azt éri el, hogy el-
szigeteli őt más gyermekektől. Én úgy gondolom, 
hogy az eleje nehéz csak, mint minden másnak 
ebben az életben. Persze minden szülő nehezen 
viseli azt, ha gyermeke sír az óvodában vagy ép-
pen földre fekve tombol, sír első hetekben, míg 
a beszoktatási időszak tart, de szerintem ez ter-
mészetes dolog, és ez így van rendjén, ez nem ki-

fogás arra, hogy többé nem vigyük 
őket óvodába. Van gyermek, aki na-
gyon könnyen megszokja az óvodai 
környezetet, hamar barátkozik és 
gyorsabban megy neki a beilleszke-
dés, de előbb-utóbb minden gyer-
mek megszokja, persze ehhez az 
kell, hogy rendszeresen vigyék őt 
óvodába. Sokak szerint az óvódba 
nem képezi a gyermekek életének egyik fontos 
szakaszát, holott az egyik legfontosabb szakasza 
az ő életüknek, hiszen itt kezdődnek az alapok, 
amikre a későbbiekben építeni lehet. A gyerekek 
az óvodában szereznek először barátokat, itt ta-
nulják meg azt, hogy hiába van sok játék az óvo-
dában, az nem tartozik kizárólag az ő tulajdonuk-
ba, nem egyedül csak ők játszanak vele, itt értik 
meg azt, hogy rajtuk kívül vannak a csoportban 
még 10-en, 20-an, akikkel osztozniuk kell a játé-
kokon és nem sajátíthatják ki kizárólag maguk-
nak. Az óvoda egy olyan környezet, amelyben 
a gyermek igazán gyermek lehet, hiszen játsz- 
va tanul mindent. Az óvoda sokat segít abban, 
hogy a gyermekek életébe beálljon egy rendszer, 
egy napi rutin, megtanulják azt, hogy van reggeli, 
ebéd, vacsora, hogy minden étkezés előtt és után 
kezet kell mosni. Itt tanulják meg azt, egy-egy ét-
kezés előtti és utáni ima elmondásával, hogy há-
lát kell adni az ennivalóért Istennek. Megtanulják 
azt, hogy minden játszás után rendet kell rakni és 
mindent oda kell visszatenni, ahonnan elvették. 
Az óvodában a gyermekek tanulnak anyanyelvet, 
románt, matematikát, mindezt játékosan. Játéko-
san tanulnak meg egy-egy verset, éneket, megta-
nulnak játékosan számolni 10-ig úgy, hogy közben 

ők még mindig gyermekek marad-
nak és észre sem veszik azt, hogy 
játszva mennyi mindent megtanul-
nak. A gyermekek az óvodában egy 
olyan helyet fedezhetnek fel, ahol 
valóban kiélhetik gyermekkorukat, 
megtanulnak nyitottak lenni, hi-
szen a gyerekek mindig alig várják, 
hogy végre valakinek elmondják, 

hogy hogyan telt a hétvégéjük, hol voltak, mit 
csináltak, kikkel voltak. Számukra nagy örömet 
jelent az, hogy megosszák valakivel élményeiket. 
A különböző kézműves foglalkozásokon pedig 
bizonyos idő elteltével nagyon tisztán látszik az, 
hogy a gyermeknek mennyire javult, fejlődött a 
kézügyességük, milyen nagy örömmel készítik 
el a feladatokat, mert tudják, hogy az óvónéni 
nap végen megmutatja szüleiknek, és előre tud-
ják, hogy szüleik mennyire örülnek majd neki. 
Úgy gondolom, hogy annak a gyermeknek, akit 
rendszeresen visznek óvodába, és nincsenek na-
gyobb megszakításai, sokkal könnyebb lesz majd 
az iskolába való beilleszkedés, hiszen már tudni 
fogja azt, hogy milyen egy közösséghez tartozni, 
sokkal nyitottabb lesz új társaival, mivel érzi majd 
azt, hogy itt is egy közösséghez tartozik. Befeje-
zésül pedig szeretném elmondani, hogy nagyon 
rémelem, hogy pár év múlva már Romániába is hi-
vatalos lesz az a törvény, miszerint az óvodai ok-
tatás kötelezővé válik, mert ez mindenképp csak 
jót tesz majd a gyermekeknek.

Iuhos Evelin,
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia 

és Neveléstudományok Kar Szatmárnémeti 
Kihelyezett Tagozatának végzős hallgatója

Milyen sportot válasszon a gyerek?
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A lélek elvileg nem öregszik. Lélekben mind 
egykorúak vagyunk. Időtlenek. De a lélek rán-
caiba begyűlnek az évek. Van, akinél már gye-
rekkorban kialakulnak kis hegek, mélyedések, 
van, akinél csak az évek múlásával, felnőttként. 
Bárhogy is van, jólesik rá a gyógyír, a simogatás, 
a szerető-elfogadó hozzáértés. Lelkünk, ha lá-
zad, menedékvárat keres. Valakinél. A legjobb, 
ha egy hozzáértő pszichológus vesz minket ke-
zelésbe. Ideje felismerni és beismerni, a mai kor 
embere nem a testi betegségek árnyékában él. 
Lelkünk szenved. E rohanó világgal a lélek sok-
szor képtelen lépést tartani s feladja a lélekhar-
cot.

Gyermeknap közeledtével döbbenünk rá, 
mennyi pozitív hozadéka lehet annak, ha lélek-
ben gyermekek maradunk. Exupéry kis herce-
ge is részben erre tanít. De hogyan is lehet az 
egyensúlyt megtalálni? Hogyan tudunk mi ma-
gunk is gyermekeinknek követendő példa len-
ni? Mit tehetünk, hogy majd felnőttként pozi-
tív gyermekkori emlékekre tekintsenek vissza? 
Amíg gyermek van, a téma aktuális lesz.

Kihez is fordulhattam volna tanácsért, véle-
ményért, mint egy általam tisztelt és szeretett, 
ízig-vérig pszichológushoz, Sopoian Renátához, 
akinek köszönöm, hogy első felkérésre azonnal 
igent mondott. Számomra egy nagyon kedves, 
fontos ember lelki világába nyerhetünk a követ-
kező sorokban betekintést. A válaszokat pedig 
kérem megfontolni és interiorizálni. Tudniillik, 
nem kis felelősséget vállalunk, amikor gyerek-
nevelésre adjuk fejünket (és szívünket).

— Gyereknap. Pszichológusként vannak-e na-
pok, pillanatok, amikor a benned rejlő gyermeket 
keresed-hívod segítségül? Mennyire fontos a „gyer-
mekszív/lélek” megtartása?

— A bennem rejlő gyermek szabadságot élvez 
és ad, akkor jön-megy, amikor akar. Bízom benne 
és mindig tudja mi a szerepe. A mennyiségben és 
a minőségben sem téved soha. Amikor két gyer-
mek találkozik, hangot kap az élet. A pszicholó-
gus játszhatja a mikrofon szerepét…

— Hogyan látod a gyereknevelést? A szülő neve-
li a gyereket vagy a gyerek a szülőt?

— A gyereknevelés hamarabb elkezdődik, 
mint ahogy azt mi gondoljuk: azzal, ahogyan ki-
alakítjuk az életünket, ahogyan gondolkodunk, a 
szokásainkkal, ahogyan a problémákat kezeljük 
és oldjuk, ahogyan az érzelmeinket felismerjük 
és kimutatjuk, ahogyan és amilyen társat válasz-
tunk, és ahogyan ebben a kapcsolatban viselke-
dünk. A csoda ebbe a környezetbe érkezik és ez 
lesz számára a modell. Természetesen a geneti-
ka hatalma létjogosult… ugye a gyerek vagy rám, 

vagy a társamra 
hasonlít. Kedves 
szülő, aki azt a kér-
dést teszed fel, 
hogy miért ilyen 
makacs ez a gye-
rek, miért beszél 
ennyit vagy épp 
ellenkezőleg mi-
ért hallgatnak…, 
nézz tükörbe vagy 
a párod szemébe. 
És biztosan meg-
kapod a választ… 
Telnek az évek és a 
gyerek viselkedé-
se képernyőre viszi 
a filmedet; végig-
nézed élvezettel 
és izgalommal, és 
reménykedsz a 
happy end-ben. A 
remény mellett ha-
talmas lehetőség 
van a kezedben, át 
tudod írni a forga-
tókönyvet. Tedd 
meg bátran! Vál-

toztass, hogy változhasson!
— Milyen alapvető hibákat vétenek a szülők 

gyerekneveléskor?
— Hibák a gyereknevelésben vannak, ha ezt 

elfogadjuk már megnyertünk egy csatát. A hiba 
lehet a segítőtársunk is, felhívja a figyelmünket 
arra, hogy másképp kell csinálni.

— Az elmúlt évek során milyen problémákkal 
kerestek fel legfőképpen a szülők? Van-e idősza-
kos tendencia gondok-bukkanók terén?

— Ha rangsorolnom kell a problémákat, akkor 
első helyre tenném azt, hogy a szülők félnek a 
gyerekeiktől, félnek nemet mondani, és attól, 
hogy elvesztik a gyerek feltétel nélküli szerete-
tét. Eszköz helyett produktumot adnak a gyerek 
kezébe. Ezzel még nem lenne gond. Azonban a 
gyermek igénye nő és a produktum nagysága is 
nő… árban… és hát, ahogy nagymamám monda-
ná: honnan annyi boldogság? Ekkor a gyermek a 
szülő ellen fordul és nem érti, hogy miért nem 
„úgy” szeretik, mint eddig.

Egy másik probléma a szabályok hiánya. A 
gyerek a főnök és uralkodik is! És nem tűri a ne-
met, senkitől és semmilyen körülmények között. 
És amikor a kisfőnökök találkozójára sor kerül, 
melynek tere az óvoda, kezdődik a harc. A bíró 
szerepe megduplázódik: gyerekek és szülők kö-
zött is igazságot kell szolgáltatnia. Ez nem egy 
hálás státusz.

Egy harmadik gond a serdülőkor megértése. 
Sok szülő érzi úgy, hogy a bolondulás szélén áll, 
és valóban. Ez egy őrült korszak. Ami egyik nap 
szép volt és jó, az másnap már ronda és gonosz. 
A tündér-anya tűzokádó sárkánnyá válik, a biz-
tonságot adó apa pedig egy unalmas, régimódi 
ruhát vesz fel. A barátok szerepe és szava lesz a 
legfontosabb. A serdülő ekkor kezd leválni a szü-
leiről, már nem gyermek, de még nem felnőtt. 
Nehezen dönt és a problémamegoldó képessé-
ge még éretlen. Konfliktusokat generál annak 
érdekében, hogy gyakorolja azok megoldását. 
Azt nagyon jól tudja, hogy mit nem szeretne és 
mivel nem ért egyet. Véleményét meg is osztja 
a felnőttekkel. Tele van kételyekkel és félelem-
mel. A szülő és a gyermek egyaránt azt érzi, hogy 
ennek a periódusnak soha nem lesz vége. Pedig 
igen, lecseng, és a serdülő egy önmagát jól meg-
határozó személlyé válik, aki tudatában van saját 
értékeivel és céljaival. 

— Iskolában elég-e egy pszichológus? Főleg na-
gyobb, 500–1000 diáklétszámos intézményben?

— Az iskolapszichológus munkája szerteága-
zó: egyéni, kis- és nagycsoportos tanácsadáso-
kat tart, pályaválasztási tanácsadást, prevenciós 
programokat. A gyermekek mellett a célcsoport-
ja a tanári kar, valamint a szülői közösség. Egy 
pszichológus hatásköre alá kötelezően 800 gyer-
mek tartozik, ennyi egy katedra. Így nem minden 
gyerekre vagy osztályra jut egyformán idő, még 
akkor sem, ha túlórázik. Az ideális létszám 200 és 
300 között mozog.

— Bekopogtatnak-e a diákok? Mernek-e tőletek 
segítséget kérni? Vagy még mindig „szégyen” és 
„ciki” pszichológushoz járni?

— Igen, mernek. Természetesen nagyon sok 
függ attól, hogy az iskolapszichológus mennyire 
ismerteti meg magát és a szakmáját a gyerekek-
kel. Kabinetben ülve nem biztos, hogy sok gye-
rek fog bekopogni hozzád, ezért jelezned kell, 
hogy ott vagy és számíthatnak rád. Nagyon nagy 
segítség ilyenkor a vezetőség, a tanári kar, külö-
nösen a tanítónők és az oszik. De mozogni kell, 
és köztük. Az egyik észrevételem, hogy amikor 
az iskola „menő” lánya vagy fiúja keres fel, meg-
nő a tanácsadót igénylők száma. A pszichológust 
köti a titoktartás és ez is megdobja a kabinet 
„forgalmát”. Így a gyermek biztonságban fogja 
érezni magát.

— Gyerekekkel vagy felnőttekkel szeretsz in-
kább foglalkozni?

— Ezt a kérdést már én is feltettem magam-
nak, főleg, hogy az utóbbi időben sok felnőtt kli-
ensem volt. De választani nem tudnék, mindkét 

esetben hiányérzetem van. Vakációban, amikor 
általában szülők és tanárok keresnek fel, egy idő 
után hiányzik a gyerekek társasága, a huncut mo-
solyuk, a pezsgésük. Amikor meg gyerekek soka-
sága áraszt el, igenis jólesik egy felnőtt tanács-
adási óra. Mindkettőnek megvan a szépsége és a 
kihívása. A legszebb a pszichológusi munkámban 
az, hogy a közös idő alatt ajándékot kapsz: egy 
őszinte, tiszta lelket.

— Mi a modern kor pozitív/ negatív hozadéka a 
gyermekkorra nézve?

— A modern kor hozadéka a gyermek számá-
ra a rengeteg lehetőség és a könnyű információ 
áramlása. A terhe pedig a túl nagy kínálat és a 
gyorsulás. Rövid időn belül akarnak elérni dolgo-
kat, türelmetlenül és mégis örök elégedetlenség 
érzése árasztja el őket. A gyerekben tudatosí-
tani kell, hogy a munka eredménye a pénz, ami 
fogyóeszköz, valamint le kell lassítani életterét. 
Nyugodtan gyűjthet pénzt, hogy megvegye az 
áhított játékot, és dolgozhat nyáron, hogy el-
menjen a fesztiválokra. A digitális világról is em-
lítést kell tennem. Elzárkózni tőle nem lehet és 
nem is kell, viszont a függőségi viszonyt el kell 
vágni. A digitális világ értem van és nem fordítva, 
használjam, amikor szükségem van rá és könnyít-
se meg az életemet. A kikapcs gombnak egy fon-
tos funkciója van: a realitás. És igen, a való világ 
tud értékes lenni!

— Hogy lehetünk jobb szülők/jobb tanárok? Ad-
nál néhány tippet kisiskolás/középiskolás szülők-
nek, tanároknak? Én hiszek a jóság körforgásában, 
ha jót adsz, jót is kapsz vissza.

— Tanárként el kell fogadd, hogy sokszor a 
gyerekek viselkedése nem ellened irányul, nem 
neked szól és sajnos vannak tiszteletlenségek, 
de ne add fel! A tantárgyad lehet nem lesz a 
kedvence, ne vedd személyeskedésnek. Merd 
megmutatni emberi arcod, az soha nem olyan 
félelmetes, mint egy ismeretlen. Ha a gyermek 
megszeret, nyert ügyed van! Egy kis humor min-
dig legyen a zsebedben!

Szülőként szeresd továbbra úgy a gyermeked, 
mint amikor kicsi volt, a sok puszi, ölelés és az 
elfogadás csodákra képes. A gyereknek éreznie 
kell első perctől kezdve, hogy szeretik. Számára 
te vagy a legjobb anya és a legjobb apa, pont a 
megfelelő! Építs számára egy bizalmi kuckót, 
ahova őszintén tud bemenni és ahova, ha el is tá-
volodik, mindig visszavágyik.

— Megadnám az utolsó szó jogát, ha valamit 
még meg szeretnél osztani velünk és ezúton is kö-
szönöm a tartalmas beszélgetést, a veled töltött 
értékes időt és életemre gyakorolt pozitív hatást. 

— Pár zárógondolat, ami egész interjú ideje 
alatt kopogtatott: én sem tudom tökéletesen 
megvalósítani az elméletet, igen hibázok, szok-
tam türelmetlen lenni és kapufát rúgni! Felada-
tom tükröt tartani azoknak, akik szeretnének 
belenézni, s az embert megtartani a tükör előtt. 
A gombolyag a te fejedben van, a pszichológus 
húzza a szálat, amiből te megkötöd magadnak a 
számodra legkényelmesebb ruhát.

Fehér Imola

Mert előbb minden felnőtt gyerek volt
(…de csak kevesen emlékeznek rá)
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170 éve, 1849. augusztus 30-án 
a függetlenségért, szabadságért 
lobogó lángot a világosi fegy-
verletétellel végkép elfojtották, 
de a parázs a hamu alatt tovább 
izzott. Az 1860. október 20-án ki-
adott császári-királyi rendelet, az 
úgynevezett Októberi Diploma 
a Monarchia belső átszervezé-
sét szolgálta, mellyel a császá-
ri udvar és a társadalom közti 
feszültség enyhítését célozták 
meg. Ez tette lehetővé, hogy or-
szágosan megindulhasson a hon-
védegyletek alakulása a várme-
gyékben, melynek egyik célja a 
szabadságharcban sérülés révén 
elnyomorodott katonák és csa-
ládtagjaik megsegítése. Rejtett 
céljuk viszont, hogy az újabb for-
radalom szervezésének alapjául 
szolgáljanak. Ezek a honvédegy-
letek egyben a március 15-ére, a 
szabadságharcra való emlékezés 
színhelyei is voltak.

Az amnesztiák, a királyi láto-
gatások, az emigránsok hazaté-
rési lehetősége egyre jobban a 
kiegyezés, a Deák Ferenc-i irány-
zat felé hajtották a társadalmat. 
1867-et követően a monarchia 
kettős berendezkedése már le-
hetőséget nyújtott a teljes függet-
lenség eszméje mellett kitartók 
sorainak, hogy nyíltan színre lépve 
párttá tömörüljenek, s a független-
ség eszméjét tovább éltessék. Így 
alakul meg, mint a kiegyezés ellen-
zéke a Függetlenségi Párt (alapí-
totta Mocsáry Lajos 1826–1916) és 
a Negyvennyolcas Függetlenségi 
Párt (Irinyi Dániel 1822–1892), majd 
1884-ben egyesülve Függetlenségi 
és 48-as Párt néven később a parla-
mentbe is bejutott, s Kossuth Lajos 
elveinek letéteményeseként tartot-
ta számon magát. 

A parlamenti viták a két párt kö-
zött is ellentéteket szültek, így el-
szakadásra, újra egyesülésre több-
ször sor került. Ez a megyékben, a 
helyi fiókokban is tükröződött, így 
Szatmáron is mindkét pártnak meg-
volt a helyi leképeződése, Nagyká-
rolyban pedig a Függetlenségi és 
48-as Pártnak volt fiókszervezete.

Ezek egykori létét ma három sír-
kő is igazolja: kettő a szatmári vas-
út melletti református temetőben, 
egy pedig a nagykárolyi Mesterrészi 
temetőben található, valamint egy 
Szamosban megjelent nekrológ. 

A szabadságharc 170. évfordulója 
alkalmából a honvédekre és nem-
zetőrökre emlékezve ne feledkez-
zünk meg azokról sem, akik az esz-
mét próbálták tovább éltetni, hol 
radikálisabban, hol mérsékelten, 
mert ha a lángot el is fojtották, a pa-
rázs tovább izzott az emberek lelké-
ben, remélve a tűz újralobbanását. 
Szatmárnémetiben Uray Géza és 
Csomay Imre, Nagykárolyban pedig 
Kovrik Arthur sírkövének szövege, 
a szatmári Kovács Leónak pedig a 
nekrológja említi a függetlenségi 
eszme melletti mindhalálig való ki-
állást.

URAY GÉZA 
Szatmár megyei törzsökös, címe-

res nemesi család leszármazottja. 
A család magát a Balogh-Semjén 

nemzetségből származtatja. A kor-
dokumentumok 1347-ben említik 
először,  mikor a család Ura (kis te-
lepülés Csenger szomszédságában) 
birtokán osztozkodik. Ezt követően 
öt ágra szakadva terebélyesedik a 
családfa. 1467-ben Urára újabb ado-
mányt nyernek és felveszik az urai 
előnevet. A család több tagja aktív 
résztvevője a szabadságharcnak: 
Uray Imre 17 éves mikor a honvéd-
ség soraiba kerül, s mint honvéd-
hadnagy éri meg a világosi fegyver-
letételt, Uray Menyhért vörössipkás 
főhadnagy, később Szatmár megye 
várnagya, Uray Károly Szatmár me-
gyei hadipénztáros, amiért jószág-
vesztést szenved, Uray Miklós nem-
zetőrszázados, majd főszolgabíró, 
1875-ben országgyűlési követ, Uray 
Móricz 48-as huszárhadnagy, Uray 
Tamás 48-as nemzetőrfőhadnagy.

A család egyik kiváló utóda urai 
Uray Géza gyermekként éri meg a 
szabadságharcot, a rokoni életraj-
zokból, a legendás történetekből 
ívódhatott lelkébe a szabadság, füg-
getlenség eszméje, melyet élete fo-
lyamán mindvégig fennen hangozta-
tott. 1844-ben született Tyukodon, 
édesapja urai Uray József birtokos 
és községi esküdt, anyja Uray Karo-
lina. A gimnáziumot Debrecenben 
és Késmárkon, a jogot Sárospatakon 
végezte. 1860-ban ügyvédi képe-
sítést nyert, joggyakornoki éveit a 
neves szatmári ügyvéd, Böszörmé-
nyi Elek irodavezetőjeként tölti. 26 
éves mikor 1870. május 1-jén frigyre 
lép dr. kőváraljai Kiss János ügyvéd, 
Szatmár szab. kir. város 1869–75 
közti országgyűlési képviselőjének, 
a szatmári ref. egyház főgondnoká-
nak leányával, a 18 éves Izabellával. 
Kapcsolatukat sajnos nem kísérte 
gyermekáldás, ezért elhatározzák, 
hogy magukhoz veszik Izabella hú-
gának elsőszülött leányát Leónát, 
dr. losonczi Nagy Elek (1850–1899) 
és Kiss Ilona gyermekét, aki felnőve 
hű családtagja lesz az Uray házas-

párnak, sőt 1948-ban sírjukba 
is temetkezik. 

1872-ben ügyvédi magán-
praxisba kezd, irodát nyitva 
Szatmárnémetiben. A 19. szá-
zadvég évtizedeiben lassan 
sűrűsödik jogi és közéleti tevé-
kenysége: Szatmár vármegye 
tiszteletbeli főügyésszé vá-
lasztja, a város Lövészegylete 
fő lövészmesteri címmel tiszte-
li meg, a Szatmár és a Szamos 
helyi lapoknak több éven át 
volt szerkesztője, a Szatmár-
németi Református Főgimnázi-
um nő nevelde és tanítóképző 
intézet fenntartó testületé-
nek a tagja, a Szatmár-Németi 
Népbank r.t. elnöke, a szatmári 
ref. egyház főgondnoka, ő ala-
pítja Szatmáron a Függetlenségi 
és 48-as Pártot, melyet a helyiek 
Kossuth pártnak is neveztek. A 
politikai népgyűlések jeles szóno-
ka, mérsékelt, senkit nem sértő 
beszédeivel mindig megnyerte 
hallgatóságát. Alig volt Szatmá-
ron olyan kulturális és jótékony 
egylet, melynek ne lett volna a 
tagja.

Nagy veszteség érte a várost, 
mikor a kiváló férfiú, Uray Géza 

1911. március 21-én, 67 éves korá-
ban rövid szenvedés után elhunyt. 
Temetése a Széchenyi u. 14. számú 
gyászháznál egy rövid imával kez-
dődött, majd a szertartás a Lán-
cos-templomban folytatódott, ezt 
követően a gyászmenet megindult 
a vasút melletti református teme-
tőbe, ahol tevékeny élete örök nyu-
galomra lelt.

Uray Géza Szatmáron betöltött 
szerepét jól mutatja, hogy a családi 
gyászjelentésen kívül gyászjelen-
tést adott ki a Szatmár-Németi Ügy-
védi Kamara, a szatmári ref. egyház 
presbitériuma, a Szatmár-Németi 
Népbank Részvénytársaság igazga-
tósága.

Ide tért meg öt év után felesége, 
ahogy nevelt lányuk nevezte, Iza 
mama, Uray Gézáné Kiss Izabella is, 
a Szatmár-Németi Jótékony Nőegy-
let örökös elnöknője 62 éves korá-
ban, 1915. május 26-án. 

Sírjukat a temetőgondnokság fel-
számolta, gránit obeliszkjüket az őr-
ház mögötti kőtár őrzi. A sírkő szö-
vege: Urai/Uray Géza/ügyvéd/A ref. 
egyház főgondnoka/A Szatmár-Né-
meti/48-as Függetlenségi Párt/és 
a Népbank Elnöke/1844–1911/és 
hitvese/ Uray Gézáné/Kőváraljai/
Kiss Izabella/a jótékony nőegylet/
Elnöknője/1852–1915/nevelt leá-
nyuk/Nagy Leóna/1881–1948/Ál-
dásos életük az emberiség javára/a 
szegények és árvák szenvedéseinek 
enyhítésére szentelték/Áldott le-
gyen emlékük!

CSOMAY IMRE
„A késő esti órákban nem sétál 

többet és a hazafiúi vágyak csillag-
talan egén nem keresi többé a fény-
sugarat. Hitt abban, amit Magyar-
országon függetlenségi ideáknak 
hívnak” — írta az 1910. szeptember 
26-i számában Csomay Imrére emlé-
kező nekrológjában a Szamos című 
napilap.

Egrii Csomay Imre Gencsen szü-
letett, 1849. március 17-én, jómódú 
birtokos családban. Tanulmánya-
it Debrecenben végezte. Ügyvédi 
vizsgát Budapesten tett 1876-ban 
és még abban az évben irodát nyi-
tott Szatmáron. 1878-ban feleségül 
veszi Walkovszky János neves ügy-
véd leányát, a 19 éves Máriát, akitől 
három fia született: Imre, Aladár 
és Győző. 27 éven át tagja volt az 
ügyvédi kamarának, tagja a választ-
mánynak és a fegyelmi bíróságnak. 
Jogtanácsosa volt a Csizmadia és 
Gubás Ipartársulatnak. Tagja, sőt 
titkára az önkéntes tűzoltóegylet-
nek. A Kölcsey Kör irodalmi szak-
osztályában tevékeny szerepet vitt.                                                                                                                             
Farkas Antal halála után 10 évig a 
48-as párt elnöke. „Ő emelte iga-
zi lángoló hazaszeretettel, igazi 
önzetlen, fáradságot nem ismerő 
munkával diadalra a pártot” — írta 
a Szamos. Több politikai írást közölt 
a helyi és országos lapokban, és kis 
füzetek formájában ki is adta őket. 
Szerkesztette a Szatmár című lapot 
az 1880–81-es években.

Mint tevékeny, a hazáért lelkese-
dő ember, Szatmár képviseletében 
részt vesz a város küldötteként Kos-
suth Lajos temetésén (1894. április 
1.), Rákóczi hamvainak Kassára szál-
lítási ünnepségén (1906. október 
29.). 1910. szeptember 26-án, 62 
éves korában hunyt el. Gyászjelen-
tésében a család azt írta: „A nagy 
és szép eszmékért nemes szíve 
megszűnt dobogni.” Gyászjelentést 
adott ki a Függetlenségi Párt is sze-
retett elnökének. Temetése „a Hám 
János u. 5. számú háznál tartott 
szertartás után a hamvak a szatmári 
református templom elé vitetnek” 
— írta a gyászjelentés, a gyászszer-
tartás a templomban folytatódott, 
ezt követően a vasúti sírkertben zá-
ródott fölötte a hant. Ez a szertar-
tás mintegy bizonyítja Csomay Imre 
városunkban betöltött szerepét. 

Sírfelirata: ABFRA/ Itt nyugszik/
Egrii/Csomay Imre/Ügyvéd/szül. 
1849. márc. 17./megh. 1910. szept. 
26./A függetlenségi 48-as eszmék-
nek/Tántoríthatatlan harcosa volt 
haláláig/Áldott legyen emléke. A 
coklira vésve: Csomay Aladár dr./
Nyugalmazott rendőrfőkapítány 
helyettes/szül. 1881. január 2./
megh. 1934. szept. 20./ Áldás és 
béke poraira.

Folytatása a következő oldalon

Akik a szabadság, függetlenség eszméjét tovább éltették

Múltunk „lenyomatai” a sírköveken
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Folytatás az előző oldalról

A sírt felszámolták, az obeliszk a 
kőtárban látható.

Özvegye, Csomay Imréné szül. 
Valkovszky Mária négy év múlva, 
55 éves korában, 1914. március 3-án 
hunyt el, s a város Németi részének 
görögkatolikus temetőjébe helyez-
ték örök nyugalomra. A 20. század 
első felében még az egyházak nem 
nagyon fogadták temetőjükbe a 
más felekezetűeket, így Mária sem 
kerülhetett a családi sírba. 

KOVÁCS LEÓ
Sírköve nem jelzi politikai elköte-

lezettségét, de a Szamos című lap-
ban megjelent nekrológ elmondja 
az utókornak, hogy: „Nemcsak a tár-
sadalom, melynek egyik kimagasló 
és rokonszenves alakja volt , hanem 
a 48-as és Függetlenségi Párt is so-
kat vesztett Kovács Leó halálával. 
Ezen pártnak kezdettől fogva min-
dig hű és kitartó harcosa volt min-
den önérdek nélkül lelkének egész 
melegével szolgálta az igaz ügyet. A 
függetlenségi harcokban mindég az 
elsők között küzdött odaadással és 
teljes erejével egész haláláig.” 

Kovács Leó Kovarszky néven látta 
meg a napvilágot a Bars vármegyei 
Zsarnócán (ma Zarnovica, Szlová-
kia) 1834. április 10-én, ahol apja 
kohóigazgató volt. 17 éves mikor a 
cs. és kir. hadseregbe lép. Kalandos 
ifjú évei után a kiegyezést köve-
tően (1867) hazatér, civil foglalko-
zást vállal, mikor pedig a magyar 
kir. honvédséget szervezik, belép 
az úgynevezett szabadságolt állo-
mányba. Egy sátoraljaújhelyi gya-
korlaton megismerkedik József fő-
herceggel, aki meghívja a tényleges 
állományba, melyet ő elfogad, s így 
kerül 1869-ben Szatmárra.

1873-ban néhai Kapussy András 
tekintélyes szatmári polgár 22 éves 
lányát, Emmát veszi nőül. Két fiúk 
és két leányuk született.

Mint katona különböző városok-
ban állomásozott, míg végül Nagy-
károlyba kerülve teljesít szolgála-
tot, de már mint alezredes. Innen 
már csak egy lépés volt Szatmár, 
ahol igazán otthon érezhette magát 
a családjával. A 90-es évek végén 
nyugdíjazzák, és ezredesi rangra 
emelik. Ezt követően kapcsolódik 
be tevékenyen Szatmár politikai, 
társadalmi életébe, a Függetlenségi 
Párt mozgalmába. Télen kezdődött 
betegsége tavaszra súlyossá vált, 
így 1908. március 12-én távozott az 
élők soraiból. Halála megrázó hír-
ként futott végig (a Szamos akkor 

még csak hetilap volt), gyászba 
borítva szinte az egész várost. 
Temetésére a Petőfi utcai gyász-
háznál került sor, ahol jelen volt 
a tiszti kar, vagyis az elöljáróság, 
egy félszázad honvédsereg és a 
város sok száz lakója, a búcsúz-
tatást Biky Károly ref. esperes 
végezte. Hosszú gyászmenet 
kísérte a vasúti ref. temetőbe, 
ahol a sírba tételkor a katona-
ság kétszer sortüzet adott le. 
Koszorút vitt a Függetlenségi és 
48-as Balpárt, a Függetlenségi 
és 48-as Párt (Ez az apró mozza-
nat is elárulja Szatmár politikai 
beállítottságát.) a szatmári m. 
kir. 12-es honvéd gyalogezred és 
sokan mások. Sírját díszes, fehér 
márvány sírkő jelzi a temető ke-
leti oldalában. A sírban nyugszik 
felesége és egyik leánya.

A sírkő szövege: Kovács Leó/ 
nyug. honvéd ezredes/1835–1908/ 
és         neje/Kapussy Emma/1851–1922 
/Dr. Veréczy Ernőné/sz. Kovács 
Margit/1881–1944.

A sírhelyet a gondnokság elad-
ta, de a szerződés alapján a sír-
követ a helyén hagyták, így lega-
lább a hely gondozott.

KOVRIK ARTHUR
Nagykároly Mesterrészi teme-

tőjében egy hatalmas homokkő 
obeliszk jelzi egy szabadságharcos 
lelkész sírhelyét, a Kovrik Arthurét, 
aki 1817. október 14-én született 
Szamosújváron. A szeminárium el-
végzése után 1842. augusztus 24-
én szentelték pappá, s mint a nagy-
váradi egyházmegye áldozó papja 
Szentjobbon, majd Békésszentand-
ráson folytatta hivatását. 1848 nya-
rán nemzetőr papként részt vett a 
szerb felkelők elleni harcokban. 

Szentandrási prédikációi 48 nya-
rától egyre felségsértőbbek lettek, 
egyre radikálisabban támadták a 
császárságot. A magyar független-
ség kikiáltása alkalmából, 1849. má-
jus 6-án a tavaszi hadjáratok sike-
reitől fellelkesülve a szószékről így 
jellemezte Ferenc József helyzetét: 
„…maga pedig az öldöklés koronás 
bakója fut a közelgő magyar ágyúk 
symphoniája elől, fut a lelkiismeret 
nélküli tetteinek gyilkos öntudata 
elől, fut az istentelen Isten méltó 
haragjának bosszúálló pallosa elől.” 
Ezen prédikációk közül egyet nyom-
tatásban is megjelentetett, „Mezei 
nefelejts a magyar függetlenség 
magasztos innepélyének dicskoszo-
rújába tűzve” címmel. 1849 július 
végén kinevezik az V. hadtest tábori 
lelkészének. A szabadságharc leve-

rése után elfogják és a pesti cs. és 
kir. haditörvényszék két radikális 
beállítottságú tábori lelkésztár-
sával, Schwendtner Mihállyal 
és Simon Ferenccel együtt, akik 
hasonló beszédeket mondtak és 
újságcikkeket írtak, 1850. márci-
us 17-én kötél általi halálra ítélik, 
de Haynau az ítéletet még aznap 
16 évi vasban eltöltendő vár-
fogságra enyhíti. Scitovszky Já-
nos hercegprimás 1851. március 
6-án a súlyos börtönévekre ítélt 
lelkészek számára kegyelmet 
kért a császártól, de eredmény-
telenül, így Arthur tisztelendő 
theresianstadt-i, majd josephs-
tadt-i rabságának csak az 1857. 
május 9-i amnesztiarendelet ve-
tett véget. Scitovszky IX. Pius 
pápától felhatalmazást kért és 
kapott az irreguláritás vétkébe 
esett papok feloldozására, mely 

a gyakorlatban azt jelentette, hogy 
egy hosszabb-rövidebb ideig tartó 
szemináriumi fogságot, illetve lelki-
gyakorlatot követően az egykori tá-
bori lelkészek ismét alkalmazhatóvá 
váltak. Így folytathatja Kovrik tisz-
telendő is hivatását 1858-tól Szé-
kelyhídon, mint segédlelkész, majd 
1861-től Érkeserűn mint plébános, 
1880-ban való nyugdíjba vonulásá-
ig. Ekkor Nagykárolyban telepszik 
le az 1501-es számú házban. Ekkor 
még Nagykároly telkei nem utcák 
szerint, hanem sorban voltak szá-
mozva. A papi szolgálattól teljesen 
visszavonultan él. Nyugdíjas évei 
alatt csak egyedül a székelyhídi szü-
letésű 15 éves árva Korszaki Szücs 
Ilona temetési szertartását vállalja 
el 1882. július 17-én. Magyarország 
függetlensége iránti vágyát az el-
telt évek megpróbáltatásai sem 
törték meg, a szabadság eszméje 
továbbra is ott izzott a lelkében, 
ezért bekapcsolódik a 70–80-as 
évek politikai mozgalmába, megala-
pítva a Függetlenségi és 48-as Párt 
nagykárolyi fiókját, melynek hirte-
len bekövetkezett haláláig elnöke 
volt. Ezt támasztja alá az a hirde-

tés, melyet a párt a Szatmár megyei 
Közlöny július 8-án megjelent 28. 
számában tett közé, mely szerint 
a nagykárolyi választókerület füg-
getlenségi pártja f. hó 15-én de. 10 
órakor a polgári olvasókör helyisé-
gében elnökválasztási közgyűlést 
tart. 65 éves korában, 1883. április 
13-án szívszélhüdés következtében 
hunyt el, Polczer Ernő h. plébános 
nagy részvét mellett búcsúztatta 
a Mesterrészi temetőben. Sírjára 
párttársai és hívei állítottak méltó 
síremléket.

A sírkő szövege: Itt nyugszik/
KOVRIK ARTHUR/Róm. Kat. plébá-
nos/ az 1848/49-iki/szabadságharc-
ban/ tábori lelkész/Szül. 1817. okt. 
14./Megh. 1883. ápr. 13.                                   
—— . ——

E síremléket közadakozásból/
Kegyelete jeléül volt elnökének/És 
tántoríthatatlan elvtársának/Emel-
te a nagykárolyi Függetlenségi/és 
48-as Párt 1894-ik évében./Béke 
lengjen porai felett.

Ezek a beszélő sírkövek magyar 
múltunkat őrzik az utókor számára, 
gondosan vigyázni kéne rájuk.

Fazekas Lóránd

Forrásanyagok
Zakar Péter: A magyar szabadságharc tábori lelkészei 1848–49-ben. 
Budapest 1999.
Kovrik Arthur 189 o.
Kovrik Arthur: Mezei nefelejts a magyar függetlenség magasztos 
innepélyének dicskoszorújába tűzve. Kovrik Arthur segéd-lelkész által. Szarvas 
1849; 168 o.

Gyászjelentések:
Urai Uray Géza, kiadta özvegy urai Uray Gézáné kőváraljai Kiss Izabella  
és nevelt leánya Nagy Leóna.
 özvegy urai Uray Gézáné kőváraljai Kiss Izabella, kiadta a nevelt leánya 
losonczi Nagy Leóna.
Egrii Csomay Imre, kiadta özvegye Csomay Imréné Valkovszky Mária.
özvegy Csomay Imréné Valkovszky Mária, kiadta a család.

Nekrológok: 
Szatmár-Németi, Függetlenségi és 48-as politikai lap XV/28 1911.III.28  
urai Uray Géza 1844–1911
Szatmári Közlöny, Társadalmi, Szépirodalmi és Közgazdasági hetilap  
1910. IX. 20.
Egrii Csomay Imre 1849–1910
Szatmár megyei Közlöny, Szatmár megye hivatalos közlönye, Nagykároly 
1883. VII. 8.
Szamos 1908. III. 15. Kovács Leó
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Mára már több kutatás is bebi-
zonyította, hogy a sikeresség, a 
kiemelkedő életpálya elsősorban 
az érzelmi intelligencia függvénye. 
Ennek értelmében a siker azon mú-
lik, hogyan tudjuk magunk és mások 
érzelmeit felismerni, értelmezni és 
irányítani. Érzelemvilágunk, érzelmi 
intelligenciánk egész életünk során 
fejleszthető, mégis a legfontosabb 
korszak — mely egy alapot ad — 
már csecsemőkorban elindul. Mi-
után egy édesanya életet ad gyer-
mekének, a csecsemő, nem vágyik 
másra, csak az anyja közelségére, 
valamint alapvető szükségleteinek 
(éhség, szomjúság) kielégítésére. 
Az édesanyja testének a melege, 
légzésének és szívverésének ér-
zékelése emlékezeti a csecsemőt 
a méhen belüli életre, emiatt ez a 
testi kontaktus nagy hatással van 
emocionális életének, biztonságér-
zetének kialakulására. Az anya és a 
csecsemő testi érintése és az anya 
arcának vizuális észlelése (hogy 
látja őt) beindítja a gyermek szo-
ciális-emocionális aktivitását. Ez a 
korai anya-gyermek — vagy állandó 
gondviselője — kapcsolat megha-
tározza a gyermek idegrendszeri 
fejlődését, magatartásának, illetve 
személyiségének kialakulását, va-
lamint értelmi és érzelmi fejlettsé-
gét egyaránt. Ebben a szülés utáni 
szenzitív periódusnak nevezet idő-
szakban, a biztonságos élmények 
korai megtapasztalása által kialakul 
bennünk egy modell, amely alapjá-
ul szolgál társas kapcsolatainknak. 

Értelemszerűen, ha ez a speciá-
lis szülő-gyerek kapcsolat nem 
alakul ki, illetve a korai szenzitív 
gondoskodásban problémák, el-
szakadások mutatkoznak, hatás-
sal van a gyermek érzelmi életé-
re, kötődési mintázataira. Úgy is 
fogalmazhatok, hogy a kötődési 
mintázatok válaszreakciókból 
alakulnak ki, mindamellett, hogy 
ezek érzelmi töltöttsége is meg-
határozó. Azok a szülők, akik 
csecsemőjükkel szemben a testi 
kontaktus helyett a közös tevé-
kenységeket, valamint a gyer-
mek nem megfelelő kooperálása 
esetén türelmetlenséget mutatnak, 
ezáltal a gyermekben elkerülő kö-
tődési mintát alakítanak ki. Gyer-
mekük stresszt él át az említett 
szituációkban, eleinte kimutatja a 
külvilágnak (nyugtalanság, sírás), 
de miután a szülők nem reagálnak, 
megtanulja, hogy nem érdekes 
azokat kommunikálni, megtanulja, 
hogy ne mutassa ki negatív érzé-
seit, illetve jobb, ha nem kerül túl-
ságosan közel másokhoz. Léteznek 
olyan szülők, akiket kiszámíthatat-
lan viselkedés jellemez, akik nem 
a gyermek jelzéseire reflektálnak, 
hanem önmaguk belső állapotának 
— hogy éppen hogyan érzi magát, 
mihez van kedve — függvényében 
reagálnak, így gyermeküket is ambi-
valens kötődés jellemzi. A legsúlyo-
sabb eset, amikor az anya biztonság 
és a veszély forrása is egyben, mivel 
sokszor elhanyagolja gyermekét, 
mely hatására a gyermekben nem 

alakulnak ki a stresszhelyzetekre 
adott stratégiák, ezért viselkedése 
rendszertelenné válik, dezorgani-
zált kötődés jellemzi. Azok a szülők, 
akik reagálnak csemetéjük jelzései-
re, megnyugtatják, ölbe veszik síró 
utódukat, akik ezáltal biztos bázis-
ként tekintenek rájuk, ők a bizton-
ságosan kötődő gyermek alappil-
lére. Ebben az esetben a csecsemő 
olyan bensőséges kapcsolatot él át, 
mely a gyermek számára biztonsá-
gérzetet nyújt, megtanulja, hogy 
nincs egyedül, és ez a szeretet, tö-
rődés, odafigyelés, amit átél, maga-
biztosabb, együttérzőbb személlyé 
formálja, majd felnőttkorára közeli 
kapcsolat társaival, valódi érzelmi 
mélység jellemzi.

Érzelmeinkre más tanulási for-
mák is hatással vannak. A szülők, 
mint modellek, nagy szerepet ját-
szanak a gyermek életében. A gyer-
mek a szüleitől tanulja meg, hogy 

hogyan kell egyes helyzetekben 
viselkednie, érzelmeit hogyan 
tudja szabályozni, mi az adott 
társadalmi norma, majd a visel-
kedésére adott visszajelzések 
alapján alakul ki benne, hogy mi 
helyes és mi helytelen. Az anya 
a mintavétel első bázisa, hiszen 
ő az, aki a modellt nyújtja, ő az, 
akinek a reakcióit megfigyelik 
és utánozzák. A modelltanulás 
már akkor elkezdődik, amikor a 
gyerek hangokat ad ki, hiszen, 
mindezt megtanulja, mert hall-
ja és látja. A verbális (közlés út-
ján szavak, mondatok stb.) és 
nonverbális (testbeszéd által: 
mimika, gesztus stb.) kommuni-
kációs formákon túl, mozgásos, 
viselkedéses, és érzelmi model-
leket is elsajátítanak. Érzéseink 
szabályozásában, kifejezésében, 
empátiás készségeink, valamint 
társas kapcsolataink kialakulá-
sában szüleinknek nagy szerepe 

van. Elsősorban tőlük látjuk, és ta-
nuljuk meg, hogy ha például rossz 
hírt kapunk, akkor erre hogyan le-
het reagálni, érzelmileg (például 
dühösek vagyunk vagy éppen szo-
morúak) és viselkedésesen (például 
csapkodunk, vagy csak csendben 
ülünk). Továbbá azt is, hogy érzése-
inket hogyan szabályozzuk (például 
kellemesebb dolgokra fókuszáljuk a 
figyelmünket, vagy átértékeljük az 
eseményt). Az előzőek értelmében 
tehát elmondható, hogy a gyerekek 
a szülőktől, mint a legközelebb álló 
modellektől veszik át úgy a jó, mint 
a rossz szokásokat (nyilván, nem 
mindent, amit látnak).

Egy másik szempont, hogy a mai 
korban megváltozott a családi szer-
kezet összetétele. Míg régen nagy-
családban — (nagyszülők, szülők, 
gyerek(ek) — éltek az emberek — 
( jellemzőbb falvakban) — mára már 
a legtöbb esetben nukleáris (szü-
lők, gyerek(ek) — családban élnek. 
Ennek több oka is lehet: sokkal több 
lehetőség van, mint régen, az iparo-
sodás és a technika fejlődése kimoz-
dította a fiatalokat szőlőhelyükről, 
amely következtében megszakadt, 
illetve korlátozódott a nagycsa-
ládos légkör. A nagyszülőknek a 
gyermek érzelmi világára gyakorolt 
hatása nagyon fontos és pótolha-
tatlan. Unokáik számára egy biztos, 
állandó pontok, ők a tolerancia, em-
pátia és a pótolhatatlan szeretet 
forrása. Általánosságban a nagyszü-
lők több türelemmel rendelkeznek, 
több időt és odafigyelést szánnak a 
gyerekre. Biztosítják a gyerek életé-
ben a szórakozást és az élettapasz-
talatot, segítenek megtalálni uno-
káiknak, hogy kik is ők, azáltal, hogy 
különböző történeteket mondanak 
el családjukról. Azok a gyerekek, 
akik egy nagy család több tagjának 

Folytatása a következő oldalon

Érzelemvilág: 
Milyen tényezők 

befolyásolják 
a mai fiatalok 

emócióit?
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Folytatás az előző oldalról

a támogatását élvezik, megkapják 
a kulcsot a jól működő emberi kap-
csolatokhoz. A gyermekek érzelmi 
intelligenciáinak a fejlődésében a 
testvérek száma is szerepet játszik, 
egyrészt a modellnyújtás (a testvé-
re részéről), másrészt a megtapasz-
talás (például meg kell osztozni a 
játékon) által. 

A Z generáció (1996–2010 között 
születettek) és a mai Alfa generáció 
(2010 után születettek) abban nő 
fel, hogy szüleik rengeteget dolgoz-
nak, karrierjük, jólétük érdekében. 
Kitolódtak a határok, a megvalósí-
tásra váró célok, az anyagi jólét és 
a munkában elért eredmények nagy 
hangsúlyt kapnak. A mai világot a 
„karrierizmus” jellemzi,  mivel a leg-
több ember fő célja a karrierépítés, 
amely megvalósításában nagy árat 
fizethetünk: kitolódik vagy elmarad 
a házasságkötés és a gyermekválla-
lás. Ezen külső motiváló érők — kar-
rier — megvalósítása során meg-
feledkezünk érzelmi életünk, lelki 
egyensúlyunk fontosságáról. 

A technika fejlődése egyrészről 
hasznosnak, másrészről pedig ha-
szontalannak mondható, mégpedig 
azért, mert a virtuális világ megaka-
dályozza, az igazi társas kapcsolatok 
kialakulását, fenntartását. Sajnos 
a Z és az Alfa generáció érzelem-
szegény generáció, mivel rengeteg 
időt töltenek el online térben, így 
az offline emberi kapcsolatok kiala-
kítása területén nem alakulnak ki 
kellő tapasztalataik. A mai világban 
nagyon sokan tartanak fent szemé-
lyes oldalakat, melyeket látogatnak, 
és különböző időközönként frissíte-
nek, mivel az oldal kinézete megha-
tározó lehet a kedvelhetőség szem-
pontjából. A Facebook használata 
két alapvető társadalmi szükség-

letet elégít ki: a valahova tartozás 
és az önbemutatás (self-presen-
ting) szükségességét. Mehdizadeh 
(2010) kimutatta, hogy az alacsony 
önbecsülésű egyénekre jellemző az 
önreklámozó viselkedés a Facebook 
közösségi oldalon. Megállapították, 
hogy az alacsony önbecsülésű nők, 
több önreklámozó képet töltenek 

fel a világhálóra, mint a magasabb 
önbecsülésű nők. 2016-ban végzett 
kutatásomban, 151 személy eseté-
ben, a szelfi feltöltés gyakoriságá-
nak a hatását vizsgáltam az énképre 
és az önértékelésre. Szignifikáns, 
azaz jelentős kapcsolatot találtam 
az énkép és a szelfi feltöltések gya-
korisága között, amely szerint azok 

a személyek, akik alacsony énkép-
pel rendelkeznek, több szelfit töl-
tenek fel a világhálóra.  

Összességében…
…elmondható, hogy a szülők 

részéről a biztonságos kötődés 
kialakítására való törekvés, vala-
mint a helyes, példamutató mo-
dellnyújtás nagyban befolyásol-
ja, hogy csemetéjéből érzelmileg 
stabil egyén váljék. A nevelési 
stílusok tekintetében azt tapasz-
talom, hogy a liberális nevelést 
sokan úgy értelmezik, hogy a 
gyereknek mindent szabad. Nin-
csenek határok, szabályok. A 
gyerekeknek valóban szükségük 
van szabadságra, hogy megta-
pasztaljanak dolgokat, mely által 
tanulnak, de ugyanakkor kere-
tekre és szabályokra is. A nagy-
szülők szerepe, unokáik életében 
való jelenléte egy másik ténye-
zője az egészséges emocionális 
fejlődésnek, nem utolsósorban 
kutatások kimutatták, hogy az 
unokákkal töltött idő pozitívan 
korrelál a nagyszülők életkorával, 
azaz, azok a nagyszülők, akik sok 
időt töltenek unokáikkal, sokáig 
élnek. Az anyagiak és a karrier 
folytonos, mértéktelen, irreális 
hajhászása lelki és pszichés prob-
lémákhoz vezethet. Az internet 
számos hasznossága mellett ér-
zelmeinkre, önbecsülésünkre, 
énképünkre hatással van, mely 
alapjául szolgálhat egy érzelmi-
leg elszegényedett társadalom 
kialakulásához.  

Hová vezethet 
mindez?

A mai kor népbetegsége a stressz, 
rengeteg stresszforrással, stresz-
szorral találkozunk a rohanó élet-
formánk mellett. Itt arra kérlek gon-
dolkozz el azon, hogy mégis miért 
használnak az emberek tudatmódo-
sító szereket (alkohol, drog)? A le-
hetséges válaszok között szerepel-
ni szokott: „Mert így jobban érzem 
magam. Mert így könnyebb elvisel-
ni a mindennapokat”. Megfigyel-
hetjük, hogy a válaszokban az ér-
zelmi élmények átélése a cél, amely 
pozitív emóciók megtapasztalására 
irányul. A mértéktelen drog- és az 
alkoholfogyasztás hátterében a 
legtöbb esetben érzelmi probléma 
áll. Mi az, amit fiataljaink esetében 
újabban megfigyelhetünk? A szer-
fogyasztást, nyilvános területeken, 
fényes nappal „zombidrog” hatása 
alatt lévő serdülőket. Okai között 
nagy valószínűséggel, javarészt 
emocionális problémák állnak: ala-
csony önbecsülés, önértékelés, 
fájdalom (pl: családi problémák), 
szomorúság (pl: anyagi problémák), 
rossz érzések elől való menekvés, 
illetve a „jó érzések” (amelyet a 
szer hatása adja) megtapasztalá-
sa. Megfigyelhettük, hogy minden 
generáció fanyalog a tőle fiata-
labb generációra, az Y generációra 
(1981–1995 született) is azt mondta 
az X generáció (1965-1980), hogy 
furcsák, nem akarnak dolgozni, 
könnyen váltanak, most pedig az Y 
generáció vélekedik így a Z és Al-
pha generációról. Észrevehetjük, 
hogy generációról generációra, az 
értelmi képességek növekszenek, 
az emocionális képességek viszont 
fogyatkoznak. Ezért is elengedhe-
tetlen, hogy az érzelmi intelligencia 
fejlesztésére mindenki nagy hang-
súlyt fektessen.

Reszler Brigitta pszichológus



Kolozsváron került sor a Busi-
ness and Law Talks névre hallga-
tó szakmai konferenciára, melyet 
a kolozsvári székhelyű Mikó Imre 
Jog és Közgazdasági Szakkollégi-
um szervezett meg idén immár 12. 
alkalommal. Ezen konferencia azért 
született meg, hogy elsősorban 
a szakkollégium tagjai válaszokat 
kaphassanak felmerülő szakmai 
kérdéseikre, kiegészíthessék egye-
temi tanulmányaikat, és fejlődhes-
senek az őket foglalkoztató téma-
körökben. Ez a koncepció mai napig 
érvényes azzal a kivétellel, hogy 
most már az esemény annyira kinőt-
te magát, hogy a konferencián évről 
évre több százan érdeklődnek az 
előadások iránt, és az egyetemista, 
illetve a fiatal vállalkozói célcsoport 
egyik kiemelkedő szakmai esemé-
nyévé vált. Az előadások interaktí-
vak, az előadók minden felmerülő 
kérdést megválaszolnak, az alkalom 
továbbá lehetőséget biztosít a fia-
taloknak megismerkedni üzletem-
berekkel, más karok hallgatóival és 
nem utolsó sorban szakmai gyakor-
latok vagy internship programok is 
felajánlásra kerülnek a cégek kép-
viselőitől. Továbbá lassan hagyo-
mánnyá válik, hogy Sógor Csaba 
EP-képviselő nyitja meg a konferen-
ciát és főtámogatóként is részt vesz 
rajta.

Ennyit mindarról, hogy mi is a 
Szakmai Napok nagyvonalakban 
amellett, hogy a Szakkoli tagjainak 
egy szívéhez nőtt esemény, melynek 
háta mögött egy olyan szervezőcsa-
pat áll, kiknek több hónapnyi mun-
kája van abban, hogy színvonalas 
eseményt hozzanak létre, szakma-
ilag elismert és hírneves előadókat 
hívhassanak el a jogtudományi és a 
közgazdaságtudományi témákban, s 
nem utolsó sorban meg kell küzde-
niük azokkal az anyagi korlátokkal is, 
melyeket a szponzorizációk begyűj-
tésének nehézsége jelent, főleg 
ilyen fiatalon, hiszen nehéz olyan 
szervezeteket találni, amelyek na-
gyobb összegekkel támogatnak 
akár tudományos eseményeket.

Az elmúlt évben arra jutottunk, 
hogy itt az ideje a jövőbe tekinteni, 
megismerni azokat a megatrende-
ket, amelyek már a jelenünket alkot-

ják és feltettük azt a kérdést, hogy: 
Mit hoz a jövő? — ez lett tehát a ta-
valyi (2018-as) konferencia témája 
és megtudtuk azt, hogy úgy a jogá-
szok, mint a közgazdászok munkáját 
nagyban befolyásolni fogja az auto-
matizálás, a technológia térhódítá-
sa. Mindent áthat majd a robitizáció 
és nagyban meg fognak változni a 
munkakörök és a munkakörnyezet 
is, meg fognak változni az emberek-
től elvárt képességek és készségek 
is, melyek szükségesek a sikeres 
munkavégzéshez. Ezeket nem csak 
megismerve de ennek hatásait bő-
rünkön tapasztalva úgy éreztük, 
olyan téma ez, melyet kell és érde-
mes is továbbgondolni és az idei 
konferenciát a Humán faktor fejlő-
dése — probléma avagy megoldás?! 
téma köré építettük. Előadóinkat 
a szakma legjobbjai közül igyekez-
tünk elhívni, olyanokat, akik nem 
csak elméleti szakemberek, hanem 
gyakorlati tapasztalataikból merít-
ve beszélnek majd arról, hogy hol 
a helye a humán erőforrásnak az 
automatizált világban. A vállaltok 
számára mit jelent a munkaerő, az a 
hozzáadott érték, amit az ember te-
remt a munkája során, vagy lassan 
ennek minden aspektusa helyette-
síthető lesz vajon egy humanoid ro-

bot által? Arra is kerestük a választ, 
hogy milyen képességek és készsé-
gek azok, amelyekre egy mai fiatal 
munkavállalónak szüksége van ah-
hoz, hogy el tudjon helyezkedni, mi 
az, amit nem vehet el a technológia 
az emberi értékteremtésből, amit 
fejleszteni kell ahhoz, hogy szük-
ségessé váljunk a munkaerőpiacon.

A sikeres konferencián 10 előadás 
adott választ ezekre a kérdésekre a 
humanitárius jog, a humán faktor 
az igazságszolgáltatásban, illetve 
a mesterséges intelligencia és az 
adatvédelem párbaja, úgy mint a 
jogi értékek az európai politikai tér-
ben és az automatizálás előnyei és 
hátrányai, karrierutak az értékek 
tekintetében, munkaerőhiány-ro-
bitizáció témaköröket körbejárva. 
Mindezen terminológiák kicsit ide-
gennek hathatnak, de a jelenünk 
részei és igenis aktuális témák, hi-
szen ijesztő egy fiatal számára, aki 
lelkesen lép ki a munkaerőpiacra az, 
hogy munkája elértéktelenedhet és 
helyettesíthető lehet egy gép által. 
Emiatt nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy létrejöjjenek ilyen és ehhez 
hasonló konferenciák, ahol gondo-
latokat oszthatunk meg egymással, 
tanulhatunk és fejlődhetünk szak-
mailag, nem utolsósorban persze 

maga egy ilyen esemény megszer-
vezése is egy komoly tapasztalá-
si-tanulási folyamat, nagyon sok 
részlettel és kihívással.  

Véleményem szerint pedig pont 
ez az, ami nem lesz helyettesíthető 
sosem robotokkal, az, ahogyan mi 
adaptálódunk a környezetünkhöz, 
az ahogyan reagálunk a minket érő 
ingerekre, legyen szó akár jelen 
esetben megváltózó munkapiaci 
trendekről. Egyfajta adatelemzés 
eredménye ez az emberi viselkedés 
is, mégis rengeteg intuitív részlettel 
áthatva, hiszen a gépek nyers infor-
mációkat nyernek az adatokból, mi, 
emberek pedig értékeket is társí-
tunk ezekhez az információkhoz, 
nem egy optimális megoldást pró-
bálunk találni a problémákra, ha-
nem egy, a társadalom jólétét tekin-
tetbe vett megoldást, ahol vannak 
kivételek, vannak olyan helyzetek, 
melyeket csak az emberi faktorok, 
az érzések bevonásával fogunk tud-
ni megérteni és megoldani. A jog az 
egyik ilyen fő tudományág, ahol az 
objektivitás és a törvényekre való 
szigorú hivatkozás mellett elenged-
hetetlen a szubjektív emberi érté-
kek képviselete, melyek nem algo-
ritmálhatóak, melyek az emberi lét 
tiszteletén alapulnak. Gazdaságilag 

pedig a jövőbetekintés, a múlt és 
a jelen adatainak feldolgozásán 
alapszik, viszont a statisztikák 
nem írják le azokat a kivétele-
ket, melyek alatt egy kimagasló 
tehetséget is érthetünk, kinek 
meg sem adatik az az esély, hogy 
kreatív munkavégzés által akár 
maradandót alkosson, ha az nem 
írható le egy, a számítógépek ál-
tal is olvasható kód formájában. 
Vigyáznunk kell hát az emberi ér-
tékekre, a tehetségekre és arra, 
hogy az auto-
matizálás az 
ember életét 
megkönnyítse, 
annak javára le-
gyen, ne pedig 
ellene.

Juhász Zita
közgazdász  

hallgató,  
szakkollégista
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Márciusban nap mint nap mered-
tem naptáramba minden alkalom-
mal felfigyelve a hónap mondatára: 
Nőnek lenni egy csoda! Ez így is van, 
mit is lehetett volna írni a tavasz első 
hónapjának szlogenjéül, de tekin-
tetem csak egyre átfutott ezen az 
apró virágokkal átszőtt mondaton, 
és bele sem gondoltam, hogy any-
nyi más lehetőség közül miért pont 
így fogalmazott a szerkesztő. Az-
tán egyre jobban kezdett el foglal-
koztatni, majd felháborítani, végül 
pedig egyetértek vele. Ellentmon-
dásosan hangzik… de pont ebben 
az ellentmondásban találtam meg 
ezen rövid mondat igazságát. Mi-
ről is szól XXI. századi nőnek lenni? 
Az élet minden területén igyek-
szünk felvenni a versenyt a férfiak-
kal, más nőkkel, de legfőképp ön-
magunkkal. Meg akarjuk mutatni, 
hogy szakmailag is éppen olyan jók 
vagyunk mint a férfiak, és teljesít-
ményünk határait feszegetve aka-
runk megfelelni egy férfiak uralta 
vállalati szférának a folyamatos 
egyenlőségre törekedve. Verseny-
zünk nőtársainkkal, hol a figyele-
mért, hol az elismerésért, egy-egy 
dicsérő szóért vagy tekintetért, 
néha pedig egyszerűen csak meg 
akarjuk mutatni, hogy mi márpedig 

igenis jobbak vagyunk, mégpedig 
mindenben. Ezek pedig csak egysze-
rűen a nemeket érintő legáltaláno-
sabb szerepkörök voltak, de mi van 
az élet minden területén megoszló 
szerepeinkkel, melyek azt a sze-
mélyiséget alkotják, akikké válunk. 
Teljesíteni akarunk gyermekként, 
hisz szüleinket büszkévé szeret-
nénk tenni, ezért már kislányként ki 
akarunk tűnni teljesítményünkkel, 
majd pedig a gyermeki létet kinőve 
olyan életutat tervezünk, hogy szü-
leink méltán büszkék lehessenek 
arra a nőre, akit fölneveltek. Aztán 
a diákévek versenye és megfelelési 
vágya arra ösztönöz, hogy ne ma-
radjunk le társaink divatos ruháitól, 
kiegészítőitől, párkapcsolataitól, 
fittyet hányva arra, hogy személyi-
ségünket mi magunk sem ismerjük 
még igazán. Majd fiatal felnőttként, 
kicsit stabilabb lábakon, de instabil 
talajon lavírozva, határainkat fesze-
getve, majd megszilárdítva alakít-
juk ki azt a nőt, akik vagyunk. Ekkor 
már igenis tudunk nemet mondani a 
hetente változó divatnak való meg-
felelésnek, az aktuális trendek utá-
ni alakulásnak, és kezdünk befelé 
élni. A verseny itt már magunkkal 
kezdődik el. Saját bőrünkön érez-
zük a nyomást, mely a munka kihí-

vásainak való maximális megfe-
lelésben, a magánéletben való 
kiegyensúlyozott és boldog tár-
sként való létezésben, és nem 
utolsó sorban a nőiességünk 
megtartásában áll. Egyensúlyra 
törekszünk, miközben egy férfiak 

uralta világban akarjuk megmutatni 
mennyire kemények vagyunk, úgy, 
hogy megőrizzük törékeny női lel-
kületünket. Férfias teherbírásunkat 
akarjuk előtérbe helyezni úgy, hogy 
testünk legnőiesebb pontjait akar-
juk öltözékünkkel kiemelni. Köny-
nyeinket akarjuk nyelni úgy, hogy 
hatalmas mosolyt erőltetünk ar-
cunkra, csak azért, mert nem is azt 
tesszük, amit vágyunk, hanem azt, 
amit úgy érezzük, elvárnak tőlünk. 
De akkor miért is annyira csodás 
nőnek lenni?! …Mert nőként le-
hetünk kiváló szakemberek, erős 
egyéniségek, határozottak, és 
nem kell lemondanunk arról, hogy 
gyengédek, kiegyensúlyozottak, 
otthonteremtők és szerethetőek 
legyünk. Megbírjuk az anyaságot 
és az ezzel és a takaros otthonnal 
járó munkát, megbírjuk a szakmai 
kihívásokat és a lelkünk harcait, 
megbírjuk azokat a tekinteteket, 
melyek épp a legrosszabbat kí-
vánják számunkra, mégis tudunk 
mosollyal válaszolni, és megbírjuk 
azt, hogy a rohanó világban a szép-
séget, az érzelmeket, a szerelmes 
csókokat, az anyai ölelést és egye-
dülálló szeretetet képviseljük amel-
lett, hogy folyamatosan változunk. 
Minden nő más és más dologtól érzi 

magát nőiesnek, lehet ez az anya-
ság, lehet ez egy férfi mellett be-
töltött szerep, lehet egy állás, vagy 
éppen egy csinos test, de lehet akár 
épp az este tálalt vacsora íze is. A 
lényeg, hogy adjunk bele mindent 
abba, ami minket azzá tesz, amik va-
gyunk, hisz tényleg egy csoda ennyi 
ellentmondásos szerepben helyt-
állni, többé-kevésbé egyensúlyt 
teremtve magunkban és magunk 
körül. Ne a társadalom alkotta ide-
álképeknek megfeledve akarjunk 
nők lenni, ne mást elnyomva akar-
junk nők lenni, főleg ne folyamato-
san versenyezve, akarjunk nők lenni 
a magunk öröme és elégedettsége 
miatt, akarjunk nők lenni a férfi 
mellett, akit társunknak és szerel-
münknek tekintünk, akarjunk nők 
lenni gyermekeink előtt, megtanít-
va őket a feltétel nélküli szeretet lé-
nyegére, akarjuk a szépséget meg-
teremteni és továbbadni. Nőnek 
lenni nem verseny! Ma sem az, ré-
gen sem az volt, és nem is lesz az. A 
női lét teremt, a női lét ad, a női lét 
támogat: igazi bátorság, nemesség, 
gyöngédség, erő és szeretet. Cso-
da, mely odabentről fakad és nem 
a külső harcok megnyerése árán vá-
lik azzá!  Viseljük hát büszkén ezt a 
csodát, ami a nőnek adatott meg!

„Egy nő szépsége nem a ruhákban, 
amiket hord, nem az alakjában vagy 
a frizurájában rejlik. A nő szépségét a 
szemében találod, mert a szem bejá-
rat a szívhez, ahol a szeretet lakozik.” 
Audrey Hepburn

Juhász Zita

A női lét csodája

Az arizonai Scottsdaleban levő Al-
cor intézetnek ígéretes és kecsegte-
tő ajánlata van: kívánságára önt halá-
lakor lefagyasztjuk, és hosszú távon 
mélyhűtve tároljuk egy örök földi 
élet ígéretével. Ez 200 000 dollárba 
kerül, de ha csak a fejét kívánja lefa-
gyasztatni, csak a tudatát akarja a jö-
vőbe átmenteni, akkor 80 000 dollár. 
1964-ben jelent meg Robert Ettin-
ger: A halhatatlanság kilátása című 
könyve, és ezt olvasva mind többen 
hiszik, hogy a meghalt test nagy fokú 
mélyhűtésben nem bomlik el, hanem 
amikor a tudomány felfedezi majd az 
öregedés, vagy a halált okozó beteg-
ség ellenszerét, újraéleszthető lesz, 
és folytathatja az életet. Sőt még 
azt is kitalálták, hogy elég csak a fej, 
csak az agy mélyhűtött megőrzése, 
mert abból az egyén majd újrafor-
málható lesz. Rövidesen meg is ala-
kultak az erre szakosodott krionikai 
intézmények (krio, cryo görögül 
hideget, fagyot jelent), és kezdték 
el fagyos működésüket hatalmas 
haszonnal. Jelenleg öt ilyen hullá-
kat lefagyasztó intézetről tudunk 
Arizonában (Alcor), Michiganban 
(Crionics), Oregonban, Kaliforniában 
és Oroszországban (a moszkvai Kri-
oRus). Az amerikaiaknak Kanadában, 
Angliában és Németországban, az 
oroszoknak Svájcban vannak alegy-
ségeik. Van Portugáliában is egy 
halott-fagyasztó intézet, de ott a tá-
rolást nem vállalják. Michiganban és 
Moszkvában a kedvenc állatok lefa-
gyasztása is lehetséges. Csak remél-
hető, hogy a moszkvai intézet sose 
fog próbálkozni a lefagyasztott Le-
nin életre keltésével! A legelső lefa-
gyasztott, kriokonzervált ember dr. 

James Hiram Bedford volt, a Berke-
ley egyetem pszichológia profesz-
szora, aki 1967-ben halt meg veserák 
miatt, ő már 52 éve alussza jeges ál-
mát. Ezekben az intézetekben a ve-
zető személyek erősen hisznek a kri-
okonzerválás utáni feltámadásban, 
ezért haláluk után valamennyien a 
mélyhűtőkbe kerültek, maga a mód-
szer atyja és elindítója, R. Ettinger 
is. A világon jelenleg több mint 300 
halott, vagy csak a feje várakozik a 
mínusz 196 Celsius-fokos tárolókban 
a megígért új életre, de ez a szám na-
gyobb is lehet, mert az őrzőik nem 
nagyon közlékenyek. Van a hidegkli-
nikán egy kétéves kislány, de egy 14 
éves lány, és egy huszonéves fiú is. 
Ha valaki a mélyhűtésben képzeli el 
a jövőjét, egy ilyen intézetnél nyil-
vántartásba veszik, és attól kedve 
„tagsági díjat” fizet, az Alcornak pél-
dául 1200 ilyen várólistása van. Ha 
ezek közül valaki meghal, halálhírére 
rögtön ott teremnek a fiúk (élő em-
bert még határozott kívánságra 
sem vállalhatnak), hulláját bejegelik, 
hogy fagypontig hűljön, glicerina-
lapú fagyásgátlót, és alvadásgátló 
gyógyszert (heparint) fecskendez-
nek az ereibe, aztán a pácienst, igen, 
így nevezik, minél hamarabb az inté-
zetbe szállítják. Ott aztán olyan mű-
tőkben, és műszerekkel, amilyenek 
a szatmári kórháznak sose lesznek, 
kicserélik a teljes vérét fagyásgát-
lóra, mert ez megakadályozza a fa-
gyasztás folyamán a sejtekre káros 
jégkristályok keletkezését, majd 
gyors hűtéssel -124 fokra hűtik, és 
fejjel lefelé, folyékony nitrogént 
tartalmazó tárolóba lógatják, ahol 
aztán néhány nap alatt -196 fokra 

hűl le. Ez alkalommal, kívánságra, 
plasztikai műtéteket is végeznek a 
hullán, hogy annak idején majd fitt 
legyen. Mára annyit fejlődött a kri-
okonzerválás technikája, hogy már 
nem is lehet lefagyasztásról beszél-
ni, hanem inkább a víztelenített te-
tem fagyás nélküli mélyhűtéséről. 
Ennek vitrifikáció a neve (vitrum gö-
rögül üveg), és az a lényege, hogy a 
tetemben a sejtek nem megfagynak 
a hideg hatástól, hanem üvegesen 
megdermednek, mert így kevésbé 
sérülnek. A tárolók működéséhez 
nem kell energia, csak a folyékony 
nitrogént kell néha pótolni bennük. 
És csak eddig tart a dolog úgymond 
tudományos része. A többi, a jövő 
csak sci-fi és találgatás, mert egye-
lőre semmiféle orvosi módszer nem 
ismeretes a mélyhűtött holtest ár-
talom nélküli felmelegítésére és 
újraélesztésére, az ilyen irányú kí-
sérletek még alacsonyabb rendű ál-
latokkal sem sikerültek. De ha majd 
ki is találnak valamit, nem lehet tud-
ni, hogy a páciens életképes lesz-e? 
Nem lesz-e egy tudat nélküli lény? 
Mert nagyon sokan a tudósok közül 
úgy vélik, hogy az agyi sejtek egész 
biztosan sérülnek az eljárás folytán, 
de ezt biztosan csak az első „kiol-
vasztáskor” lehet majd látni. Az 52 
éve lefagyasztott első pácienst egy 
alkalommal megnézték, és a nyakán, 
a mellén a bőr le volt válva, az orra 
ellapult, a mellkasa besüppedt. Az 
elképzelés, hogy a lefagyasztottak 
egyszer majd feltámadnak, és élni 
fognak, a komoly orvosi fenntartá-
sokon kívül nagyon sok jogi, emberi, 
vallási, erkölcsi, családi és adminiszt-
ratív buktatót is tartalmaz, még a 

halál fogalmát is át kell majd fogal-
mazni. Itt most csak egy néhány pél-
dát említsünk ezekből a gondokból. 
Hogy érzi majd magát több száz év 
múlva egy feltámadott ember egy 
teljesen idegen közegben minden 
nélkül, család nélkül, név nélkül? Mi-
hez kezd magával? Mesterséget fog 
tanulni? Segélyért fog folyamodni? 
Öregotthonba költözik? Lesz-e bol-
dog pillanata? És kellesz-e egyálta-
lán az akkori embereknek? Ezer ilyen 
kérdést is fel lehet tenni. Az is egy 
gond, hogy a halál utáni vitrifikáció 
csak a nagyon gazdagoknak elérhető, 
vagyis a pénz szabja meg az életet is. 
Az USA-ban ezen úgy próbálnak eny-
híteni, hogy a mélyhűtési költségek 
beépíthetők egy életbiztosításba. 
Van azonban a lefagyasztásnak, 
vagy most már a vitrifikációnak lé-
lekmelengető arculata is. Legelő-
ször spermiumot mélyhűtöttek 
-196 Celsius-fokon hosszú évekre 
sikerrel, majd megtermékenyített 
petesejtet (embriót), és mostaná-
ban a mind kifinomultabb techni-
kával a nem megtermékenyített 
petesejtet is, ami eddig csak ritkán 
sikerült. Mindez fölöttébb hasznos 
és szükséges a mesterséges megter-
mékenyítés különböző formáinál, a 
hőn áhított kisbabák „csinálásánál”. 
Az élet mélyhűtéssel való konzervá-
lása már régebbi gondolat. L. Spal-
lanzani olasz katolikus pap már az 
1700 években tudta, hogy a spermi-
umok túlélik a fagyasztást, miután 
saját anyagából kísérletsorozatot 
végzett. B. Franklin (villámhárító) 
1773-ban a Párologtatással való hű-
tés című írásában azt írta, hogy: 
„Lehetséges úgy lefagyasztani em-
bert, hogy az ne pusztuljon el”. És az 
egykori szittya is tudhatott erről va-
lamit, másképp honnan lenne a szó-
lásmondás, hogy: Tüzesen kezdette, 
fagyosan végezte.

Dr. Zagyva Miklós

Hideggyógyászat
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al Egy újszülött és ami mögötte van
Új irodalmi lap Szatmárnémetiben: Szamos

Szamos  Politikai, társadalmi, közéleti, kul-
turális folyóirat  2019. január – I. évfolyam 1. 
szám. E tájékoztató, önmeghatározó szavak 
olvashatók a frissen megjelenő, havi megjele-
nést ígérő új lap címoldalán, természetes fo-
lyományaként annak a szellemi kibontakozás-
nak, amelynek alaphangját tíz évvel ezelőtt 
néhai Bura László ütötte le a Romániai Ma-
gyar Irodalmi Lexikon Szatmárnémeti magyar 
irodalmi és művelődési hagyományai címsza-
vában: „1990-től a megváltozott társadalmi 
viszonyok folytán megélénkült az irodalmi–
művelődési élet.”

 
Azóta – mondhatnánk – sok víz lefolyt a Szamo-

son. Hozott – képletesen szólva – szellemi meg-
újulást, ébredést, kiteljesedést az itt élő magyar-
ság életében. Sorra jöttek létre azok a kulturális 
közösségek – Kölcsey Ferenc, Szent-Györgyi Al-
bert, Szent István, Ady Endre nevével fémjelzett 
szellemi műhelyek (körök, egyesületek, társasá-
gok)… –, amelyek kezdeményezői, éltető katali-
zátorai voltak/lettek olyan irodalmi, művelődési 
rendezvényeknek, mint a Kölcsey Ferenc, Petőfi 
Sándor, Ady Endre, Dsida Jenő, Páskándi Géza, 
Szilágyi Domokos emlékét, kultuszát ápoló/őrző 
ünnepségek/tanácskozások/zarándoklatok; a 
történelmi hagyományokat felidéző Rákóczi Na-
pok, a kisebbségi létünkhöz, sorskérdésünkhöz  
kötődő Jakabffy Napok… E törekvésekhez köt-
hető A Gellért Sándor szavalóverseny, valamint 
a Hajnal akar lenni… népdalverseny, melyek híre 
neve túllépte a megye, az ország határait… Eh-
hez kötődnek, más–más dimenzióban, a szintén 
hagyományossá váló komolyzenei fesztiválok, or-
szágos vonzatú színházi rendezvények, az utóbbi 
években pedig a tízezres tömegeket megmoz-
gató Partiumi Magyar Napok… Mindezek sikere, 
külön–külön és együtt véve is jelzik: a szatmári 
magyarság híven ápolja a tájhazához fűződő iro-
dalmi, történelmi és művelődési örökséget, mely 
örökség visszaható erővel élteti és erősíti nem-
zettudatát, kötődését a helyhez, amelyet szülő-
földjének vall.

A város gazdag irodalmi/művelődési kötődései 
ellenére sem rendelkezett hosszabb életű kultu-
rális sajtóval. Az ott megjelenő napilapok, vagy 
más kiadványok elszórtan közöltek ugyan verset, 
prózai alkotást, zenei– és színházkritikát, de ön-
álló szerveződésű irodalmi, a kulturális élet szol-
gálatába szegődött, tartósan meggyökeresedett 
lapokról nem beszélhetünk, mígnem épp a beve-
zető sorokban említett „megváltozott társadalmi 
viszonyok” ezt lehetővé nem tették.

Az új tavasz keltette pezsgésben indította út-
jára Gál Elemér a Szamoshát című, időszakonként 
megjelenő kiadványt, amely mozgósítólag hatott 
a helybeli és az onnan elszármazott alkotókra 
egyaránt. Azonban, biztos anyagi háttér miatt, 
élete szűkre szabatott: 1990–1994 között jelen-
hetett meg. 

Hosszú éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
valami újra megmozduljon e tájon, e városban. 
A Szatmári Magyar Hírlap mellékleteként Sza-
mos címmel megjelenő kiadvány „jelzésként, 
buzdításként hatott egy szolidabb alapra épít-
kező értelmiségi vállalkozásnak”. E sorok írója a 
szomszédvár – Szilágy megye – Hepehupa című 
művelődési folyóirat 2016. 1. számában jelez-
te: „Már híre jött, hogy a múlt években elvetett 
gondolat magva jó talajba hullt. Ady Endre sorai 
tolulnak elő az emlékezetben: Négy–öt magyar 
összehajol… Nem a keservek fölötti könnyhulla-
tásra, nem a búsulásra, hanem a régóta vágyott 
irodalmi, művelődési folyóirat fogantatására, 
előkészítésére, megteremtésére. Soha ennél 
jobb szellemi kaland, merész vállalkozás!” Nyo-
mában létrejött a Szatmári Műhely s annak édes 
gyermeke a Sugárút című, 132 oldalas periodika. 
A felelős szerkesztő – Végh Balázs Béla – ekképp 
fogalmazta meg a lap krédóját: „…értelmezni 
szeretné korunk/régiónk jelenségeinek keresz-
teződési pontjaiban történteket az egyetemes 
életérzés és gondolat jegyében. A szatmári ér-

telmiség újabb intézményteremtő kísérlete ez, 
szellemi műhelye a magyar nyelvű kultúrának 
és társadalomtudománynak. Olyan teremtő 
energiák halmozódtak fel és olyan alkotó am- 
bíciók munkálkodnak ismét itt a szatmári régió-
ban, amelyek negyedéves nyomtatott fórumot 
tudnak létrehozni és működtetni.” Teszi ezt az 
immár IV. évfolyamához elérkezett, igényes szer-
kesztésű, gazdag tartalmú, szép nyomdai kivite-
lezésű, nagyszámú és hírneves, hazai és külföldi 
szerzőgárdát maga mellé állító lapban; teszi oly 
szellemi magaslaton, amely egy időben nyújt 
képet a napjainkban kibontakozó irodalmi/mű-
vészeti áramlatokról, teremt kapcsolati szálakat 
Szatmár megye és a magyar nyelvterület más ré-
giói, műhelyei, alkotói között. 

És most, 2019 januárjában megszületett az 
újabb Szamos. Impresszumában, amint már fen-
tebb is jeleztük, politikai, társadalmi közéleti, 
kulturális folyóiratként definiálja önmagát. Cél-
kitűzéseiről vallanak az indító lapszámban kö-
zölt gondolatok: „Az újrainduló Szamos folyóirat 
szerkesztői és munkatársai arra vállalkoztak, 
hogy az olvasóval való állandó kapcsolattartással 
olyan témákat dolgoznak fel, amelyek az online 
felületeken nem találhatók meg, de azok egya-
ránt fontosak a fiatalok és az idősek számára is.” 
Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács elnöke 
szavai elénk vetítik azt a tematikát és ösvényt, 
amelyet fölvállalnak, amelyen haladni kívánnak. 
Ebből is kitűnik: a Szamos nem a Sugárút ellenlá-
basa szándékával jött létre! Annál is inkább nem 
lenne/lehetne az, mert mindkét kiadvány támo-
gatói közt – a Szatmár Megyei Tanács, a Szatmár 
Megyei Kultúrát Megőrző és Támogató Központ 
– közel azonos fórumok húzódnak meg. Külön 
szellemi ösvényeken haladva – más–más spiri-
tuális magaslatról letekintve –, ugyanazt a célt 
szolgálják, elénk tárva azt, hogy Szatmár megye 
mit adhat a világnak, jelezve azt is, hogy Szatmár 
megye mit kaphat a világtól. Elek György, az indu-
ló lap főszerkesztője, nem kevesebbet tűz maguk 
elé, mint „a közös gondolkodás lehetőségei”–nek 
keresését, föltárását, fölmutatását. Kimondja: 
a lapot a közösségépítés szolgálatába kívánja 
állítani. Súlyos feladat, hisz maga is állítja: a kö-
zösségek lazulnak, a kapcsolatok felbomlanak. 
Ellenszélben kíván munkálkodni? Kocsis István 
monodrámája hősének, Bolyai Jánosnak a szavai 
– „válaszd mindig a legnehezebbet” – vezették? A 
pedagógus Németh László axiómája jut eszünk-
be: „minden kör varázskör, ha megtalálja embe-
rét”, azáltal válik/válhat azzá, ha felsorakoztatjuk 
azokat, akik alkotással, a társadalmi jelenségek 
számbavételével és értelmezésével, tartalommal 
töltik meg azt.

Most, írásunk megszületésekor négy – janu-
ár–február–márciusi–áprilisi – szám alapján már 
rálátásunk nyílik arra, hogy a nemes cél miként 
konkretizálódik, mely úton–módon valósul meg. 
Élet-közeli témaválasztás, aktualitás, a napja-
ink embert foglalkoztató kérdések fölvetése és 
sokirányú megvilágítása/megközelítése, a jövő 
építése…, amelyben egyaránt helyet kap az Ady 
Endre halála centenáriumán fakadt gondolat és 
az elektromos gépkocsik térhódítása, az azzal 
történő közlekedés; Március 15-ről szóló törté-
nelmi megemlékezés és jeles szatmári személyi-
ségek életútja, pályakezdők ígéretes „belépője”; 
a Költészet Napja és a turizmus; az érdekvédelem 
és az olvasási kultúra; történelmi emlékhelyeink, 
műemlékeink bemutatása és közérdeklődésre 
számot tartó tudományos kérdések fölvetése; a 
város múltjáról, életéről valló százéves hirdeté-
sek üzenete és a világjáró útirajzok; a személyi-
ségformálódás és a szociális felelősség; a nem-
zeti identitás és intézményeink belső életének 
bemutatása…  A főszerkesztő vezércikkei – A 
közös gondolkodás lehetőségei, Otthon és haza 
a szülőföldön, Kultúrharc – érdekek harca – egy–
egy közérdekű kérdésre, társadalmi vagy kulturá-
lis jelenségre hívják fel a figyelmet. Jó látni, hogy 
számról–számra bővül a munkatársak gárdája, a 
megszólalók és a megszólítottak névsora. Külön 

érdeme, hogy bevonja, írásra, megnyilatkozásra 
serkenti/sarkallja a diákságot, megízleltetve ve-
lük a megnyilatkozás ízét, fölkeltve bennük az 
írás örömét, hozzászoktatva őket, hogy merjenek 
megszólalni, merjék vállalni önmagukat, kimon-
dani rejtett gondolataikat, ezzel is tudatosítva 
bennük eljövendő életük feladatait, felkészülve a 
nemzeti közösségükért rájuk váró szolgálatra. A 
jó témaválasztás, a kiváló írások sora híven érzé-
kelteti: Szatmár megyében tartalmas és gazdag 
művelődési, szellemi élet folyik, hogy egyre töb-
ben annak, akik a maguk helyén keresik, vállalják 
és teszik feladataikat azért, hogy szavaik, munká-
juk révén cselekvő részt vállaljanak honfitársaik 
szellemi horizontja bővítése, a közösségépítés, 
nemzeti sajátosságaink őrzése, hagyománya-
ink ápolása, a közös jövő építése szolgálatában. 
Megannyi magvetés a szűkebb tájhaza szellemi 
felvirágoztatása érdekében. Figyelemre, mélta-
tásra érdemes a lap fotóanyaga – illusztrációk, 
dokumentumképek, portrék, fakszimilék – sok-
ban hozzájárul ahhoz, hogy vonzó hatást keltsen 
az olvasóban. A címkép és fejléc megálmodója: 
Varga–Telegdy Evelyn grafikusművész.

Méltató, érdeklődést ébresztő sorainkat nem 
zárhatjuk anélkül, hogy ne szóljunk a lap megál-
modójáról, főszerkesztőjéről: Elek Györgyről. A 
kilencvenes évek elején nyílt számára tér, hogy a 
Szatmári Friss Újság munkatársaként valóban az 
írásnak éljen. Pár év és 1997-ben két verseskötet-
tel – Kiáltás Bermuda felett és Keretek nélkül –, 
valamint egy drámakötettel – Én, Saulus – és az 
azóta újabbakkal jelezte: több is rejtőzik benne a 
napi hírek robotjánál. Az említett könyvek hátsó 
borítóján olvasható egy–egy vallomás akkori ön-
magáról: „Nincs olyan kérdés, amelyre határozott 
választ adhatunk. De van lehetőség megtalálni az 
utat, amely a cél, a célok felé vezet.” (Én, Saulus) 
„A költészet lélek: / hitet és törvényt teremt; 
/ megfejti a titkokat, hogy a lét / gazdagabb le-
gyen.” (Kiáltás Bermuda felett) „most ismerjétek 
meg a gondom, ami lelkem mélyén rejtve volt.” 
(Keretek nélkül) Húsznál több év telt el azóta. 
Elek György útkereső írásai, az általa szervezett, 
moderátorként vezetett összejövetelek révén 
kereste a célt, amely felé haladni kívánt – nem ön-
célúan, csak magát kiteljesítve, hanem szolgálat-
ként értelmezve azt; kereste a költészet, az írás 
mögött rejlő, azt éltető, annak igaz értelmet adó 
titkokat, hogy a közösségi lét valóban gazdagabb 
legyen; kereste a kifejezés legadekvátabb, legak-
tuálisabb útjait, lehetőségeit, hogy feltárhassa 
lelke rejtett titkait, a szándékot, melynek minden 
sora – jegyzetei, interjúi, riportjai – mögött ott 
rejtezett az igazság keresése, a közösség iránti el-
kötelezettség, a magyarság szolgálatának őszin-
te szándéka. Nem tévedünk, ha azt feltételezzük, 
kimondjuk: köztük volt egy önálló, őrálló lap in-
dítása. Egyik „kérdező–kötete” végén azt írta: 
„úgy érzem, a holnap kulcsa nem az én kezemben 
van”. A Szamos kiadói/támogatói által megadott 
lehetőség kezébe adta a kulcsot, s ezzel meg-
nyílt az út, hogy feltárja mindazt mi lelke mélyén 
eddig rejtve volt; sikerült oly szekértábort tobo-
roznia, jó tollú alkotó, gondolataikat másokkal is 
megosztani kívánó személyiségeket maga mellé 
állítania, akikkel elindulhatott az áhított kaland-
ra. Beigazolódott, hogy az általa magánkiadás-
ként megjelentetett Szatmári Kalendárium 2019 
„nemcsak egy alkalmi fellobbanás, hanem egy 
alap, amire lehet majd építeni”. A gondolat szülte 
cselekvés gyümölcse ím a kezünkben van. 

A négy lapszám bizalmat kelt: a folytatáshoz is 
lesz ereje! Bízunk benne, hogy a Szamos című fo-
lyóirat valóban varázskör lesz, amely Elek György 
és munkatársai személyében megtalálja embe-
rét, együtt szolgálják majd Szatmár megye, Szat-
márnémeti, azon túlmenően pedig az erdélyi 
magyar nemzeti közösség kulturális–művészeti 
életének kiteljesedését, gazdagítását.

Ad multos annos! – Sokáig éljen!
Máriás József 

Megjelent a Művelődés című folyóirat  
2019/5. számában
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Egy alföldi kisvárosban a tűzvész állandó 
gondot jelentett a lakosoknak, akik viszonylag 
rövid idő alatt rájöttek arra, hogy időben fel 
kell készülni a váratlan eseményekre. Ez már 
a 18. században szervezett formában, a tele-
pülés  vezetőségének az irányításával zajlott. 
1780-ben a város 12 létrát, 50 bőrvedret, 12 
csáklyát, 12 vízipuskát rendelt. A vízipuska bi-
ciklipumpához hasonló, de annál lényegesen 
nagyobb, kb. 1,5 méter hosszú cső volt, amely-
lyel 1–2 liter vizet lehetett felszívni és a kívánt 
helyre pumpálni. 

1798-ban a gyakori tűzesetek miatt megtil-
tották a pipázást az utcákon és az udvarokon.

1820-ban a szatmári és németi templomok 
tornyába tűzre vigyázó őrt állítottak, később 
— a Tűzoltótorony megépítéséig — a tornyos 
ház, a székesegyház tornyából figyelték a tü-
zet.

A fentiektől a Tűzoltótorony, laktanya meg-
építéséig, a kongresszus megszervezéséig 
hosszú út vezetett. Az első fontos lépést a 
Tűzoltó Egyesület létrehozása jelentette, ez 
Grabovieczky Jusztin Leo nevéhez fűződik. Ő 
a Szatmári Királyi Katolikus Főgimnázium (a 
mai D-na Stanca Nemzeti Líceum a Kazinczy/Ște-
fan cel Mare utcán) tornatanára volt, aki 1875-
ben tette közzé felhívását. Ezt követően viszony-
lag rövid idő alatt, 1875 decemberében, 144 éve 
megalakult a Szatmári Tűzoltó Egyesület. 

Böszörményi Károly polgármester lett az első 
elnöke, Kiss Gedeon alelnöke, Grabovieczky 
Jusztin Leo főparancsnoka és Herman Mihány 
ügyvéd az alparancsnoka. Csupa jól ismert név, 
olyan aktív, eredményes vezetőkről van szó, akik 
a továbbiakban is jelentős szerepet játszottak a 

város korszerűsítésében, felemelésében. 
Böszörményi Károly Szatmárnémeti polgár-

mestere volt 1872–1901 között. Nagymértékben 
hozzájárult Szatmár városiasodásához, az utakat 
rendbe hozatta, iskolákat, kórházat, vashidat, 
színházat, szállodát építtetett. 

Kiss Gedeon 1872-től Szatmárnémeti főkapi-
tánya volt. Nevéhez fűződik a település fásítása 
és a Kossuth-kert alapítása, a fentiekért kapta a 
„fák ezredese” címet. 

Hérman (Herman) Mihály Szatmárnémeti pol-

gármestere 1901 és 1902 között, jelentős szere-
pe volt a Pannónia Szálló létrehozásában.

Fontos mozzanat volt az egyesület életében az 
1882-ben tartott zászlószentelés, amely a külön-
böző településekből érkezett nagyszámú részt-
vevőnek köszönhetően országos jelentőségű 
ünneppé vált. Fénypontja a szertartást végző 
Schlauch Lőrinc római katolikus püspök beszéde 
volt, melyet később az egyesület nyomtatásban 
külön kiadott.

1890-ben Ferenczy János vette át a tűzoltó-
ság igazgatását, a javaslatára vásárolták meg 
a Rákóczi/M. Viteazul utcán azt a telket, ahová 
később a ma is álló emeletes laktanya épült. 
Miután elköltözött a városból, az egyesület 
vezetését 1990-től Tankóczy Gyula főkapi-
tány vette át. Ő az Iparos Otthon egyik ala-
pítója (1911), a Satu Mare város képes tükre 
monográfia (1936) szerzője, a két világháború 
között a szatmári véndiáktalálkozók szervező-
je.

Tankóczynak jelentős szerepe a volt a Mesz-
lényi Gyula által anyagilag támogatott Tűzol-
tótorony és laktanya (1904) megépítésében. 
Ezek nagyon fontos, bátor, nagyszabású meg-
valósítások voltak, a korabeli sajtó szerint pá-
ratlanok az egész országban.

Vezetése idején 1901-ben pontosították 
az alapszabályokat, ekkor zajlott a gőzmalmi 
tűzoltóság végleges szervezése. Mentőosz-
tályt létesítettek, kiegészítették, felújították 
a teljes felszerelést. Megemelték a hivatásos 
tűzoltók fizetését, megszervezték a vasutasok 
tűzoltói szolgálatra való folyamatos felkészí-
tését.  Tagokat toboroztak, a katonai lakta-
nyákba tűzoltókocsikat helyeztek el.  A tűzol-
tó laktanyát vezetékes vízzel látták el, lovakat 
vásároltak és az ő idején ünnepelték a 10 000. 
őrséget is.

Ilyen előzmények után került sor 1908 au-
gusztus 14–17. között a Tűzoltó Kongresszus-
ra Szatmárnémetiben. Ez a négynapos ün-
nepség pontos, időben előkészített program 
mentén alakult. Magába foglalta a különböző 
beszámolók meghallgatását, megvitatását. 
A helyszínek változatosak voltak, a szerve-
zők igyekeztek a legjobb tereket, termeket 
kiválasztani azok közül, ami a városban akkor 
rendelkezésre állt. A találkozó első program-
ja a Pannónia Szálló nagytermében zajlott és 
a városháza — a püspöki palota mellett állt, 
lebontották — tanácstermében folytatódott. 
Bizottságokat választottak, sor került az alap-
szabályzat módosítására, valamint a titkár és 
pénztárnok megválasztására. 

Mindezek fontos szervezési kérdések vol-
tak, de a találkozó leglátványosabb, legnép-
szeróbb eseményei az országos tűzoltó verse-

Folytatása a 14. oldalon

Tűzoltó Kongresszus Szatmárnémetiben 

(1908. augusztus 14–17.)

A korabeli képek jórészt a Janitzky-gyűjteményből valók, a Kongresszus Lapja adatait, 
a lap fejlécét a Hungaricana világhálós oldal anyagából vettem át

A kongresszus idején nyomtatott képeslap

A 10 000. őrség ünnepsége alkalmával készült csoportkép



Páskándi Géza (1933–1995) 
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Szatmár megye irodalmi-törté-
nelmi emlékhelyekben gazdag vi-
dék, és lakosai ismerik, tisztelik a 
történetét, nagy személyiségeit, 
kiket a magyar, az egyetemes kul-
túrának adtak. Kultuszteremtő, kul-
tuszápoló népek lakják. Bizony, azt 
is látnunk kell, hogy sokan innen in-
dultak, útjaik elkanyarodtak, mond-
juk úgy, az Értől az Óceánhoz.  

Itt született például Kölcsey Fe-
renc, himnuszunk szerzője, Károli 
Gáspár bibliafordító, Ady Endre, 
Kafka Margit, Dsida Jenő, Szilágyi 
Domokos, Gellért Sándor, Kovács 
András Ferenc — tehát büszkén 

mondhatjuk, hogy Szatmár a na-
gyok bölcsőhelye —, és többen 
megfordultak nálunk: Petőfi Sán-
dor, Móricz Zsigmond, Radnóti Mik-
lós és még sokan mások. 

A mindössze 62 évet élt Páskándi 
Géza munkássága nagyon gazdag 
és változatos, mindhárom műnem-
ben alkotott: líra, dráma, epika, is-
mert a neve a gyermeirodalomban 
is versei, meseregénye által (A szal-
mabábuk lázadása), valamint önéle-
tírásával (Begyűjtött vallomásaim) 
a memoárirodalom hagyományába 
is bekapcsolta művészetét.

Olyan díjak birtokosa, mint

Román Írószövetség Díja
1977 – József Attila-díj
1991 – Magyar Művészetért Ala-

pítvány Díja
1992 – Kortárs-díj
1993 – Kossuth-díj
1997 – Szép Ernő-díj
Első versei még szatmári diákko-

rában a helyi Dolgozó Nép című lap-
ban jelentek meg.

A kolozsvári Bolyai Tudomány-
egyetem bölcsészkarára járt, 1957-
ben politikai tevékenységéért hat 
év börtönre ítélték, melyet a Du-
na-delta munkatáborában töltött 
le. 

Bukarestben, Kolozsváron kezd-
te újra pályáját, változatos munka-
köröket töltött be, mindig könyvkö-
zelben.

1965-től szellemi szabadfoglal-
kozású író. 

1974 februárjában áttelepült Ma-
gyarországra. 

A Magyarok Világszövetsége már 
1995 májusában róla elnevezett 
díjat alapított, a határon túli ma-
gyarság megmaradását és európai 
kötődését szolgáló színmű jutalma-
zására.

Folytatása a következő oldalon

Folytatás a 13. oldalról

nyek, amelyeknek feltételeit és a használadó 
felszerelések pontos leírását minden csapat 
időben kézhez kapta. 

A délutáni versenyekre a gyülekezőt a re-
formátus főgimnázium udvarán tartották, 
ahol a következő egyletek képviselői jöttek 
el: Nagylak, Battonya, Nagyvárad, Óbecse, 
Budapest, Selmecbánya, Hatvan, Márama-
rossziget, Kisvárda, Bács-Topolya, Szeged, va-
lamint az ország többi részéből ide érkezett 
tűzoltók. A jelentős tömeg, közel 900 ember 
a Kazinczy utcán keresztül vonult a Deák térre 
(főtér), ahol nagy érdeklődés mellett, hatal-
mas, ünneplőbe öltözött tömeg előtt zajlott 
a verseny. Sokan fotózták az eseményeket, a 
tribünök, a teret körülvevő emeletes házak 
erkélyei, ablakai megteltek bámészkodókkal.

Nem szeretném a kedves olvasót untatni 
a feladatok pontos, részletes reprodukálá-
sával, ezért ízelítőül egyetlen példát említe-
nék: előkocsival ellátott négykerekű, billenő 
rendszerű, szívónyomó szerkezetű mozdony-
fecskendő iskolaszerelése négy szívótömlő-
vel, különálló kétkerekű motoláról vett négy 
nyomótömlővel és háromrészű támrudas grázi 
dugólétrával, a létrán való fölhatolással. A sze-
relésben részt vett egy tiszt, egy csővezető, egy 
segédcsővezető, négy létrakezelő.

A kongresszus idején naponta lapot nyomtat-
tak a résztvevők, érdeklődők tájékoztatására, A 
Szatmári Országos Tűzoltó Kongresszus Lapja 
címen, e sorok írója elsősorban ezekből inspirá-
lódott. Képeslap is készült ebből az alkalomból. 
A lap szerkesztői jó 110 éve már úgy gondolták, 
hogy még egy ilyen komoly, országos jelentő-

ségű hivatalos, katonai jellegű esemény sem 
nélkülözheti a humort, amelyet többek között 
apróhirdetések formájában jelentettek meg az 
alkalmi kiadványokban:

Kérem azt a csinos barna hölgyet, ki tegnap a 
Pannoniában mély tűzü szemeinek szikráival a 
szivemnek legtitkosabb aknáit robbantotta fel, 
tudassa velem, hogy találkozás mikor lehetsé-
ges. Cím: „Pásztortüznél.“

Közvetítők kizárásával komoly és tisztességes 
nők ismeretségét keresi ifjúságának teljes tűzé-
ben levő tűzoltó. 200 000 koronán felüli hozo-

mányra nem reflektál, s a zene valamint éneklés 
tudományát elengedi.

„Háztűznőzö.“
A kongresszus az 1864-es Kölcsey-szobor állí-

tásához hasonló jelentőségű esemény volt a vá-
rosban.  Az ilyen nagyszabású, bátor kezdemé-
nyezések hívták fel az ország, a térség figyelmét 
a Szamos-parti városkára, és adtak ötleteket, 
lendületet a folytatáshoz. A mai napig hálásak 
lehetünk a kezdeményezőknek, megvalósítók-
nak. 

Muhi Sándor

Gyülekező egyesületek a református főgimnázium udvarán

A versenyek ünneplőbe öltözött nézői a város főterén
A felújított Tűzoltótorony a 18. századi  

városcímerrel
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Folytatás az előző oldalról

Korai versei a második világhábo-
rú utáni első nemzedékhez kapcsol-
ják.

József Attila külvárosi lírája, non-
konformizmusa és szürrealizmusa, 
illetve a felismert európai korköve-
telmények új irányt szabnak költé-
szetének.

Első verskötete, a Piros madár 
(1957) megelőlegezi a Forrás-nem-
zedéket. Majakovszkijtól, Adytól, 
Dsidától és a magyar népdaltól egy-
aránt tanulva megújító szerepet 
vállal a romániai magyar lírában. 
E vállalt szerep a Holdbumeráng 
(1966) és a Tű foka (1972) kötetek 
verseiben teljesedhetett ki először. 
Több elbeszélése a börtönvilágból 
ihletődött.

Novelláinak története szinte min-
dig abszurd, a hősök pedig filozófiai 
kérdéseket feszegetnek. A gondo-
lat mindig fontosabb mint a törté-
net. Páskándi „abszurdoidoknak” 
nevezte ezeket az írásokat (az „ab-
szurd” megnevezést nem tűrte vol-
na el a cenzúra); a novellák központi 
kérdése mindig a szabadság.

A prózában a rövid műfaj után 
kísérletet tesz a regénnyel is (A 
sírrablók — Bp. 1989), élete utolsó 
éveiben pedig — már halála után 
megjelent – önéletrajzi fogantatá-
sú könyvében vall életéről és írói 
pályájáról (Begyűjtött vallomásaim 
– Bp. 1996).

Novelláinak alkotásmódja — az 
ábrázolást gyakran helyettesítő 
logikai vita — érvényesül abszurd 
színpadi jeleneteiben, drámáiban 
(Az eb olykor emeli lábát, 1970).

Páskándi Gézát elsősorban drá-
maíróként tartja számon a szakiro-
dalom. Drámái révén vált igazán 
ismertté és elismertté a hazai és a 
külföldi közönség előtt egyaránt: 
Szatmárnémetiben, Budapesten, 
Angliában, az Egyesült Államokban 
stb. színre vitték darabjait. Az író 
szerteágazó életművén belül drá-
mái tükrözik a legjobban azokat a 
történelmi, lélektani, világnéze-
ti-filozófiai problémákat, amelyek 
pályafutása során leginkább foglal-
koztatták. Láng Gusztáv hívja fel a 
figyelmet: „Magyarországra történt 
áttelepülése után Páskándi Gézát 
elsősorban drámaíróként ismerte 
meg a közönség, s ismerte el a kriti-
ka; lírája szinte csak »melléktermék-
nek« tűnt”, a drámák árnyékában.

Az erdélyi magyar irodalomban a 
két világháború között néhány tör-
ténelmi drámán kívül (Kós Károly, 
Bánffy Miklós)  nem született jelen-
tős alkotás a dráma műfajában. 

A hatvanas évek második felében 
a romániai szellemi életben bekö-
vetkező „nyitásnak” köszönhetően 
a kortárs európai abszurd „diva-
tossá” válik, Páskándi a nagy euró-
pai irányzatához kapcsolódhat. A 
Páskándi-féle abszurd dráma szer-
vesen függ össze a MroŻek, Havel, 
RóŻewicz, Ionesco, Örkény és má-
sok nevével fémjelezhető kelet-eu-
rópai abszurd vagy groteszk szín-
házzal. Sajátos abszurdoid (az író 
szóhasználata) felfogást, szemléle-
tet hozott létre, amely elkülönült 
a nyugat-európai abszurdtól: „míg 
az európai abszurdban az ember 
az idegen és emberellenes körül-
ményeknek kiszolgáltatott, maga-
tehetetlen lény, addig Páskándinál 
ugyanez az ember nemcsak kiszol-
gáltatottja, de létrehozója — s így 
részese — is egyben az őt megnyo-
morító abszurd helyzeteknek.” 

A hetvenes években az erdélyi 
magyar költészet felvirágzásával 
egy időben a drámában is maradan-
dó művek születtek: ezek többnyire 
történelmi drámák voltak. Ekkor 
készültek el Sütő András A lócsiszár 
virágvasárnapja és Csillag a mág-
lyán című művei, Veres Dániel Mikes 
ez időben fejezte be Székely János 
történelmi drámáit, közöttük a Cali-
gula helytartóját, a Protestánsokat 
stb. 

„Ekkor ívelt fel Páskándi Géza 
drámaírói pályája is, elsősorban tör-
ténelmi drámáival, mindenekelőtt 
a Dávid Ferenc unitárius püspök 
tragikus sorsát megörökítő Ven-
dégséggel, melyet a szakirodalom 
a legkimunkáltabb drámájaként 
tart számon, és az Apáczai Csere Já-
nos alakját idéző Tornyot választok 
című drámával, majd az ezeket kö-
vető harmadik »püspökdrámával«, 
a Péchi Simon sorsát bemutató És 
Rosta órája üt című művel.”

Színműveit a téma és a megfor-
málás szempontjából két alapvető 
típusba sorolhatjuk. Az egyik típust 
hagyományos történelmi drámá-
nak, a másikat abszurd, vagy az író 
saját szavát használva abszurdoid 
drámának nevezhetjük. 

Hagyományos történelmi drámá-
it az Erdélyi triptichon (1984) című 
kötetben gyűjtötte össze. Hősei 
valós történelmi figurák, a drámák 
e nagy személyiségek életét, mun-
kásságát, az egyén és közösség ösz-
szeütközéseit, küzdelmeit temati-
zálják. „Hitvitázó” drámáiban Erdély 
történelmének nagy szellemeinek 
életén keresztül időszerű, jelen ide-
jű mondanivalót akar kifejteni. A 
történelmileg hitelességre törekvő 
drámákban a jelen társadalmi, er-
kölcsi, politikai konfliktusai jelen-
nek meg, a történelem megjelení-
tett alakjaiban megkísérli fellelni 
azokat a belső konfliktusokat, ame-
lyek a 20. század második felében is 
időszerűek. Ezekben a drámákban 
felmerül a történelmi események 
időszerű értelmezésének és a tör-
ténelem iránti egyéni felelősség 
felvállalásának igénye.

Bertha Zoltán debreceni iroda-
lomtörténész szerint Páskándi Géza 
drámaírása, drámaírói életműve 
nemcsak a modern magyar iroda-
lom külön fejezete, hanem az egész 
európai modernségnek és főként a 
kelet-közép-európai drámaművé-
szetnek is az egyik kiemelkedően 
jelentős alkotása. Az abszurd, gro-
teszk drámairodalom megújítója-
ként méltatják. 

Örkény István 1976-ban, Ameri-
kában, a közép-európai groteszkről 
tartott előadásában azt fejtegette, 
hogy ebben a régióban a történe-
lem során a megmaradásért folyta-
tott küzdelem sajátos szemléletet 
hozott létre a groteszk létérzésé-
ben. „Mi „másképpen kérdezünk, 
mint önök itt Nyugaton” — vallot-
ta Örkény, s így folytatta: „Samuel 
Beckett színdarabjában Vladimir 
és Estragon Godot-ra vár. De hol? 
Akárhol. És mikor? Nem érdekes. 
Bármikor és a föld bármely pontján. 
Vladimir és Estragon absztrakció, 
nincs más dolguk, mint az, hogy vár-
janak, valahol a térben”; „mi viszont 
jobban szeretjük drámáinkat kon- 
krétan és pontosan elhelyezni az 
időben és a térben”; „mi nem érez-
zük jól magunkat a semmiben, ne-
künk meg kell érintenünk a földet, 
hogy erőt merítsünk belőle”.

Brogyányi Jenő, Páskándi drámá-
inak egyik angolra fordítója, a New 

York-i „Küszöb Színtársulat” mun-
katársa, így köszöntötte hatvanadik 
születésnapján az írót:

„…ha ezek a darabok, mondjuk, 
Londonban vagy Párizsban jelentek 
volna meg, mint angol vagy francia 
irodalmi művek, szerzőjüket a világ 
egyik vezető színműírójaként tarta-
nák számon mindenütt (…) Nyuga-
ton a műfaj gyakorlói az abszurdot 
úgy fogják fel, mint az emberi lét 
szükséges és mindent felölelő té-
nyét, mellyel szemben az ember 
nagyjából tehetetlen. Géza műve-
iben ezzel szemben emberi viszo-
nyokból támad az abszurd jelenség: 
az ember nem egyszerűen áldozata, 
aktív része is van e jelenség megal-
kotásában, illetve fenntartásában. 
(…) Mint üldözött erdélyi értel-
miségi, Géza a bőrén tapasztalta 
konkrét tényként azt, ami a nyugati 
író számára elvont, általános kortü-
net. Talán innen ered az abszurdoid 
szemlélet: a nagy íróban a szélsősé-
ges tapasztalatok az örök valósá-
gok tisztánlátását szolgálják. Géza 
művei így lépik túl eredetüket, és 
emelkednek a modern magyar iro-
dalom, sőt a modern világirodalom 
legjobbjai közé. Tisztánlátásával új 
formába kovácsolta az abszurd dra-
maturgiát, és erre a nagyvilág kez-
dett fölfigyelni”.

Páskándi Géza hatalmas szárnyas 
oltárokkal, hármas oltárképekkel 
(triptichon) rendezi be színpadát; 
Abszurd vagy abszurdoid drámái kö-
zül az Árpád-házi triptichon (1994) 
című kötet darabjait emelném ki, az 
Erdélyi triptichon mellett, elsősor-
ban aktualitása miatt. 

Amint a cím is utal, első magyar 
uralkodóink, három király köré szö-
vi a drámai cselekményt, László 
szent király, Könyves Kálmán király, 
Vak Béla király, akik a magyar álla-
miság megszilárdításának gondjai-
val küszködnek. Átlátják az Európa 
keretei közé való beilleszkedés és 
ugyanakkor a függetlenség meg-
tartásának veszélyét is. Keresik a 
kényes egyensúlyt, amellyel a Kár-
pát-medencei magyarság az állan-
dó ütközőhelyzetben megmarad-
hat, a „kunok, besenyők, szlávok és 
a germán” „fenekedése” közepette. 
Lehet-e szövetkezni és mégis füg-
getlen maradni? Megőrizhető-e a 
magyar nép önállósága, ha az  ide-
gen hatalmakhoz csatlakozik? Hol 
a határvonal a szövetségesség és a 
kiszolgálás között. 

Páskándi a drámában a megvál-
toztatható folyamatok esélyeit 
vizsgálja. Újra a hatalom mozgásait 

veszi történelemkutató szeme elé: 
hogyan lehet felelős döntéseket 
hozni egy olyan világban, ahol „ha-
zugság, árulás, cselvetés, megté-
vesztő manipuláció, ármánykodás, 
kényszerű vagy célratörő alakos-
kodás, udvari intrika, besúgás, vér-
bosszú, likvidáció, elhallgattatás, 
rettegés, szorongató bizalmatlan-
ság, örökös gyanakvás, titkos lis-
tákat gyártó ellenség-összeírás, 
szervilizmus, hűtlenség vagy ra-
vaszkodó, álnok hűség uralkodik.”

Triptichonjaiban firtatott kérdé-
sek, eszmék a mai európai politikai 
helyzet vitatott kérdései, eszméi, 
történéseik példázatossággal bír-
nak, ezért nem árt, ha leporoljuk, 
kezünkbe vesszük, műsorra tűzzük, 
és elgondolkodunk a mindenkori 
irodalom látomásosságán, örök ér-
vényű morális, etikai, kulturális, val-
lási kérdésein.

Épp Páskándinak ezek a szárnyas 
oltárai bizonyítják azt, hogy annak 
ellenére, hogy sokszor abszurd-
nak, idegennek és megismerhetet-
lennek tekintette a világot, mégis 
olyan erkölcsi, etikai világkép bon-
takozik ki élete utolsó korszakának 
eme nagy drámáiból, amelyek ér-
tékrendjének meghatározó pillérei 
voltak. Ezeken a drámákon keresz-
tül szól hozzánk, utódokhoz, arra 
tanítva, hogy kiálljunk az ember 
legnemesebb, legszentebb értékei 
mellett.

Páskándi alkotásai nem szerepel-
nek a kötelező tananyagban, nem 
érettségi tétel. Verseivel, drámáival 
találkozhatnak a színházban, olvas-
mányaink közepette. 

Mi, tanárok nem győzzük hang-
súlyozni tanítványainknak, hogy 
az irodalomra ne tekintsenek úgy, 
mint valami elvont fogalomra, egy 
távoli fiktív világra, hiszen minden 
sora az emberről, a létről, szemé-
lyesen rólunk szól, és a maradandó 
művek azokra a kérdésekre keresik 
a választ, amelyekkel a mindenna-
pokban szembesülünk, és olyan 
bölcsességeket fogalmaznak meg, 
amelyek útmutatóként szolgálhat-
nak az embersűrüs magányunkban.

Ilyen maradandót alkotott honfi-
társunk is, Páskándi Géza, akire mi, 
szatmárhegyiek büszkék lehetünk, 
hiszen nem minden település indí-
tott útjára, tarisznyálta fel fiát az 
anyanyelv különleges érzékenysé-
gével, humorral, játékossággal, az 
abszurd látásmódra való fogékony-
sággal.

Gál Gyöngyi  
magyartanár
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— Börvely határ menti település-
től elég hosszú út vezetett a világot 
jelentő deszkákig. Hogyan történt 
mindez?

— Börvelyben születtem, ott 
végeztem általános iskolai tanul-
mányaimat, a középiskolát pedig 
a Nagykárolyi Elméleti Líceumban 
(akkor 2-es Számú Líceum volt a 
neve). Iskoláskoromban nem vet-
tem részt szavalóversenyeken és 
színjátszó csoportokban sem ját-
szottam. 1990-ben készült Nagyká-
rolyban egy ünnepi műsor, ebben 
Petőfit alakítottam. Ettől kezdve 
rendszeresen fellépek kulturális 
műsorokon. Kilencedik osztályban 
az osztályfőnökünk megkérdezte, 
hogy ki milyen pályára készül. Én azt 
írtam, hogy színész szeretnék len-
ni. Érettségi után szülői befolyás-
ra teológiára felvételiztem. Mivel 
rendszeresen részt vettem egyházi 
tevékenységekben — IKE-vezető 
is voltam —, a szülők úgy gondol-
ták, jó református lelkipásztor le-
het belőlem, és egyébként is sokat 
beszélek. Többször felvételiztem 
a református teológiára, de őszin-
tén megvallva, nem azzal a céllal 
mentem, hogy bejussak. Közben 
elvégeztem egy nehézipari profilú 
almérnökit, aztán elvittek sorkato-
nának. Tartalékba vonulásom után 
másfél évig dolgoztam. Szüleim úgy 
gondolták, benőtt a fejem annyira, 
hogy elmehessek a színire. Sikere-
sen felvételiztem, osztályvezető 
tanárom volt Csíki András, Keresz-
tes Attila és Laczkó Róbert. A színit 

2000 és 2004 között végeztem. 
2002-ben kilenc év udvarlás után 
megnősültem. 

— Hogyan teltek a főiskolai 
évek?

— A főiskolán olyan darabok-
ban játszottam mint: Luici Piran-
dello: Ma este improvizálunk, 
Bartha Lajos: Szerelem, Molière: 
Tudós nők.

Közben a kolozsvári társulat 
előadásain is statisztáltam. A 
főiskola után a Csíki Játékszínhez 
szerződtem, ahol jól éreztem ma-
gam, sok szerepet eljátszhattam, 
de 2010-ben, a közalkalmazottakat 
érintő fizetéslevonás bennünket is 
döntés elé állított, ugyanis abból 
a fizetésből nem lehetett megélni. 
Ekkor hazaköltöztünk Börvelybe.

— Hogyan folytattad itthon?
— Amikor hazajöttünk, Keresztes 

Attila volt a Harag György Társulat 
művészeti igazgatója, aki a múlt 
történéseire hivatkozva nem alkal-
mazott. Volt egy unokatestvérem 
Budapesten, aki egy céget veze-
tett az építőiparban. Ő telefonált, 
hogy szüksége lenne egy segítő 
kézre. Ott dolgoztam kőművesként 
másfél hónapot jó fizetéssel, köz-
ben „kitanultam” a szakmát. Akkor 
hirdetett az RTL Klub castingot a 
Barátok közt sorozat szereplőto-
borzására. Megkaptam a szerepet, 
körülbelül három évig játszottam 
a sorozatban mint nyomozó, de 
nem maradtam ott, mert többször 
eszembe jutott Csíki András, aki azt 
mondta a főiskolai évek alatt, hogy 

ha mi elmegyünk, mármint a színé-
szek, akkor ki szolgálja a nemzetet. 
2011 áprilisától újságíróként dol-
goztam Szatmárnémetiben 2012-ig. 
Ekkor Keresztes Attila már nem volt 
a Harag György Társulatnál. Meghir-
dettek színészi állásokat, jelentkez-
tem, felvettek, azóta, legnagyobb 
örömömre, a Harag György Társu-
lat tagja vagyok. Nagyon jól érzem 
magam a társulatnál, nagyon jó a 
viszonyom a kollégákkal, és nem is 
szeretnék máshova szerződni.

— Színészi munkád mellett sokat 
foglalkozol a börvelyi Lidércek mű-
kedvelő színjátszó csoport irányítá-
sával, de gyakran mondasz verset 
vagy rövid prózát különböző rendez-
vényeken. Mi késztet erre? 

—2013-ban alapítottam egy 
egyesületet. Az első rendezvény 
egy kézműves vásár volt, amelyen 
bemutatták a Sári bírót. A közön-
ségnek nagyon tetszett, azóta min-
den évben készítünk egy előadást, 
ezeket az előadásokat karácsony-
kor mutatjuk be jótékonysági cél-
lal. Támogattuk már az iskolásokat, 
az egyházat, beteg gyerekeket, a 

jelenlegi tervünk, hogy a refor-
mátus temetőben lévő elhagya-
tott kopjafákat összegyűjtsük és 
azokat egy parkban elhelyezzük. 
Ami a színjátszást illeti, elsősor-
ban azért csinálom, csináljuk, 
mert van rá igény. Volt olyan 
előadás, amit húsz alkalommal 
játszottunk el különböző telepü-
léseken. Lenne igény több előa-
dásra is, de nehéz egyeztetni az 
előadókkal, viszont elsősorban 
miattam mondunk le felkérése-
ket, mert nekem sincs mindig 
időm, és a társaság nem hajlan-
dó fellépni, ha nem vagyok ve-
lük. A Lápi Lidércek tagjai között 
tanárok, mérnökök, közalkalma-
zottak, iskolások, egyetemisták 
vannak.

— Sokan azt tartják, hogy nem 
lehet falun műkedvelő csoportot 

működtetni, a te példád mást igazol. 
Te hogyan csinálod?

— Nem nehéz műkedvelő szín-
játszó csoportot működtetni, csak 
arra kell vigyázni, hogy a rende-
ző, vagy aki foglalkozik velük, ne 
erőltesse rájuk a szemléletét. A 
műkedvelők a könnyen érthető ko-
médiákat szeretik játszani és ezek-
re van igény a közönség részéről 
is, viszont ez nem azt jelenti, hogy 
csak bohóckodni szeretnének a 
színpadon. Komoly hozzáállás van 
a tagok részéről, hiszen december-
ben, főleg ahogy közeleg a bemu-
tató időpontja, gyakran éjszakába 
nyúló próbák vannak, és mindenki 
panasz nélkül teljesíti azt, amit el-
vállalt. A műkedvelő színjátszásnak 
óriási közösségnevelő szerepe van. 
Egyénnevelő és közösség összetar-
tó. A tavalyi decemberi börvelyi be-
mutatón négyszázötvenen voltak, 
és ez számunkra nagyon biztató. 
Az előadások után sokan ott ma-
radnak beszélgetni. A helyi kultúra 
addig marad életben, amíg vannak, 
akik éltessék. Nekem az a vélemé-
nyem, hogy mindig lehet találni 
embereket színjátszásra, néptánc-
ra, kórusban való részvételre, csak 
meg kell őket keresni. A műkedvelő 
közönségből felnő majd az a réteg, 
aki elmegy a profi színházak előa-
dásaira, vagy, ahogyan már a Lápi 
Lidérceknél megtörtént, színészek 
is kikerülnek az ilyen csoportokból.

Ami pedig a versmondást és a 
különféle fellépéseimet illeti, úgy 
gondolom, hogy ha alkalmazva va-
gyok egy társulatnál, az nem jelenti, 
hogy nem végezhetek szolgálatot 
máshol is. Azért nevezem szolgálat-
nak, mert úgy érzem és úgy gondo-
lom, azért vagyok magyar színész, 
hogy a színpadi munkám mellett 
tudjam más körülmények között is 
szolgálni a nemzetemet. És hála Is-
tennek, ebben a Harag György Tár-
sulat is teljes mértékben támogat.    

Elek György

A helyi kultúra addig marad életben, 
amíg vannak, akik éltessék

Varga Sándor, a Harag György Társulat színművésze dolgozott 
újságíróként, játszott szappanoperában, rendszeresen szervez 

kulturális rendezvényeket, megemlékezéseket, évfordulós 
ünnepségeket. Előadóként fellép kulturális rendezvényeken, 

vezetője a börvelyi néptánccsoportnak és a Lidércek 
színjátszó körnek. Az alábbiakban vele beszélgettünk.


