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Individualista és társas világ
Gyakran elmondjuk, hogy az emberek individualista és önmegvalósító életformája egyre
kevesebb teret biztosít az emberi kapcsolatok
kialakítására és azok ápolására. Sokszor esik szó
arról is, hogy ezt a borúlátást ki kellene színezni, és ki kellene terjeszteni azt a teret, ahol személyes kapcsolataink helyet kapnak. Nem lehet
mindent azzal magyarázni, hogy a létbizonytalanság elleni küzdelem elveszi az időt nemcsak
a pillanatok és hétköznapok, hanem az ünnepek
megélésétől is. Érvényes-e ez mindenkire, vagy
csak az emberek kisebb-nagyobb százaléka jutott oda, hogy rohanásból-rohanásba keveredik,
nem marad ideje az egyéni és közösségi életének
a megélésére.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az
individualista és önmegvalósító életforma csak
akkor létezik, egy egyén csak akkor tudja megvalósítani önmagát, ha egyszerre tud kompromisszumokat kötni, áldozatokat hozni és maga
mellé tud állítani kisebb vagy nagyobb ember-

csoportokat. Az önmegvalósítás lehet öncélú, de
az öncél elérése miatt nem szoríthat maga mögé
vagy maga alá másokat. Az individualizmusnak
is csak addig van létjogosultsága, amíg az egyén
része egy közösségnek. Az individualista sem lehet eredményes, ha nincsenek emberi kapcsolatai. Senki sem vonhatja ki magát a világból, senki
sem mondhat le a közösséggel történő kapcsolattartásról, senki sem engedheti meg magának,
hogy megfékezze magában az ösztönös testi-lelki szükségleteket. A lélek gyengesége veszélyt
jelent a testre, az érzéketlen test kitaszítja magából a lelket.
Ki gondolta volna kezdetekkor, az ember oda
jut, hogy olyan meghatározó emberi kapcsolatok
jutnak válságba, mint a barátság és a házasság.
Mind amiatt, mert olyanok próbálkoznak az individualista életmóddal, akik még nem ismerik annak hétköznapjait, nem tudnak mérleget vonni
annak előnyei és hátrányai között, és nem látják
be annak a következményeit.

A világ mindig akkor kezd újra és újra elromlani, amikor valamilyen érdek miatt megromlanak
az emberi kapcsolatok; amikor az emberek kezdenek nem bízni egymásban; amikor elengedik
egymás kezét a házastársak, a barátok… Mit tehetnek ilyenkor az individualisták, akiknek soha
senki nem fogta a kezét, és ha mégis, akkor olyan
laza volt az a kézfogás, hogy elengedésekor nem
éreztek hiányt?
Ki gondolta volna, hogy egyszer ide jut az ember? Az, aki társra van teremtve, megpróbál kivonulni a társas létből és a bizonytalanságot jelentő
magányt választja. Talán igazuk van azoknak, akik
azt állítják, hogy a technika fejlődése legyőzte az
ember szellemi fejlődését, hogy az emberi civilizációt nem a felhalmozott szellemi tőke irányítja,
hanem a műszaki eszközök, amelyek emberi teremtmények ugyan, de azzal, hogy emberi dolgokat végeznek, helyettesítenek, visszafejlesztik a
gondolkodást, eltompítják az emberi érzéseket.
Elek György
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Ahogy azt olvasóink már megszokhatták,
a Szamos folyóirat hasábjain hónapról
hónapra közöljük fiatalok írásait.
Nagy öröm számunkra, hogy egyre több
ifjú, általános vagy középiskolás

diák osztja meg velünk gondolatait, mi
pedig vállalásainkhoz híven
közlési lehetőséget biztosítunk
számukra. Továbbra is várjuk a „diákírók”
jelentkezését bármilyen műfajban.

Barát, avagy barátság
Mit takarhatnak ezek a szavak? Mindenkinek mást,
mégis ugyanazt, embereket, emlékeket, érzéseket,
kapcsolatokat. Úgy vélem, nem tévedek, ha azt állítom,
hogy ehhez a témához mindenki tudna írni pár mondatot, hisz létezik egyáltalán olyan ember, kinek ne lenne
barátja? Manapság lehet pont ebben rejlik a probléma,
túl hamar címkézzük fel egymást a „barát” szalaggal,
esélyt sem adva arra, hogy valami maradandót, egyedit
építsünk fel kapcsolatainkban. Mindezek ellenére elvárjuk, hogy a környezetünk megértsen, elfogadjon, támaszt nyújtson, és ebben bukunk el valamennyien, hisz
ahogy a virágnak is gondoskodásra, időre van szüksége,
hogy meggyökerezzen és kibontakozzon, úgy kell ápoljuk kapcsolatainkat, hogy a barátság édes illatát élvezni
tudjuk. De jöhetnek viharok, melyek megcsonkítják, lecibálják barátságunk szirmait, vagy gyökerestől csavarják ki azt, amit féltve őriztünk. Lehet úgy vigyáztunk rá,
mint a kis herceg, üvegbúra alá rejtettük, de van, amitől semmi sem védhet meg. Emberek lévén hibázunk,
tévedünk, legtöbbször azt megsértve, kit a legjobban
szeretünk. Ez az egyik fontos dolog, amire a barátság
megtanít, bocsánatot kérni és megbocsátani. S mitől
lehet szorosabb egy barátság? Attól, amikor a nehéz
időkben megtanultok együtt sírni, egymás tüskéit letörni, egymást ápolni, egymást építeni, még akkor is ha
legszívesebben „kigyomlálnád” a másikat. Tölthetek minőségi/mennyiségi időt barátokkal, teljes figyelmemet
odaajándékozva, de ha ez csak a szép időkre érvényes,
s a nehéz időkre már semmi sem marad, azt már régen
elbuktam. Te elbuktál? Mind vágyunk valami többre, valami mélyebbre, valamire, ami kimondatlanul is, de ott van, egy kötelékre,
egy barátságra, amit már a testvéri kapcsolattal asszociálhatunk. Tévedni
emberi dolog, de remélem nem fogok, ha azt mondom, hogy ezt te is megtapasztalhatod. Legyél te az, ki példát mutat a viharokban, hogy virágos

kerted illatozzék, tudva azt, hogy mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.
Antal Adina XI. D osztályos tanuló,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

DIÁKIRODALOM

Szeretet
A szeretet az irodalom legismertebb témája.
Véleményem szerint ez a legszebb és legsokoldalúbb téma. Minden egyes személy máshogy fejezi
ki az érzelmeit és máshogy látja mi
a szeretet.
Bár tudjuk, különböző a család,
a barátok, a párunk, valamint az
Isten iránt táplált szeretet, mégis egy közös: kötődünk hozzájuk és elfogadjuk őket olyannak,
ahogy vannak, hibákkal együtt.
A szülőföldünk iránti szeretet és a
hagyományaink megőrzése, valamint az anyanyelvünkhöz való ragaszkodás életünk során, melyet
büszkén továbbörökítünk, fontosak. Ezenkívül számomra lényeges
őseink és történelmünk ismerete és
tisztelete.
Tárgyakat is szerethetünk vagy
akár a csiklandozó napsugarakat a
vízparton, csak szeressünk, mert jó,
ha az embernek van a szívében valami, ami csak az övé. Minden egyes
szerelmes pillantás, csók vagy ölelés, a lényeg az, hogy legyenek ilyen
idilli emlékeink, melyek szivárványosra színezik fakó hétköznapjaink.
Tudom, a fiatalok körében nem
ritka a szeretet szó használata
akár öntudatosan, akár nem, de jó
a barátok jelenléte és az esetleges
szerelmi csalódások tapasztalása,

hiszem megerősítenek minket és
formálják útjainkat már a kezdetben, felkészítve minket a kemény
nagybetűs életre.
Szerintem az Isten iránti szeretet
és a hit is fontos ahhoz, hogy egy
ember teljes legyen, muszáj hinnünk valamiben, ami megmagyarázza az életet és ennek rejtélyeit. Az
Úr jelenléte az életünkben is nagy
szerepet játszik abban, hogy milyen emberek leszünk, mert Ő segít
az útmutatásban, és tudom, néha
nem találjuk igazságosnak az életet, mert valami szerencsétlenség
történik velünk, de szeret minket és
vigyáz ránk mindig, még akkor is, ha
néha elfordulunk tőle.
Akárcsak a felnőttek életében,
fiatalkorban is felléphetnek komoly
érzések egy másik fél iránt, bár
ezekre a felnőttek inkább fellángolásként tekintenek mintsem komoly
szándékokra. Büszkén jelenthetem,
hogy ismerek olyan embereket, akik
14 éves koruk óta együtt vannak
és együtt is fognak megöregedni,
mert olyan erős kapcsolat van közöttük, ami nem hagyja elveszni a
szikrát, ami összehozta őket.
Nyilván vannak olyan fiatalok,
akiknek várniuk kell az igazira, ami
nem is baj, hisz az élet egy nagy kaland, amiben meg kell ismernünk a
világot, de legfőképpen önmagunk.
Főleg fiatal korunkban, de egész

életünk során is létfontosságú a
család jelenléte és támogatása, életünk során önbizalmat és biztonságérzetet nyújt.
Az anyai szeretet az egyik legszebb dolog a világon, mindenki
szereti az édesanyját, de az a mértékű szeretet és áldozat, amit értünk hoznak mindennap, felülmúl

minden emberi érzést és tettet.
Nem tudom, hogy képesek annyi
mindent megtenni értünk, de nagyon köszönöm.
Hálásnak kell lennünk, ha van egy
boldog és gondoskodó családunk,
igaz barátaink és szerető párunk.
Cseres Nicole, IX. osztályos tanuló,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Saját meglátásom szerint annál sokkal páratlanabb és értékesebb érzést és köteléket takar az
igaz barátság, mintsem, hogy csupán szavakkal
kimeríthető volna a megfogalmazása. Talán nem
is fontos, mert a barátság gyémántkötelékét
csak érezni lehet igazán, és az, akinek megadatik
ez, egy fölöttébb ritka és valódi kincs birtokosává válik.
A barátság az egyetlen viszony, amiben biztosan csakis a másik lénye az, ami után vágyakozunk, ő maga és nem az, amije van. Nem fér meg
ebben sem irigység, sem rosszakarás, egyedül
az őszinte és nemes érzések: a tisztelet, egymás
megbecsülése az, ami fundamentumként szolgál.
Lenyűgöző és szeplőtlen az igaz barátok közti
kapcsolat: beszélgetnek szavak nélkül, visszarántanak a felhők közül, fizikai érintés nélkül,
de ugyanúgy bármikor segítenek hátsó szándék
nélkül, szembesítenek önmagunkkal a valóság
szépítgetése, ferdítése nélkül.
Hasonló ismertető jel az is, hogy elfogadják,

sőt szeretik barátjuk hibáit, mert azok is hozzátartoznak a lényéhez és teszik azzá, aki ő valójában, egy csodálatos emberré; baráttá.
Számomra a barátság egy közös növény. Ez a
növény ugyanannyi törődést és figyelmet igényel mindkettőnk részéről, csak így maradhat
életben. Mindkettőnktől függ.
Hejer Hannelore, IX. E osztályos tanuló,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Lépcsők
Visszatekintés, angolul retrospection,
Németül Rückblick,
Mégis az emlékeiden nosztalgiázva nem
jutnak eszedbe szavak, csak érzések.
Vannak ezekre egyáltalán szavak?
Love és Liebe százféleképpen értelmezhető,
szarkazmussal vegyítve
Még utálatnak is vehető.
Schön war das Leben — ez jut eszedbe, ha
visszagondolsz.
A vakuemlékeid, amik a jobb kamrád alá
szorultak gyönyörűek és nem tudod magad
kimarni belőlük.
Aztán ahol nem elég csak lenni: a jelenben
jelen kell lenni.
Megszámolni, ez a 71. pillanat amikor…
Ki kell élvezni, hogy ez az az érzés,
amit nem kell megmagyarázni, ezt élni kell.
Mint egy virágkötőnél mesélt vicc — ezt jelenti
a boldogság.
Schön ist das Leben — most ezt kell
mondanod.
Ahogy a csipet, a bőröd alá műtjük az
ébredést.
A jövőről pedig annyit: félreérted ha
megérted.
Megtervezzük, elképzeljük, a barlangba kiabálva próbáljuk kiszámolni a visszhang frekvenciáját. Viszont azzal nem számolunk, hogy ő számít ránk.
Schön wird das Leben sein.
Az elkövetkező boldogságot tervezzük, de
nem látjuk, és nem a szemhibáink miatt, hanem
mert a végtelenbe nyúlik és mint az inflexió, nem
csökken, hanem görbületet vált.

Angelus
Mint az égből hulló angyaltollak,
legyünk puhák
és érinthetetlenek,
tegyük egyértelművé:
nem innen valók vagyunk.
Mortuus est
Az univerzum
ma kéken fénylik nekünk:
hullasápadunk.

Ignis
Dühösnek lenni
annyi: ma felrobbanni,
holnap még égni.
Lemondás

Kedves barátom! Beszélni szeretnék veled
valamiről. Azt vettem észre, hogy nem vagy jól.
Sem fizikailag, sem pszichikailag. Te egy nagyon
okos, értelmes és gyönyörű lány vagy. Hidd el,
nem éri meg, hogy mindazt tönkretedd az életedben a drogok felesleges használatával, amit
eddig felépítettél kemény munkával. Elsősorban
a szociális életeden látszódik meg a változás.
Elhanyagolod a barátaidat, a családodat, mindenkit, aki szeret téged, és akiket te is szeretsz.
Eddig ők voltak a legfontosabbak neked. Most
ez miért változott meg? Életedben, ahogy mindenkiében, véleményem szerint a legfontosabb,
hogy szeressenek és törődjenek veled. Ez köt titeket egymáshoz az emberekkel. Amikor drogozol, te egy teljesen más helyre kerülsz. Egy olyanra, ahol talán minden és mindenki jó, ahogy azt
elképzelted, de nem ez a valóság. A valóságban
sok sérelem érhet téged, sokan megbántanak
és elhagynak,de sosem adhatod fel a reményt.
Tudod miért? A szép pillanatokért, a kedves emlékekért, a csodálatos élményekért. Ezekre gondolj, ha legközelebb tudatmódosító szerekhez
nyúlsz. Lehet ott minden tökéletes, de itt mindig
jobb, igazibb lesz. Csak tenned kell érte. Rajtad
áll. Csakis rajtad. Szeretnék mesélni neked még
a változásokról. A személyiséged teljesen átformálódik, már nem leszel az az elképesztő lány,
aki eddig voltál. Hazudozni fogsz, elhanyagolod a
megjelenésed, hiszen már az sem fog érdekelni,
ahogy semmi más sem. Hallottam, hogy eladtad
azokat a gyönyörű babáidat. Kár értük. Sokat jelentettek számodra. Édesanyád elmondta, hogy
mostanság agresszív, paranoiás és impulzív vagy.
Aggódik érted. Nem ezt a viselkedést érdemli, nem is ezt várta tőled. Megbántottad őt. Azt
ajánlom, kérj bocsánatot mielőbb, hogy ne gondolkozzon azon tovább, hogy hol rontotta el. Ha
már változásról van szó… Létezik módszer ennek
a kezelésére. Kemény munka árán újra az lehetsz,
aki voltál. Nem feltétlenül orvosi kezelésre gondoltam. Neked kell eldöntened, hogy igenis akarod a gyógyulást, és mindent megteszel ennek
érdekében. Ha megszületik az elhatározás, sokkal könnyebb lesz. Hallgatni fogsz az orvosaidra,
igyekszel majd nem odafigyelni a sóvárgásra,
eltereled a figyelmed. Ebben mindenki segíteni
fog neked, mert szeretnek és törődnek veled, ők
is vissza akarnak kapni. És ez így is lesz. A jó útra
térsz, megváltozol (vagy inkább visszaváltozol).
Sikerülni fog. Bízom benned.
A lehető legtöbb jót kívánja neked egy régi barát
Lukács Gabriella, IX. E osztályos tanuló,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Alufóliába csomagolt szívem
először összerakni, majd melegen tartani,
végül már csak kidobni akarom.

Világűr
A Merkúron
március 24-én leszek 66.
Túl sok idő ez,
amit rád pazaroltam.
A Szaturnuszon
most töltöm az egyet.
Időm az van,
akaratom nincs elfelejteni.
Süveg Sandra, XI. D osztályos tanuló,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

(szerk. megj.: A pályamunka Az én drogellenes
üzenetem címmel meghirdetett esszéíró verseny
országos szakaszán I. díjat kapott)
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Az én
drogellenes
üzenetem

Barátság...
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PÉNZÜGYI KULTÚRA

A pénz és a fiatalok
Közgazdászként vezetési tanácsadással, cégek, csoportok, egyének fejlesztésével foglalkozom.
Munkámban a pénz gyakori téma.
Vállalkozások, szervezetek létezésének, egyének életének szinte állandó szereplője, nagyon gyakran
főszereplője a pénz. Ez egyáltalán
nem meglepő, hisz megjelenése
óta velejárója az ember életének.
S ha arról beszélünk, hogy mi a szerepe, hol a helye az egyén életében, mindannyian tudjuk, érezzük,
hogy napjainkban sokkal erőteljesebb és fontosabb a pénz, mint az
egészséges lenne. Nem véletlenül
használtam az egészséges szót.
Nagyon jellemző, hogy az egyén
jóllétét jelentős, esetenként teljes
mértékben a pénztől teszi függővé.
Ugyanakkor nem foglalkozik azzal,
hogy pénzügyi tudást szerezzen,
hogy képessé váljon ezeket használni, hogy megfelelő attitűdje, viszonyulása legyen a pénzhez. Így éri
el az ember azt, hogy a pénz nagyon
sok és, rendszerint folyamatos feszültséget, kudarcérzetet, közvetve vagy közvetlenül konfliktusokat
generáljon. Ez azt eredményezi,
hogy meggyengül az önmagában
való hite, önbizalma. Elbizonytalanodik, elveszíti ahhoz való bátorságát, hogy álmait, céljait valóra
váltsa. Pedig okos, felelős, megfontolt hozzáállással, megfelelő szintű
pénzügyi tudással azt tudná elérni,
hogy a pénz ne élete zavaró, feszítő
eleme legyen, hanem ellenkezőleg,
örömforrás, hisz sok álom, cél megvalósításához pénz (is) kell, de
nem kizárólagosan, sőt, az élet
„nagy” dolgaiban nem is meghatározó módon.
Pénzről beszélve, külön érdemes rátekinteni arra, hogy gyermekeink nevelésében, a „nagybetűs életre” való felkészítésükben
mennyi figyelmet szentelünk a
pénzügyi tudásnak, a pénzügyi
magatartásnak és a pénzügyi
attitűdöknek? Minden szülőnek
fontos az, hogy a gyermeke minél jobban felkészüljön az önállóságra, sikeres és boldog legyen.
Ezért sokat foglakozik a taníttatásával, az iskola meg a megmérettetéssel, a megszerzett ismeretek ellenőrzésével. De mennyit
foglalkozik a család, az iskola, a
társadalom a gyermek, a fiatal
pénzügyi kultúrájának kialakításával? És valójában miért kellene
ezzel foglalkoznia?
Mert felnőttkorba lépve, öngondoskodóvá válva nagyon
sok férfi és nő szembesül azzal,
hogy problémás a kapcsolata a
pénzzel, de erről fiatalként nem
tudott. Nem tudott arról, hogy
nincs azoknak a képességeknek,
tudásnak, attitűdnek a birtokában, melyekkel problémamentesen tudná kezelni pénzügyeit.
Ahhoz, hogy ez ne így legyen,
meggyőződésem szerint elengedhetetlen, hogy a fiatal, iskoláskorú generáció felnőtt korra
való felkészítésében fontos helyet kapjon a pénz kezelésére,
használatára való nevelés is, az
úgynevezett pénzügyi kultúra
kialakítása. Ez a pénzügyi tudás
olyan szintjét jelenti, amelynek
segítségével az emberek képe-

sek tudatos és körültekintő döntéseket hozni, tehát fontos lenne,
mondhatnám életbe vágó, hogy a
családi és a formális oktatásban az
erre való nevelésnek komoly helye
legyen. Azon túl, hogy ez egyéni érdek, a társadalom számára legalább
annyira az.
A pénzzel való bánásmódra, a
pénzhez való viszony kialakítására
először a családban kerül sor. Ott
kapja meg a gyermek az első modellt a pénzzel való bánásmódra.
Látja, érzi a pénz szerepét az életükben. Hogy mit kezd ezzel a modellel, mennyit ért belőle, mennyire
tudatosan raktározza el a későbbiekre, az egyénenként változik. Tudatos irányítás, nevelés hiányában sok
fiatalt nem igazán foglalkoztat az,
hogy mennyit keres anya és apa, mi
a család havi bevétele, mi ezeknek
a forrása és hogyan oszlanak meg a
költségek. Ezért nem is érti és érzi
annak a súlyát, hogy mikor és men�nyit költenek rá, nem tudja reálisan
kalibrálni igényeit, ezért sokszor
kerül sor összeszólalkozásra közte
és szülei között. Van azonban olyan
fiatal, aki figyeli, mi a pénz szerepe
az életükben, figyeli a szülök pénzkezelési szokásait, döntéseit, de
magyarázatok, értelmezések nélkül
csak saját — és ezáltal tetszőleges
módon helyes vagy helytelen — következtetéseit vonja le.
Mi történik, mikor önálló életet kezd egy fiatal, mikor önfenntartóvá válik? Hogyan fogja kezelni a pénzét? Nagyon nagy való-

színűséggel úgy, ahogy azt a családban látta. Ha otthon a szülők
valamelyike követte, feljegyezte
a család bevételeit, ha rendszeresen volt biztonsági tartaléka, félretett pénze a családnak,
nagy esélye van annak, hogy ő is
ezt fogja tenni. Ha otthon valamelyik szülő a bevételek mellett
a kiadásokat is kézben tartotta,
figyelte és tervezte a kifizetésüket, valószínűleg ő is erre fog
törekedni.
Ugyanakkor az otthoni modellek valójában csak alapot jelentenek,
tudatos
tanulással,
tapasztalatok feldolgozásával változtathatóak, fejleszthetőek. A
felnőttkorba lépő fiatalon múlik
az, hogy más magatartást és ennek
megfelelően más pénzügyi célokat
tűzzön ki magának, mint azt otthonában megtapasztalta, látta, érzékelte. Rajta múlik az, hogy saját
egyéni szükségleteinek érdekében
módosítsa a hozott modellt, sőt
új pénzügyi kezelési módszereket
tanuljon, alkalmazzon. Tehát az,
hogy hogyan viszonyulunk a pénzhez ugyanúgy változik — akarva
vagy akaratlanul — mint ahogyan
változnak tulajdonságaink, magatartásunk, céljaink, vágyaink.
Tanulni, fejlődni pénzügyi kultúra
tekintetében is lehet, sőt szükséges, mert pénzügyi gyarapodáshoz
a pazarlás elkerülése, a spórlás, a
fegyelmezett háztartási költségvetés nem elég. Nem elég tartalékot
képezni, azt be kell tudni fektetni,

ehhez pedig pénzügyi tudás és annak alkalmazási képessége, alapvető pénzügyi folyamatok megértése
szükséges. Minél hamarabb tudatosítja ezt egy fiatal — ideális esetben
már a családjában és az iskolában
is — annál eredményesebben és értelmesebben használja a pénzét.
Egy másik érdekes szempont,
hogy milyen szerepe van életünkben a pénznek. Mindaddig, míg
megélhetésünket, biztonságunkat
kell megteremtsük, azaz élelemre, lakásra, ruhára, megfelelő életkörülményekre van szükségünk, a
pénz mennyiségi tényezőként szerepel életünkben és akár célként is
tekinthetünk rá, mivel boldogulásunk függ tőle. Minél több van belőle, annál nagyobb biztonságban
érezzük magunkat és családunkat,
mondhatjuk, hogy ebben az életszakaszunkban boldogságunk egyenes
arányban van a pénzünkkel, annak
mennyiségével. De azon a ponton
túl, mikor biztonsági szükségletünk
kielégült, a pénz minőségi tényezőket jelent az életünkben. Nem
a mennyisége fog elégedetté,
boldoggá tenni, hanem az az élmény, öröm, az a fejlődési lehetőség, amit általa megteremtünk
magunknak, szeretteinknek.
Mindezekről minél hamarabb
hall és tanul a fiatal, annál sikeresebb lesz pénzügyeinek kezelésében, annál nagyobb esélye
van arra, hogy — mint azt az elején említettem — , vágyai, céljai
megvalósításának eszközét és
nem egy élethosszig tartó célt
lásson a pénzben. Eléri azt, hogy
ő uralja, irányítja a pénzt és nem
az őt. Úgy gondolom, pénz tekintetében ez a helyes, egészséges
viszonyulás.
Barkász Gabriella közgazdász

Sokan azt mondják, hogy a barátság az egyetlen olyan terület
az ember életében, ami nem magyarázható az evolúcióval. A pszichológiában azért szeretik, mert
a kötődésnek, a szülőségnek…
mindennek megvan a megfelelője az állatvilágban, a barátság
kifejezetten olyan dolog, ami
emberi történet. A pszichológia
ebből az irányból próbálja megközelíteni, hogy mi a szerepe
az emberi társadalomban. Két
irányt lehet meghatározni.
Az egyik: a barátság azért
fontos az életünkben, mert az
egyetlen olyan kapcsolatunk,
ami szimmetrikus. A szülőkkel
való kapcsolatunk aszimmetrikus, a kollégáinkkal való kapcsolatunk aszimmetrikus, az életünk
nagyon sok részében aszimmetrikus kapcsolataink vannak, ahol
egyenlőtlenek vagyunk, hol mi
vagyunk fent, hol mi vagyunk
lent, a barátság az egyetlen olyan
terület, ahol szimmetrikusan
tudunk kapcsolódni, hogy ha jó
barátságok kötődnek. Ahol semmilyen érdek nem köti össze a feleket,
csak azért ülnek le egymással, mert
jó együtt lenni. Vannak aszimmetrikus barátságok is, de azok nem
egészségesek. A gyerekkorban kezdődő barátságok a legtartósabbak,
ezek a személyiségfejlődés csíráiban jelentkeznek.
A másik dolog, amit a barátság
kapcsán el szoktak mondani, ez is
gyerekkorban kezd kialakulni, hogy
képesek vagyunk-e kötődni. Az, aki
az első hét évben — amikor ki kell
alakuljon az ősbizalom — úgy nő
fel, hogy ez a világ megbizható, az
később képes lesz barátságokat
kötni, párkapcsolatokban élni. Az,
akiben ez az ősbizalom sérül — ennek több oka lehet —, az örökké
kételkedik, hogy a világ élhető,
megbízható, és kételkedik abban is,
hogy az emberek megbízhatók-e.
Ezeknek az embereknek nincsenek
mély barátságai. A pszichológiában
azok a jó kapcsolatok, amelyekben

a felek el tudnak mélyülni, nem kell
szerepeket játszaniuk, ezek azok a
pihentető kapcsolatok, amikor nem
kell ezekben a szerepekben fárasztaniuk magukat. Csak annak lesz
jó barátsága, aki képes kötődni, és
megfelelően tud bízni a világban.
Akinek nincsenek barátai — nem
azért, mert nem eléggé szocializált,
társasági lény —, sokkal inkább a
világgal való bizalmáról szól. Ha
egészségesen növünk fel, az életünkben kialakulnak szimmetrikus
kapcsolatok. A pszichológiában a
barátoknak a száma, illetve az, hogy
milyen kapcsolataink vannak, a
temperamentumtól is függ. Vannak
extrovertált emberek, akiknek több
barátjuk van, szeretnek társaságban lenni, és vannak introvertáltak,
akik melankolikusak, akiknek nincsenek mély barátságaik.
A kutatók kiemelik, hogy nagyon
fontos az egyneműek barátsága.
Legyen az életünkben férfiként
férfi, nőként női barát, serdülőkor-

ban legyen olyan tapasztalat — ez a
mai világban nagyon fontos —, ami
nem szexualizált. Olyan világban
élünk, ahol nagyon hamar elkezdik
a fiatalok a túlszexualizált kapcsolatokat, ilyenkor alapvetően sérül
a fejlődés. Az életre szóló barátok,
akik akár iskolában vagy valahol
összekapcsolódtak, annyira értékesek, amelyekben a személyiség
nagyon tud fejlődni. Nagyon fontos
lenne, hogy serdülőkorig, amikor
a párkapcsolatok időszaka van, legyen olyan egynemű barát, akivel
tényleg meg tudjuk élni, hogy valaki teljesen elfogad minket. A barátságban nagyon fontos az a fajta
elfogadás, hogy lehetnek problémák egy párkapcsolaton belül, de
nagyon fontos a teljes elfogadás
megtapasztalása. A több évtizedes
kutatások azt igazolják, hogy az átlagos barát száma egy felnőttnek
folyamatosan csökken. Régebben
hét-nyolc barátja volt egy felnőttnek, ma már kettő-négy, attól függ,

hogy milyen társadalmi rétegben
kérdezzük. Annak ellenére, hogy Facebookon kapcsolatot tarthatunk
bárkivel, ennek ellenére látszik,
hogy az online térben ápolt barátságok nem erősek és nem tartósak. Az, akire ráírunk Facebookon
és küldünk neki egy születésnapi
jókívánságot, az pszichológiai értelemben nem az elfogadásról, nem a
kötődésről szól, az nem igazi barátság. Minden kapcsolat mögött kell
legyen egy lelki munka.
Sokszor megvan a helyük a szimmetrikus kapcsolatoknak, ezek általában a kortárs csoportokon belül
működnek. Amikor a szülőség nem
kortárs jellegű — a szülőség mindig egy aszimmetrikus kapcsolat
kell hogy legyen. Ha a szülő-gyerek
kapcsolat egy erőltetett barátsággá alakul, akkor sérül a szülői tekintélyből adódó aszimmetria. Fontos,
hogy legyen egy jó kommunikáció a
szülő és a gyerek között, de a szülőség egy „szolgáló vezetés”, abban
mindig benne van az, hogy a szülőnek valamilyen formában mindig vezetnie kell a gyereket.
A szülő és a gyerek kapcsolatában három periódus van. Az
első kilenc év a kertész, amikor
a szülő elülteti az élet nagy szabályait, a rendszerét stb. Kilenctől-tizenhárom éves korig a kormányzó, a harmadik periódus a
kísérő szerepe, ahol nem az van,
hogy én barát vagyok a gyerekkel, hanem valamilyen kísérése,
nyomon követése van a szülőnek.
Sokan a szülőségnek próbálják a
könnyebb részét keresni, amikor
már nehéz irányítani a gyereket,
akkor megpróbálkoznak a másik
oldallal, hogyha már a gyerekem
irányít, akkor járjunk együtt.
Pszichológiai funkciójában nem
lehet elfogadni, hogy a szülő és a
gyerek barát legyen, mert maga
a kapcsolat aszimmetrikus.
Dr. Frigy Szabolcs egyetemi
oktató, iskolai tanácsadó
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A barátság az egyetlen
szimmetrikus kapcsolat

6. oldal

Mi foglalkoztatta a szatmáriakat
a 19. század végén,
a múlt századfordulón?

A közúti vashíd 130 éve épült
(Árpád utca, Kölcsey utca, főtér, Németi-templom) közkutakat fúrtak, amelyek vizét időnként
vegyelemezték. 1901-től a város olyan kútmestert szerződtetett, aki az elhanyagolt közkutak
vízét folyamatosan ellenőrizte, feljavította.
Járványok forrásai voltak a város területén
lévő ártalmas mocsarak kigőzölgései, emiatt
döntött a tanács úgy, hogy betömeti az ún. Fülencsés nagy tavat, amely a városközpont közelében terült el. Közművesítésről még nem
beszélhetünk, ekkoriban és a későbbiekben is a
szennyvíz levezetésére árkokat használtak, ezek
melegágyai voltak a járványok terjedésének. Az
Árpád utcán átvonuló levezető árkot a város vezetősége emiatt egyrészt befedette, másrészt
betömette. A közegészségügy egyik nagy vívmánya a 19. század végén, hogy a Népkert helyén

gyönyörű tájkertet létesítettek (Kossuth-kert),
ekkor épült a gyógyfürdő, gőzfürdő is.
Megkezdték a poros szatmári utcák kövezését,
ebben az időszakban kapott keramit burkolatot
a főtér környéke és a Széchenyi utca, kockakő
burkolatot a Hám János, Rákóczi és Kossuth Lajos utca, de tervbe vették a Kazinczy utca kikövezését is a Szent István téri parkig.
Bevezették néhány szatmári iskolában a rendszeres orvosi felügyeletet is, hiszen a járványos
betegségek, (skarlát, szamárköhögés) elég sok
gondot okoztak. Paradoxon, hogy pont az érdekeltek, a gyermekek maradi szüleinek ellenkezésébe ütközött ez a kezdeményezés.
Utak, utcák, hidak épültek, az egyik legnagyobb megvalósítás az 1890-ben átadott közúti
vashíd, amelyet a világháború idején robbantottak fel. Az addigi fahidakat rendszeresen
megrongálták, elvitték a tavaszi áradások és
ez napokra akadályozta, sőt megbénította a
közlekedést.
Ekkoriban létesült az Attila utca, rendezték
az elhanyagolt Színház-köz környékét. Folyamatosan bővítették a vasúthálózatot. 1902-ig
épült a Szatmár–Nagybánya, Nagybánya–Zsibó, Szatmár–Fehérgyarmat, Szatmár–Bikszád,
Szatmár–Erdőd, Szatmárhegy vonal.
Nem volt egyszerű, magától értetődő folyamat a villanyvilágítás bevezetése és jövedelmezővé tétele sem, mert ez a vállalkozás
Szatmáron 1900-ig ráfizetéses volt. Ennek
orvoslására hozták létre nálunk is az órarendszert, vagyis azt, hogy nem átalányt, hanem
a felhasznált áram ellenértékét kérték a lakosságtól. Ennek köszönhetően szűnt meg az
áram addigi felelőtlen pocsékolása is.
1900-ban a közel tíz éves Kölcsey Kör számos kulturális tevékenységről számolhatott
be. Megszervezték a Jókai-jubileumot, nagyszabású Kölcsey-, Kossuth-ünnepséget, a
milleniumi ünnepségeket, a nagykárolyi Petőfi-ünnepségeket. Ezenkívül hozzávetőlegesen száz előadást rendeztek, amelyeken nagyszámú érdeklődő vett részt, még a szereplők,
az énekesek, szavalók, zenészek, szónokok is
több százan voltak. A kör rendezte többek kö-

A szatmári keramit kockák 120 évesek

Folytatás a következő oldalon

HISTÓRIA

Nagyon sok volt a gond, a baj, a megoldandó
feladat 120 éve is, ezeket az idő elmosta, feloldotta, megoldotta, csak a korabeli sajtó emlékeztet rájuk. A mi generációnk a kor kapcsán
elsősorban termékeny, dinamikus, pénzbő
évekre, nagyszabású megvalósításokra gondol, azokra az emblematikus épületekre, amelyek mindmáig meghatározzák a város jellegét, karakterét. Ha megismerjük közelebbről
a korabeli gondokat, ellentmondásokat, szerintem kicsit másképp, megértőbben, engedékenyebben ítéljük meg napjaink feladatait,
megvalósításait, hiányosságait, kudarcait.
Abban az időben többek között az egészségügy volt az állandóan visszatérő probléma, különösen a nagyobb, sok áldozatot követelő járványok idején. Az 1873-as országos
kolerajárvány Szatmárnémetit is sújtotta, és
sokadjára felhívta a figyelmet arra, hogy közkórházra van szükség. 85 napon át tartotta
rettegésben a lakosságot a betegség, a gondok enyhítésére létesült a Hunyadi utcában az
első városi kórház, amely 1885-től közkórházi
jelleggel működött. Később ez lett a település
járványkórháza. Az intézmény már a múlt századfordulón szűknek bizonyult, többek között
emiatt nem létesülhetett benne bábaképző
tanfolyam, amire szintén égetően szükség
lett volna a dinamikusan fejlődő, iparosodó, városiasodó településen.
A város vezetői úgy ítélték meg, hogy a közerkölcsök rohamosan és visszafordíthatatlanul
romlottak ezekben az években. 1874-ben lépett
érvénybe a kitoloncolási törvény, amely jótékonyan hatott a közerkölcsre és a közbiztonságra.
Rendezték a cseléd-korcsma, éjjeli kávéházak,
mulatók ügyeit, a rendőrség naponta ellenőrizte
a piaci áruk minőségét.
A 19. század végén a köznép általában a Szamos vízét használta ívásra, mosásra, főzésre
annak ellenére, hogy többek között a kolera is
ezen keresztül terjedt. Kimutatták például, hogy
1893-ban a folyóvízen egy csapat dési tutajos
hozta a városba a betegséget. Többek között
ezek miatt a jó ivóvíz kérdése a szó szoros értelmében létkérdéssé vált. A forgalmas helyeken

zött a március 15-i ünnepségeket is. Múzeumi
szakosztálya igen aktív volt, a Kölcsey-relikviák mellett számos, a város, megye történetére utaló tárgyat, dokumentumot gyűjtöttek
össze. Mindez természetesen anyagi hátteret igényelt, ezért gyűjtéseket indítottak a
pénzalapok növelésére.
A múlt századfordulón a szatmári utcák jó
része még kövezetlen, nagy a por mindenütt.
Még a Kossuth-kertben, a város üdülőövezetében is ez a helyzet a vasúthoz vezető közlekedés miatt. A frissen létesült Attila útra csak
törmelék követ szórtak, ezt hatalmas porréteg
takarta. Hiába locsolták időként, nem segített,
végleges, tisztán tartható burkolatra volt szükség kockakövekből, keramitból vagy aszfaltból.
A város vezetői 1899-ben még folyamatosan vitáztak a tornyos ház, az egykori városháza, törvényszék és börtön sorsáról, hiszen
Szatmárnak új, korszerű városházára és törvényszékre volt szüksége, amelyek ekkoriban

Vasúti Internátus

Közkút a Kálvin téren

létesültek. A század végén ideiglenesen ejtették a Vigadó (Pannónia, Szatmár Szálloda) tervét és azt a javaslatot fontolgatták, amelyet
Teitelbaum Herman terjesztett elő. Szerinte
a régi, 18. századi épületet nem szükséges lebontani, hanem a földszintjén boltokat, a két
szárnyépületben bazárhelyiségeket lehetne
létesíteni, a hátsó fogházak lakásokká alakíthatóak át, a telket pedig meg lehetne nyitni a
Rákóczi utca, a város akkori főutcája felé. Ez
lett volna a spórolós, konzervatív megoldás,
szerencsére mást választottak.
1899-ben az államvasutak igazgatósága
elhatározta, hogy vasúti internátust épít
Szatmárnémetiben, amelyben a vidék vasúti
tisztjeinek és alkalmazottjainak gyermekei
laknának, illetőleg itt járnának iskolában, de
a telekkel kapcsolatos gondok késleltették a
megvalósítást.
1903-ban felröppent az álhír, hogy Szatmárnémetiben jogi akadémiát szándékoznak
létesíteni, álhír volt, hiszen Máramarosszigeten és Debrecenben már volt ilyen intézmény
és működött Sárospatakon, Kassán, Egerben
is. A szatmári polgárok és a tanács szerint a
városnak egészen más tanügyi intézmények
kellettek akkoriban, elsősorban polgári és kereskedelmi iskolákra volt szükség.
Majd kétszáz évvel a két városka, Szatmár
és Németi egyesítése után is folytatódott a rivalizálás, elégedetlenség. A Németi részen lakókat sértette, hogy az egyesített várost Szatmárként emlegették. Harcoltak azért is, hogy
külön piacuk legyen, sérelmezték, hogy a vezetőség csak a szatmári részt fejleszti. A múlt
századfordulón még voltak megkülönböztető
különbségek a két település között. Többek
között Németi túlnyomóan református volt,
míg Szatmár meglehetősen kevert, ezért is
téves volt a németiek szerint a várost Szatmárként emlegetni, hiszen a helyes elnevezés
Szatmár-Németi szabad királyi város volt.
Muhi Sándor

Az adatokat, információkat a SzatmárNémeti társadalmi és szépirodalmi
hetilap múlt századfordulós számaiból
tallóztam, forrás: Hungaricana

7. oldal																							HISTÓRIA

Folytatás az előző oldalról

8. oldal

„Legnagyobb cél pedig,
itt, e földi létben,
Ember lenni mindég,
minden körülményben”

INTERJÚ

Van nekem egy szatmári kis hercegem, akire nagyon büszke vagyok.
Nem csak számolható és mérhető eredményei miatt, tévedés ne
essék. Az emberi faktorok azok, amik legfőképpen arra vezettek, hogy
becsüljem, tiszteljem, szeressem. Figyelemmel kísérjük egymás útját,
együtt örülünk egymás sikereinek. Egy olyan ember lesz interjúm
alanya, aki már fiatalként jó példa mindenkinek. Akitől a tanár is
tanulhat. Akivel öröm a közös munka. Akiben partnerre lel, akinek
céljai és álmai vannak. Aki mosolyogva, biztatva mondja: Megoldjuk!
A hozzáállás döntő jelentőségű. A habitus. A kitartás. A szerénység. A
zsigeri emberség. A másokra való figyelés. Igen. A figyelése, ami igazán
megfogott. A világra való nyitottsága és befogadóképessége. Akarata.
A szűrő, amivel mindezt asszimilálja. Nem az egekig szeretném dicsérni,
csak csendben megállapítom: egy egyedi ember, aki szívével is, szemével
is jól lát. Meglátja mindenben és mindenkiben az értéket, az értékeset.
Tiszteli az emberben az embert. S mindezt mérhetetlen alázattal,
csendben, mint ahogyan a fű nő. De kimagaslóan. Szépen. Bár nem
született varázslónak, mégis csodákra képes, amikor szárnyakat kap.
Kegyes Dávid, köszönöm, hogy megkeresésemre azonnal igent mondtál.
Szeretnénk ezúttal kicsit közelebbről megismerni. Kedves olvasók, egy
számomra nagyon kedves ember válaszait tárom önök elé.
— Mit tartasz fontosabbnak, az
IQ-t vagy az EI-t?
— Howard Gardner dolgozta ki
a többszintes intelligencia-elméletet, melyben hét különböző intelligenciát sorol fel: a nyelvi, zenei,
logikai-matematikai, testi, téri és
kétféle személyes intelligenciát is.
Gardner szerint az IQ ebből hármat,
az EI csak kettőt érint. Ekkor merült
fel bennem a kérdés, hogyha csak
az értelmi (vagy csak az érzelmi) intelligenciát tartom fontosnak, nem
vagyok-e szűk látókörű? Hamar beláttam, hogy de. Habár adhatnak
egy felszínes képet, sosem festik le
a személy valódi és teljes énjét, személyiségét, így próbálom a saját értékrendem szerint eldönteni, hogy
egy ismerősben, barátban mikor,
melyik oldalát keresem. Leendő orvosként azonban, egyértelmű, hogy
olykor olyan döntéshelyzetek előtt
fogok állni, amelyekben minden EI-t
félretéve a megfogható, objektív
tudásra kell törekednem.
— Mi hajt? Hogy sikerül mindig
ilyen szépen megvívd a csatáidat,
amik győzelemhez vezetnek?
— Csak felszínesen tűnik annak,
hogy minden csatám győzelemmel
végződik. De ha egyszer rákap az
ember a győzelem ízére, hatalmas
motiváció tud lenni, újra és újra átélni. Már-már függővé válhat, ezzel
pedig vigyázni kell, nem szabad a
ló túloldalára esni (amit szerintem
néha én is megtettem), mert pihenés nélkül hamar kifordulsz magadból. A győzelemvágy mellett
hajt természetesen a tudat is, hogy
minden újabb csatával új embereket, helyzeteket ismerhetek meg,
fejleszthetem magam, a tanulást
pedig nem lehet véges csataként
elkönyvelni, mindig van valami új.
— Mivel inspirálod magad, amikor
összedőlni látszik a világ?
— A világ nem dől össze. A nehezebb pillanatokat mindig még

nehezebb pillanatokkal kezelem, a
kihívás a lételemem, folyamatosan
inspirálódom új célok, célkitűzések
révén. Ha valami nagyon nem akar
összejönni, és mindenki életében
vannak ilyen pillanatok, elkezdek
egy új projektet és legyen az két
perc, egy fél óra, egy nap, vagy egy
év, de később visszatérek az eredeti problémára és megoldom azt újdonsült erővel, motivációval.
— Milyen önkéntes munkát végeztél eddig? Mit nyertél általuk?
— Mindennapjaim pörgésből
állnak, nem igazán tudom sokáig
süttetni a hasam. Bármely eddigi
önkéntes projektnek a végeredményét élveztem legjobban, az
önzetlen mosoly, a szeretet, a köszönet és szavak helyett tettekben
hasznosnak lenni, megkoronázzák
az önkéntes munkát. Az önkénteskedés viszont talán arra ébresztett
rá a legjobban, hogy nem lehetsz
mindenben jó, bármennyire is szeretnéd azt. Voltam már önkéntes
tanár, számítógép-használatot oktattunk időseknek, ahol egyhamar
rájöttem, hogy imádok tanítani.
Olykor-olykor fordítok, amivel folyamatosan fejlesztem nyelvi intelligenciám. A Noe Partium szervezetben sérült fiatalokkal találkozom,
ahol megfigyelhettem, mennyi apró
örömöt elszalasztok a mindennapi
rohanásban és önkénteskedtem pl.
színházban is, ahol olyan pillanatokkal gazdagodtam, melyeken életem
végéig nevetni fogok (ritkán adatik
meg az embernek, hogy disznófejű
balerinaként vagy WC-kefével a fején táncikáljon).
— Versenyek, vizsgák. Kiemelnél
kettőt, amire nagy örömmel emlékszel vissza? Mesélj, miért.
— Az egyik legkedvesebb számomra a Herba Medica tanulmányi
verseny. Két online fordulót követően egy szóbeli és gyakorlati döntőben mérettettünk meg. Ez töké-

letes példája annak, hogyha
szereted, amit csinálsz, eléred
a célod. A 2018-as döntőbe
jutva biztosra vettem, hogy
jól fogok teljesíteni, aztán a
sors (és az én figyelmetlenségem) úgy hozta, hogy 7. helyre
csúsztam. 2019-ben aztán újra
jött az e-mailt, újra lehetett
jelentkezni. Rögtön be is adtam regisztrációmat. Elhatároztam, hogy én igenis megnyerem azt, így kétszer annyi
munkával és motivációval
mint tavaly, bele is lendültem
a dologba. A döntő kellemes
élményekkel is társult, hisz a
fél suli tudta, hogy a biolaborból füvészkert nyílt, mert felvásároltam a gyógynövényes
üzletet, de a „borból naptejet” projektre is sokan felkapták a fejüket. A munkának meg is
lett a gyümölcse.
Egy másik felejthetetlen megmérettetésem a német nyelvvizsgám volt. Akkor még úgy volt, hogy
Innsbruckban szeretnék továbbtanulni, így a nagycsaládom egyik része meglepett az ötlettel, menjünk
ki Innsbruckba látogatóba. Rögtön
kaptam az alkalmon és beadtam
jelentkezésem egy ottani nyelvvizsga-központba. A fertelmes tiroli akcentust félretéve soha ettől
gyönyörűbb vizsgahelyszínt nem
választhattak volna nekem. Ha ezt
olvasni fogják, még egyszer hálásan
köszönöm nekik (is) a felejthetetlen
élményeket!
— Már gyerekkorodban eldöntötted, az orvosi pálya az, ami vonz. Ez a
korai döntés szűkítette vagy tágította a világra való rálátásod?
— Szűkítette részben, mert kiskoromtól kezdve jobban elmélyültem
egyes orvoslással kapcsolatos dologban, míg emiatt más területeken
felszínesebb tudással maradtam
meg. Alapvetően viszont tágította
is, mert ezáltal olyan személyekkel
kerültem kapcsolatba, akik folyamatosan a sokoldalúság felé vezényeltek. Egy leendő orvos ugyanis
egyszerre kell pszichológus, kutató,
néha színész és sportember vagy
épp informatikus legyen, de sok
más területet is érint a szakmája.
Egyértelműen többet nyertem a
döntéssel, mint amennyit veszítettem vele.
— Lejárt a 12. osztály. Sikeres négy
évet zártál, társaid közt a legszebb
eredménnyel. Mindamellett hosszú
lista tükrözi, hogy nem lógattad a lábad egy percig sem. Hogy sikerült összhangba hozni mindezt? Hogy jutott
idő mindenre?
— Ha újra kellene játszanom ezt
a négy évet, sok mindent másképp
tennék. Ezek a hónapok rendkívü-

li irammal suhantak el mellettem
és velem, egy szinte percre pontos
napirenddel, kis mértékű szervezettséggel, amihez nagy mértékű
szervezetlenség és rugalmasság
társult. Kicsit ellentmondásos, amit
mondtam, de csak így működik a
dolog: amikor rendezett és pontos
kellett legyek úgy dolgoztam, amikor szervezetlen és rugalmas, akkor
meg úgy. Jó volt, szép volt, de sok
is, úgyhogy most már visszavettem
kicsit a tempóból, hiszen más prioritások is akadnak a mindennapokban.
— Tekints vissza korábbi alteregódra, például amikor 5. vagy 8. osztályba léptél. Miben látod azóta a
legnagyobb változást, fejlődést életedben?
— Akik kiskoromban ismertek,
természetesen szélességben látnák a legnagyobb változást, sokat
fogytam, szép lassan beépítettem
mindennapjaimba a sportot, az
egészséges életmódot. De változtam személyiségben is, ha most
találkoznék 5–8-as alteregómmal,
valószínűleg megrémisztene. Hogy
miért, az a múlt titka, nem szeretek
korábbi alteregókról társalogni, a
mában s a jövőben élek, folyamatosan próbálok fejlődni, ami mindig
hibákkal is jár.
— Miért vagy hálás az életedben?
— Mindenért, úgy a hétköznapi,
mint a rendkívüli eseményekért,
mert csak így lehet a mostani énem
a mostani.
— Számodra mi a siker 5 (de lehet
több is) kulcsa?
—
Szüntelen optimizmus.
Igazságosság, objektivitás.
Kitartás.
Elkötelezettség, jóság, jó
cselekedetek.
Rettenthetetlen
tudásszomj.
Fehér Imola

„Nem tudom mi lehet a gond,
miért nem akar más gyerekekkel
játszani, pedig nagyon sokat járunk
társaságba.”, „Egyszerűen nem tudom sehogyan sem rávenni, hogy
más gyerekekkel is játsszon.”, „Miért
ilyen magának való, mit rontottam
el?” — ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel találkozom mindennapjaim során, mint szülő és szakember
egyaránt. Bár az emberek valóban
társas lények, de a szocializálódás
egy folyamat, azaz nem egyik napról a másikra alakul ki, és különböző
fejlődési szakaszai vannak. A szocializáció első színtere a család, majd
később az intézmények — bölcsőde, óvoda, iskola, munkahely(ek)
— és a kortársak is részévé válnak.
A gyermekek legkedvesebb partnere az első egy-két életévükben
a család, legfőképpen az édesanya,
annak közelsége, biztonsága. A gyerekek kezdettől fogva örülnek, ha
más gyerekeket látnak, ezt jelzik
is, kezükkel, lábukkal rúgkapálnak
vagy sikítanak örömükben. Később,
2,5 évesen keresni kezdik más gyerekek társaságát, majd megjelenik
az utánzás, és lassan-lassan a közös
játék öröme, amikor is már nem egymás mellett játszanak, hanem egymással, közösen. Ekkor alakulnak ki
barátságok, eleinte felszínes, majd
mélyebb baráti kötelékek. Nyilván
korosztályokon belül is vannak különbségek, értelmi képességek miatt, illetve nemben való eltéréseket
is felfedezhetünk (a fiúk későbben
érnek mint a lányok, így részükről
lemaradás, eltérés figyelhető meg).
A gyermekek játéka során megtudhatjuk, hogy éppen melyik fejlődési szakaszban vannak, és így
könnyen érthetővé válik viselkedésük. Csecsemőkorra jellemző a
szabad játék, amikor a kisgyermek
egy helyben, véletlen mozdulatokat
tesz, miközben megfigyeli a környezetét, tanulmányozza testét és
a külvilág működését. Később, 1–2

évesen megjelenik az egyéni játék, amikor a gyermek egyedül
játszik, arra a feladatra összpontosít, amivel éppen találkozik,
különösebben nem figyel kortársaira, nem érdekli, hogy ők mit
csinálnak. Ez a magányos játék
segíti a kreativitást, problémamegoldást, önálló gondolkodást,
valamint az érzelmek megélését. Ezt követően megjelenik a
szemlélő játék, amely során, mint
amire a neve is utal, a gyermek
csak szemléli, illetve megfigyeli
az eseményeket, nem pedig aktív résztvevő. Következő lépcső,
amikor a gyermekek egymás mellett játszanak, a párhuzamos játék, amely során úgy tűnik, hogy
nem figyelnek oda egymásra,
pedig nagyon is. Fontossá válik
a másik gyerek közelsége, még
akkor is, ha csak egymás mellett
és nem egymással játszanak. Ezt
követően, 3 éves kor tájékán még
mindig nem egymással együttműködve játszanak, de már érdekli
őket, hogy mit csinál a másik. Annak ellenére, hogy megosztják egymással ötleteiket, tapasztalataikat,
észrevételeiket, céljuk még mindig
nem közös. Ebben a szakaszban tehát megjelenik a másik személy felé
való érdeklődés, a szociális érdeklődés. Ezt követi a kooperatív játék,
amikor már az a fontos, hogy más
gyermekekkel egy cél érdekében,
a szabályokat betartva játszanak.
Ekkor tanulnak meg együtt gondolkodni, osztozkodni, az adott problémát együtt, közösen megoldani.
A bölcsődében, a nevelők részéről
a gondozás, a nevelés, a biztonságérzet kialakítása az elsődleges cél.
Ebben a korban (1–3 év) legjellemzőbb az egyéni játék és a szemlélő
játék, illetve megjelenhet a párhuzamos játék is. Mindhárom játéktevékenység esetében a gyermek nem
kortársaival játszik, hanem egyedül.
Amikor a szülők gyermekeikért

mennek, észrevehetik, hogy a gyermekek „szétszórtan” üldögélve játszanak, saját preferált játékukkal.
Ebben a korban a gyermekek nagy
kedvencei közé sorolandók a csörgők, textillabdák, gurulós játékok,
játék babakocsik, kisautók, formabedobók, formaegyeztető játékok,
építőkockák, húzogatós játékok,
kirakós, macik és babák öltöztetése/vetkőztetése, valamint könyvek
lapozgatása, minden olyan játék,
amelyet egyénileg lehet játszani.
Az óvodában, kiscsoportosok
esetében figyelhetőek meg még
az előbb leírt viselkedésformák.
Nagyobb csoportokban már megjelenik a kooperatív játék és a
szerepjátékok. 3–4 éves korban a
gyerekek már választanak maguknak barátokat, de ebben a korban
a barátság még nem mély, rövid
időn belül felbomlanak. A barátok
kiválasztásakor a hasonló érdeklődésű kört tartják szem előtt, az ese-

tek többségében az azonos nemű
gyerekekkel játszanak (fiú-fiúval,
lány-lánnyal), egy kívánatos tárgy
birtoklása alapján választanak, vagy
az is lehet, hogy közel laknak egymáshoz, vagy egyszerűen gyakran
találkoznak. Sok esetben valamilyen előnyt remélnek barátságukból: „Kaphatok én is a cukorkádból,
hisz barátok vagyunk?!” Később már
tudatosan keresik a számukra kedves gyermek(ek) társaságát. Ötéves
korban a gyermek tudja, hogy a kapcsolatokat a szubjektív szándékok
és vonzalmak tartják össze, csakhogy nem képesek ezt átélni, csak a
saját szemszögükből (egocentrikus
gondolkodás), így saját szükségleteiket és szándékaikat veszik figyelembe. Egyfajta empátia hiányról
is beszélhetünk, de mint láthatjuk,
ez nem rosszindulatúságból fakad,
mindössze nem állnak még a gondolkodásnak azon a szintjén, hogy
ezt ők megértsék.
Később, a kisiskolások, 6–9
éves korban tudják, hogy a barátság kölcsönös, tudják, hogy a
barátoknak alkalmazkodniuk kell
egymáshoz, de még nincs meg a
kellő kitartásuk, nem tudnak kölcsönösen elköteleződni, így kapcsolatuk nem éli túl a komolyabb
konfliktusokat. 9–10 éves korban
jelennek meg a szilárd barátságok, amikor a gyermekek kölcsönösen megosztják érzéseiket,
gondolataikat, és kialakulnak a
kölcsönös bizalmak.
Kedves szülő, előfordulhat,
hogy a bevezető kérdésekre
adott válaszok között az szerepel, hogy: „Ez így van rendben,
ahogyan van. Erre az életkorra
ez a jellemző, tipikus viselkedésforma.” Nyilván, ha más atipikus
tünetekkel nem társul.
Végezetül egy idézet, amely jól
tükrözi a gyermekkorban kötött
barátságok mélységét: „Nincsen
szebb kora az emberiségnek,
mint az első ifjúság évei. Azon
láncok, melyek akkor köttetnek,
nem szakadnak el örökké, mert
nem a világban kerestük még
akkor a barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az egész világot.” (Kölcsey Ferenc)
Reszler Brigitta

9. oldal															GYERMEKKORI BARÁTSÁGOK

Játéktól a barátságig

10. oldal
HELYTÖRTÉNET

A Dsida család és Szatmárnémeti
Az idei — sorrendben immár
a — 90. Ünnepi Könyvhét eseményivel kapcsolta össze Dsida
Jenő emlékét idéző háromnapos,
jól sikerült irodalmi szabadegyetem-rendezvényét az Eger városában működő Dsida Jenő Baráti
Kör és a helybeli Bródy Sándor
Könyvtár.
A XX. századi Erdély irodalmi,
egyházi és politikai életét idéző
pódiumműsorok sora, valamint a
Misztrál Együttes nagykoncertje
és a Dsida emlékére közösen elültetett vadkörtefa tették színessé
és változatossá az eseményszámba menő három nap programjait. Az ezekhez csatlakozó, Légy
már legenda címmel Dsida életét
és költészetét idéző egész napos irodalmi tanácskozás pedig
(melynek előadásai szerkesztett
formában nyomtatásban is napvilágot látnak rövidesen) újabb
kutatási eredmények és értékelések ismertetésével jelentősen
gazdagították a napjainkban egyre népszerűbb költővel kapcsolatos ismereteinket.
Az alább közlésre kerülő tanulmány az egri tanácskozás nyitó
előadásaként hangzott el. A szerző ezúton is köszönetet mond
városunk
polgármesterének,
Szatmárnémeti önkormányzata
titkárnőjének, a polgármesteri hivatal levéltári alkalmazottainak,
valamint a székesegyház plébániája és az Állami Levéltár illetékeseinek, kutatóinak, hogy mes�szemenően segítették a szatmári
származású költővel és családjával kapcsolatos iratok megtekintését, tanulmányozását.)
Próbáltam visszautasítani az
egri tanácskozásra szóló előadásfelkérést. Ugyanis: mit mondhatnék újat az épp Egerben 2008ban, majd pedig 2017-ben e kérdést
részben érintő előadásaim után?! Az
első előadás szövege a Művelődés
2008. novemberi, míg a másodiké a
Partium című folyóirat 2017-es év 3.
számában napvilágot is látott. Tény
ugyanakkor, hogy 1992-öt, majd pedig 1997-et követően Dsida Jenő és
családja szatmári kapcsolatairól —
születéséről, vagy szülővárosi iskolás éveiről — sem én, sem más nem
talált új bizonyító értékű dokumentumokat. 1997-ben tulajdonképp
volt iskolatársakat és a költő érettségi előtti szerelmét: Mertz Valériát, a későbbi Dumitraşcunét interjúvoltam meg, akinek 1924-ben
udvarolt, s még éjjelizenét is adott,
s a zenés köszöntést követő második napon Emlékül egy leánykának
címmel verset írt hozzá, Szabó Lajos
kertész a jelenlegi Kölcsey Ferenc
Főgimnázium bentlakásául szolgáló és emléktáblával ellátott épület
Dsidáék által bérelt lakrésze ablakainak megmutatásával tisztázta,
hogy a század közepétől többször is
átalakított épületnek a belső beosztása milyen is lehetett 1918 és 1925
között, amikor a szatmáriak által kenyérgyárnak nevezett épület emeleti lakásainak egyikét Dsidáék bérelték. Rácz István kereskedő pedig
a Dsida-szobor helyszínéről, a mai
Titulescu térről mesélt, Szatmárnémeti egykori marhavásárteréről,

Dsida Jenő megkeresztelése

amelyiken a századelő délutánjain a
közelben lakó költő, orvosai javaslata ellenére is, társaival betegségét
feledve a labdát rugdosta. Magam,
az 1989-es decemberi romániai fordulatot követően 1992-ban, a költő
születésének 85. évfordulója alkalmával tartott megemlékezésünkkor
előkerült dokumentumokon kívül
egyebekre nem akadtam — Lisztóczky László hónapokkal ezelőtti
megfogalmazott felkéréséig nem is
kerestem. Ha nem tekintjük — esetleg — annak a tavaly nyáron Budapesten a zuglói Ilka utca 15. szám
alatti házra elhelyezett emléktábla
elkészíttetéséhez szükségeltetett
bizonyíték felmutatását. Mégpedig
azt, hogy a költő Csengeri Aladár
néven ismert (de Dsida Aladárként
anyakönyvezett) öccse 1911-ben
ott született, s így magától értetődően a költő és családja az első világháborút megelőző években ott
lakott, szülei az említett Ilka utcai
ház egyik lakását (jó lenne tudni,
hogy melyiket?!) bérelte. De az már
Budapest és nem Szatmárnémeti.
Az 1992-es megemlékezésre készülve többet és maradandóbbat
akartam magam is tenni, mint amit
tehettem (épp Dsida Jenővel kapcsolatosan) még tanárként, 1968ban, amikor a Korunk című folyóirat
8-as számában Feljegyzések Benedek Elekről címmel a nagy mese-

író és az akkor Szatmárnémetiben
nyomtatott Cimbora szerkesztőjének 1924. októberi szatmári látogatása kapcsán a diák Disda Jenő
műkedvelő színjátszásáról is szót
ejtettem. Képet, visszaemlékezést
közöltem róla. Ugyanis ketten akkor
még éltek azok közül, akikkel 1925
előtt gyakran együtt műkedvelősködött Dsida Jenő. Hadd dicsekedjem ezzel a szerény kis írásommal!
Ugyanis több mint 50 esztendei
újságírói tevékenységem első díja,
egy Arany János-plakett odaítélése
és átvétele fűződik megjelenéséhez.
1992 tavaszán a költő szatmári
szülőházát szerettük volna elsősorban is megkeresni, megjelölni. Mi
sem természetesebb, hogy előbb
az egyházi keresztelés, majd pedig
az állami születési anyakönyv bejegyzéseit tekintettem meg. Nem
állítom, hogy teljesen ismeretlen lehetett, amikre ezekben bukkantam,
s amiket Ki volt Dsida Jenő édesapja? címmel a Romániai Magyar
Szó 1992. április 4–5-i (697–698.)
száma Szabad Szombat mellékletében meg is jelentettem, de cikkem
megjelenéséig a nagy nyilvánosság
nem beszélt róla, a Dsida Jenő életét és költészetét ismertető írások
szerzői, ha tudták is, avagy sejtettek valamit — talán szeméremből,
szemérmesen — hallgattak róla.

Hiszen a Dsida család mindegyik
tagja (különösen a költő édesanyja) mély vallásosságukról, a polgári
erkölcs messzemenő betartóikként
voltak ismertek. Költőnket pedig a
két világháború közötti időszak legvallásosabb lírikusaként tartották
számon.
Az első meglepetést a székesegyház plébániája közel két évszázada
példásan vezetett ábécés nyilvántartása okozta. Megboldogult Láng
Pál kanonokkal, a székesegyház
akkori plébánosával hiába kerestük a megkereszteltek közt Dsida
Jenő nevét. Nem szerepelt sem az
ábécés nyilvántartásban, sem a keresztelői anyakönyvben. Fellapozva
ez utóbbit: június 2-i bejegyzéssel
találtunk egy Jenő, Emil névre keresztelt, május 17-én született fiúgyermeket, kinél anyaként Tóth
Margit, tehát Dsida Jenő édesanyja
volt feltüntetve, apjaként azonban
Binder Félix Milán római katolikus
postatiszt, keresztszülőkként pedig
Dsida Aladár görögkatolikus vallású hadnagy és Jaskovics Ferencné
Andre Ilona szerepelt.
Nem tévedett-e, vajon a páter?! —
volt az első gondolatom. Véletlenül
felcserélte az édes- és keresztapa
nevét. A szülőház sikertelen keresése közben, hiszen a XX. század első
Folytatás a következő oldalon

felében a telkek újraparcellázása miatt háromszor is átszámozták
az utca házait, joggal vetődött fel
bennem annak a kérdése is: vajon a
bejegyzett Bercsényi (ma Coşbuc)
utca 54. — feltételezhetően szintén — nem épp elírás-e?! Miért ne
lehetne az a keresztszülő lakcíme?
Mindezek tisztázásául a polgármesteri hivatal születési anyakönyvének megfelelő kötetét lapoztam
fel.
Nem csak az utca és a házszám,
de a születést bejelentő Binder T.
M. (tehát Dsida Jenő édesanyja akkor használt nevének olvasható)
aláírásával hitelesítve az apa neve is
megegyezik abban az egyházi nyilvántartáséval. Dsida Jenőt születését követő héten, 1907. május 24-én
Binder Jenő Emil néven jegyezték
be a szatmári anyakönyvbe, s hivatalosan közel 17 évig ezt a nevet viselte. Az állami anyakönyv tanúsága
szerint ugyanis 1923. október 22-én
a román Igazságügyi Minisztérium
Kolozsvári Főigazgatósága által
jóváhagyott örökbefogadási szerződés alapján (Adoptat de Aladár
Dsida prin contract…), melyet Szatmáron 1923. július 25-én kötöttek,
vehette fel költőnk 1923. október
26-án a Dsida vezetéknevet.
Erről sem a közkézen forgó irodalmi lexikonok, sem az összefoglaló
irodalomtörténeti munkák 1992-ig
említést nem tesznek. Azóta pedig
grafomániás internetező Facebook
bejegyzők, valamint pályázati pénzekkel támogatott úgynevezett
internetes portálok fantáziadús
és szenzációt hajhászó szerkesztői
(nem egyszer tévedéseiket komoly
irodalmárok mintha készakarva
nem akarnák észrevenni és jelezni)
bosszantó blődségekkel fertőzik a
költő élete és munkássága iránt érdeklődők tudatát.
De ezekről — konkrétan — majd
később…
Már 1992-ben alkalmam nyílt a
Tóth Margitnak Binder Félix Milánnal 1905-ben kötött házassága
anyakönyvi bejegyzéseit, így a válásra vonatkozó adatokat, valamint
Tóth Margit és Dsida Aladár 1910.
szeptember 18-án kötött házasságának anyakönyvi bejegyzéseit
is megtekinteni — sőt ez utóbbi
eseménnyel kapcsolatosan a polgármesteri hivatal levéltárában
ma is őrzött néhány irat szövegét
fénymásolva (akkor még a levéltárt
kezelő hölgy önzetlen és titokban
tett baráti szívességének tényét elhallgatva) az 1997-es szoboravatási
ünnepségünk szerény kis programfüzetében közölnöm is.
Hogy valami újat, s érdekest
mondhassak mégis (kihasználva
ugyanakkor, hogy a levéltári anyagok tanulmányozása, közlése azóta
Romániában is liberálisabbá, szabadabbá vált), a Dsida Jenő születését, szülei házasságát, édesanyja
válását rögzítő anyakönyvek bejegyzéseit, az ezen eseményekkel ös�szefüggő és az időszakonkénti selejtezéseket túlélt és még fellelhető
iratokat lefényképezve — kissé újságíró stílusban magyarázva azokat itt Önök előtt — úgymond „intimpistáskodva” összegzek néhány,
negyedszázada már közölt, vagy akkor észre nem vett, avagy közlésre
feleslegesnek tekintett tényt, javítok ki esetleg véletlen elírást.
Ha a Dsida család geneológiáját
valaki meg szeretné majd írni, biz-

tosan hasznosíthatja az általam
most mondottakat.
A romániai levéltári szabályok
alapján az állami levéltárakban
őrzik a 100 évnél idősebb anyakönyveket. Így (ma már — nem
mint 1992-ben) a Dsida Jenő
1907-es születési, édesanyja
1905-ös első és 1910-es második
házasságát rögzítő anyakönyvek
a szatmári állami levéltárban tanulmányozhatóak.
Érdekes módon (hely- és emberhiány miatt az átadást a levéltár nem forszírozta, de átvételüket a város sem szorgalmazta) a
házasságkötésekkel, válásokkal
kapcsolatos értesítések, iratok
— de csakis ezek — iratcsomókba fűzve — a polgármesteri hivatal példásan rendbe tett levéltárában maradtak.
Betekinthettem így az 1905ös esztendő (Binder Félix Milán
és Tóth Margit frigyével kapcsolatos): „Iratjegyzék a házassági
iratgyűjteményhez” nevet viselő,
úgynevezett I. osztályú iratokat
tartalmazó iratcsomóba. Lássuk:
milyen dokumentumokat őriztek
meg.
Megvan a város polgármestere aláírásával 1905. február 21-i
datálással a házasság kihirdetése alóli felmentés jóváhagyása,
a horvátországi Eszék melletti
Benedictben született, és Tóth
Margitnál 8 évvel idősebb, Binder Félix Milán magyar királyi
posta és távirat tiszt/postatisztviselő latin nyelvű keresztlevelének hitelesített másolata (sajnos
összehajtogatottan összefűzve
— így kinyitni képtelenség), ott
olvasható a menyasszony apjának, Tóth Gézának a házasság
megkötése (épp az esküvő előtti nap két tanú aláírásával hitelesített) úgynevezett törvényes képviselői beleegyező nyilatkozata. Ez
utóbbira azért volt szükség, mivel
Tóth Margit, ki 1887. május 12-én
született, a házasságkötés időpontjakor: 1905. március 5-én nem
töltötte még be a 18. életévét. Fantáziálni lehetne — persze — azon:
miért ragaszkodott e nyilatkozat
megtételéhez az anyakönyvvezető.
Ugyanebben az iratcsomóban található ugyanakkor a válás 1909 áprilisában hatályba lépő bírói végleges
végzés összehajtott, így szintén olvashatatlan szövege. 1909-ből, nem
pedig 1908-ból, ahogy tévesen épp
az általam szerkesztett 1997-es kis
füzetben az megjelent. Az 1909-es
esztendő mellett szól bizonyítóan
az is, hogy a Binder-Tóth házasságkötés anyakönyvébe 1909 májusára
datálva jegyezték be a törvényes
válást.
Ha már korrekcióról ejtettem
szót, említsem meg, hogy két esztendővel előbb, épp Egerben újságoltam el azt, hogy egyik szatmári
barátom megajándékozott a Szamos című szatmári lap — szerinte
1908. április 3-i, vasárnapi száma
— egyik apróhirdetésének fénymásolatával, ami arról szólt — idézem:
„Dsida Aladár cs. és kir. 5. gyalogezredbeli főhadnagy eljegyezte újlaki
Tóth Margitot, Tóth Géza máv. hivatalnok lányát.” Az öröknaptáron
utóbb ellenőrizve: a megjelenés
dátuma 1910 lehetett, ugyanis április 3-a 1910-ben esett vasárnapra. S
mivel a válást 1909 áprilisának közepén mondták ki, eljegyzésről csakis
azt követően lehetett beszélni.
A Tóth Margit, Dsida édesanyja

Dsida Jenő születési anyakönyve

második házasságával kapcsolatos
iratcsomó az előzőnél már gazdagabb. Végleges archiválásukkor
abba kerültek olyan papírok is,
amelyek 1923-ban, az örökbefogadás évében voltak román nyelvre
fordítva és hitelesítve (nem őrizve
meg — sajnos épp a román fordítás
miatt — az eredeti magyar okiratot). Így került az 1910-es dossziéba
(mindenképp utólag) a Budapesten
1879. november 23-án született
Dsida Aladár 1879. december 13-án
kiállított keresztlevelének románra
fordított változata 1923-as hitelesítéssel. Megmaradt ugyanakkor
Tóth Margitnak az 1896-ban eredetileg latin nyelven, a galíciai Lawocne görögkatolikus parókusa által
kiállított, románul csak hitelesített
keresztlevele. Megjegyzés olvasható románul mindkettőn arról, hogy
a házasságukat 1910-ben kötötték
meg. Különben a keresztlevél másolat, akárcsak a házassági anyakönyvi bejegyzés, bizonyítja azt, hogy
Dsida Aladár római katolikus, nem
pedig görögkatolikus volt — ahogy
a Dsida Jenő keresztelési anyakönyvében (ott, amint említettem: keresztapaként) szerepel.
Napjainkban külön érdekesség
az iratcsomó dokumentumai között
a Dsida Aladár katonaságtól való
távozását és házasságát bejelentő
német nyelvű katonai értesítő, valamint a szatmárnémeti katonai kerületi parancsnok aláírásával megőrzött magyar nyelvű igazolvány.
A Dsida házaspár lakhelyeivel
kapcsolatosan pedig adatokkal
szolgál ennek a frigynek hirdetés
alóli és 2010. szeptember 10. kelt
polgármesteri felmentése.

Mi az, ami számunkra a fent említett iratcsomó említett dokumentumai, valamint az anyakönyvek
bejegyzési adataiból — pletykaszinten túlmenően — Dsida Jenővel, szüleivel, nagyszüleivel, a két
házasságkötéssel és a válással kapcsolatosan érdekesnek tekinthető?
Először is a rögzített események
dátumai. Történetesen az, hogy
Tóth Margit első házasságát 1905
márciusában kötötte. Fia 1907 májusában született. Első házasságát
1909-ben bontották fel törvényesen, s azt a már Budapesten lakó
férj kezdeményezte — ő ugyanis a
válási procedúra felperese. A döntést március 24-én mondták ki, ami
majd áprilisban lépett hatályba.
A válás — az összehajtogatott
végzés olvasható szavaiból következtetve csendben, közös megegyezéssel történhetett —, a felek egymással szemben semmilyen
követeléssel nem élve kölcsönösen
titkolhatták Binder Félix Milán betegségét, gyermeknemzésre alkalmatlan voltát.
A válás törvényes kimondását közölni a polgármesteri hivatallal, az
adóhivatallal és a kiskorú gyerekre való tekintettel az árvaszékkel
kellett. Sajnos: ez utóbbi két intézmény iratait a szatmári levéltár nem
őrzi. Ha valahol (esetleg a debreceni
fellebbviteli tábla irattárában) a per
teljes iratanyaga előkerül — megtudhatjuk, hogy az ügyvédek milyen indokkal, okkal hozatták meg a
bírósági végzést.
Fontosnak tartom felhívni a figyelmet arra, hogy a Tóth Margit
Folytatása a 12. oldalon
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Folytatás az előző, a 11. oldalról
első házasságát rögzítő anyakönyv,
valamint a házasságkötésbe beleegyező nyilatkozat szerint az édesapa, Tóth Géza szatmári lakosnak
és vasúti hivataloknak (a polgári),
vasúti tisztnek (az egyházi anyakönyvben) van bejegyezve. Kétség
sem férhet ahhoz, hogy lányával és
feleségével együtt az első házasságkötés anyakönyvében a kiskorú
Tóth Margit lakhelyeként szereplő
Kinizsi (ma Ion Slavici) utca 56-os
számú házában lakott, s a fiatal
házaspár a Bercsényi utca azon házába költözött, amelyik Dsida Jenő
szülőházaként szerepel majd két
évvel később a dokumentumokban.
Abban a házban lehetett albérlő a
fiatalasszonnyal egyidős Dsida Aladár. Szerintem: semmi kétség nem
férhet ahhoz, hogy a még meg nem
talált Bercsényi utcai épület a költő
szülőháza.
Tóth Margit már a fentiek okán
is Szatmáron ismerkedhetett meg
mind első férjével, mind pedig Dsida Aladárral. Minden bizonnyal a
jómódú (a századelő budapesti kimutatásai szerint) a fővárosban
több ingatlant is magáénak tudható
Binder Félix Milánt az ugyancsak kiemelt állami intézménynél dolgozó
Tóth Géza ismertethette össze egymással.
Számomra kissé érthetetlen és
hihetetlen, hogy Dsida Aladár és
Tóth Margit 1910-es házasságkötésük előtt más-más lakásban laktak
volna. Az egybekelési szándék kihirdetése alóli felmentés ugyanis
Dsida Aladár lakhelyét a Hunyadi
(ma Corvinilor) utcán, míg Tóth Margitét az azzal párhuzamos Árpád
(ma Bulevardul Vasile Lucaciu) utcán jelöli meg. Láng Gusztáv szerint
(szóban említette nekem egyszer) a
költő édesanyja egyik vele készült
beszélgetésben a Hunyadi utcát

jelölte meg közös lakhelyüknek, értelemszerűen költő fia születési helyének is. Csupán ötlet: meglehet,
hogy Tóth Gézáék még 1910-ben is
szatmári lakosok voltak, s épp az
Árpád utcán béreltek akkor lakást,
azt adta meg lakcíméül Tóth Margit az erkölcsökre sokat adóknak
— hiszen édesapja beregszászi állomás-főnökösködéséről az I. világháború kitörését követően van csupán
tudomásunk.
Nézegetve a különböző iratok bejegyzéseit el-elgondolkozhatunk az
emberi sorsokon, a rokoni és baráti
kapcsolatok térbeni és időbeni sokszínűségéről, kuszaságáról.
Példának hoznám fel erre először
is az édesanyát, Tóth Margitot. Galíciában született, Szatmáron kötötte meg mindkét házasságát, Budapesten, Beregszászon, majd újra
Szatmárnémetiben, 1925-öt követően pedig Kolozsváron élt, a második világháborút után ugyanakkor férjével együtt kisebbik fiához
Győrbe költözött, s az ottani temetőben nyugszanak mind a hárman.
De lehet, hogy a második világégést követő években Magyarország
több helységében is megfordultak,
laktak. Ki tudja?!
Az iratok tanúsága szerint a Tóth
családnak szerteágazó kapcsolatai
voltak szinte az Osztrák-Magyar
Monarchia egészében. A Galíciában
született Tóth Margit keresztlevelében keresztapaként például az 1854
és 1916 között élt nagyszalánci gróf
Forgách István van bejegyezve, keresztanyja pedig a szatmári Zommer — született Andre — Karolina, kinek családtagjai, rokonsága:
bankhivatalnokok,
kereskedelmi
ügynökök voltak, házassági tanúkként, vagy keresztszülőkként később is szerepelnek az őrzött iratokban. Bizonyítva ezzel a csengeri
és újlaki Tóthként emlegetett, az
anyakönyvekben azonban e nemesi

előneveket nem használó családnak a történelmi Szatmár vármegyéhez való sokszálú kötődését.
S hadd szóljak néhány szót az
internet, a Facebookok mindentudó, rengeteg téves adatot közlő, azokat népszerűsítő grafománjairól. Néhány, nem csupán
enyhe mosolyt kiváltó bejegyzéssel találkoztam ugyanis. Olvasom
például a Carrie női rovat (http://
carrie.hu/kult/rovid-az-eletemleirni-is-csak-roviden-lehet-111eve-szuletett-dsida-jeno/) 2018.
május 15-i keltezésű bejegyzését
(lementettem — nehogy idővel
eltűnjék a világhálóról — mert
már jártam úgy a Dsida házaspár
regényes sztorijainak némelyikével):
„Dsida — olvasható az említett
női rovatban — igazi szerelemgyerek volt, aki hamarabb fogant
meg, mint hogy szülei összeházasodtak volna.
Mikor kitudódott, hogy édesanyja terhes, egy másik férfihoz
Dsida Jenő menyasszonyával,
adták hozzá, így a kicsi 1907. máImbery Melindával – A Petőfi
jus 17-én Binder Jenő Emilként
Irodalmi Múzeum fotótárának
született meg.
tulajdona (fotó: ismeretlen szerző)
Csak a válást követően vehette őt édesapja a nevére.
Dsida Jenő erről a kis csavarról már csak szüleitől értesülhetett, pán Beregszászhoz kötődik (ahol
mert aztán a szerelmesek — ha kis apjánál az első világháború éveikerülőutat megtéve, is — de össze- ben gyermekeivel meghúzódott),
házasodtak.”
hanem bizonyíthatóan a galíciai
Tessék csak számolgatni! Hány Lawocnéban, majd Szatmárnémehónapot lehetett áldott állapotban tiben, Kolozsváron és Győrben is
Tóth Margit ezen állítás és a Binder élt. Semmi bizonyíték nem igazolja
Félix Milánnal kötött házasság do- azt, hogy Dsida Aladárral épp Bekumentálható időpontját tekintve?! regszászon ismerkedett volna meg
Legkevesebb 29 hónapot — három — minden jel arra utal, hogy annak
terhesség kihordható ez idő alatt.
színhelye Szatmárnémeti lehetett,
A „www.nevpont.hu” honlap, s ahogy dokumentálható: első és
melynek a beköszöntőjében a szer- második házasságát is a Szamos,
kesztő azt ígéri, hogy összeállítása nem pedig a Vérke parti városban
„minden bizonnyal újdonság lesz a törvényesítette.
magyarországi honlapok történeDsida, a költő 1923-ig hivatalosan
tében” — nem tudni honnan doku- Binder Jenő néven szerepelt. Költementálódva, Kozák Péter pontatlan ményeit azonban kezdettől Dsidaadatok sorával lep meg. Dsida Jenő ként szignálta. Vezetékneve után
édesapja, Dsida Aladár (kit, ha jól zárójelbe téve, mint tette Balogh
olvasom a keresztlevél-másolat ro- József, a vérbeli apa általi hivatalos
mán fordítását: Bélának is keresz- örökbefogadást megelőzően haszteltek — de keresztlevele román nált vezetéknevet, a tájékozatlafordítását kivéve máshol az nem noknak óhatatlanul azt sugallhatja,
szerepel) nem 1878 és 1966 között, hogy a különben nagyon ritka Dsida
ahogy e honlap állítja, hanem 1879 név (nem is tudom, hogy közvetlen
és Marosi Ildikónak Imbery Melindá- rokonságán kívül élt-e és él-e valaki
val, az Utunk 1968-as évfolyamának hasonló vezetéknévvel), névmagya9. számában megjelent nagyon szép rosítás lenne. A Binderként szüleinterjúja állításai alapján számol- tett Dsida Jenő nem magyarosított,
gatva 1967 között élt.
hanem vérbeli édesapja nevét vette
S ha már „kukacoskodhatok”, fel — akinek ugyancsak Dsida nevű
akkor a honlap által 1886 és 1970 apja, Mihály (tehát: Dsida Jenő apai
közötti évekre datált csengeri és nagyapja) — érdekes mód — postai
ujlaki Tóth Margit a Szatmárnéme- alkalmazott volt (távírdász), akártiben található és általam látott csak a katonaságtól házasságkökeresztlevele szerint 1887-ben szü- tése miatt műszaki tiszti beosztáletett, míg a költő Csengeri Aladár sáról lemondani kényszerült Dsida
néven ismert színész öccse pedig a Aladár. A Tóth Margittal kötött hászínész és egyéb lexikonok alapján zassága anyakönyvi bejegyzésében
nem 1966-ban, hanem húsz évvel ugyanis foglalkozásának megjelölékésőbb: 1986-ban hunyt el.
se: magyar királyi postatiszt.
Bosszantóak a Facebookon a
Mindazok, amiket én fentebb a
költő születése 112. évfordulója al- fellelhető dokumentumok alapján
kalmából az idén májusban Balogh összegeztem, költőnk életének és
József szignálta bejegyzés pontat- tevékenységének igazi értékelése
lanságai is.
szempontjából elsősorban is színeIdézem: „Ma lenne 112 éves Dsi- sítő adatok lehetnek csupán. Nem
da (Binder) Jenő Emil költő. 1907. befolyásolhatják költői tevékenysémájus 17-én született Szatmár- gének értékelését, de a sokunk szánémetiben. Apja Dsida Aladár, az mára oly kedves és nagyra becsült
osztrák-magyar közös hadsereg lírikusunk és családja sorsa iránt érmérnökkari tisztje. Anyja Csengeri deklődők számára mondhatnak vaTóth Margit Beregszászban élt. Itt lami érdekeset, a mához és jövőhöz
ismerkedtek össze és kötöttek há- szólót. Hasznosak — elsősorban is
zasságot.”
— mítoszok, mesék oszlatására.
Magyarázzam
kifogásaimat?
Muzsnay Árpád
Csengeri Tóth Margit nem csuEger, 2019. június 14.

Minden élethelyzetnek megvan a mesebeli párja. Bármilyen élethelyzetben,
ha van egy elakadás, akkor rá lehet keresni egy olyan mesére, ami pont ennek
az élethelyzetnek az elakadására illik, ott van benne a konfliktus, a bonyodalom,
de ott van a megoldása is — magyarázza Bálint Katalin pszichológus, meseterapeuta. A
tanulásban lemaradott gyermekek integrálhatóságának eszközeként is
alkalmazott metamorphoses-meseterápia lényegéről kérdeztük.
— Mióta használják a meseterápiát?
— A meseterápiát már az ókorban is használták. Szókrátész kiült Athénban a piactérre, és
megkérdezte az embereket, hogy logosszal vagy
mítosszal válaszoljon a nagy kérdésekre. Ha valaki azt mondta, mítosszal, akkor mondott egy mesét, egy történetet, egy legendát vagy bármit,
ami által egy történetbe belemerülve lehetett
válaszokat kapni a kérdésekre. Nem konkrétan,
racionális szinten adta meg a választ, hanem egy
kicsit mélyebbről, példák által, de mindig ott voltak a kulcsok, a válaszok a kérdésekre.
— Ön kitől tanulta ennek a módszernek az alkalmazását?
— Én dr. Boldizsár Ildikó budapesti szakembertől tanultam a meseterápiát, aki kifejlesztette a metamorphoses-meseterápiát, melynek
az a lényege, hogy minden élethelyzetnek megvan a mesebeli párja. Bármilyen élethelyzetben,
ha van egy elakadás, akkor rá lehet keresni egy
olyan mesére, ami pont ennek az élethelyzetnek
az elakadására illik, ott van benne a konfliktus,
a bonyodalom, de ott van a megoldása is. Már
csak az hiányzik, hogy az ember értse ennek az
élethelyzetnek a metaforikus nyelvét, hogy bele
tudjon illeszkedni a mesékbe, akár azonosulni a
mesehőssel, ezekkel az életutakkal, utána pedig
próbálja meg átvinni a történetet a saját életébe.
— Az ön által alkalmazott módszer mennyiben
különbözik a másokétól?
— A metamorphoses-meseterápia abban különbözik más meseterápiáktól, hogy nem racionális szinten megírt mesékkel foglalkozik, nem
terápiás meséket alkalmaz, ami azt jelenti, hogy
nem mentálisan összerakott történetek által ad
gyógyírt a problémákra, hanem igazi gyűjtött
népmesékkel, amelyek sokkal mélyebben nyitnak meg kódokat, a lélek mélyebb, tudatalatti
szférájából. Ezt képviseli dr. Boldizsár Ildikó és a
mesekutatás egyik igazi nagymestere, Vlagyimir
Propp. Csak gyűjtött, tipikus, archaikus népmesékkel dolgozik ez a meseterápia.
— Az óvodákban és az iskolákban egyre kisebb
szerepet kapnak a klasszikus népmesék. Lehet-e
tenni valamit ellene?
— Ez valóban így van. Azért, hogy erről és már
érdekes témákról lehetőség nyíljon kommuni-

kációra, készítettünk egy óvónőknek és tanítónőknek szóló képzést. Három szakember,
három irányból közelítette meg a tanulásban
lemaradott gyermekek integrálhatóságának
a témáját. Szejke Ottilia a pedagógia szempontjából, dr. Tallian Krisztián a pszichiátria
szemszögéből és jómagam a pszichológia és
meseterápia eszköztára által próbáltam segítséget nyújtani ebben a témában a pedagógusoknak. Nagyon sok olyan gyerek van jelen
pillanatban, akiket integrálni kell a normál oktatás kereteibe, mert vagy fizikai szinten, vagy
intelligencia szinten elmaradottak, és sajátos
nevelésben kellene részesülniük. A képzésen
abban próbáltunk segítséget nyújtani, hogyan
lehet ezeket a gyerekeket a normál oktatásba
beilleszteni. Egyes gyerekeknél tanulási zavarok állnak elő. A pedagógusok képzése a normál
oktatásban való munkára ad alapos felkészülést,
így nem válnak a fejlesztőpedagógia, pszichológia vagy pszichiátria szakembereivé, ugyanakkor
néha elvárják tőlük a lehetetlent. A képzésen az
alapoktól igyekeztek megközelíteni a problémát.
Elmagyarázták, hogyan fejlődik ki az idegrendszer, mi az, ami ezeknél a gyerekeknél nem úgy
fejlődik, ahogy kellene: tipikusan vagy atipikusan. Ha atipikusan, akkor nem illik be a sablonba.
Amikor odaér, hogy meg kell tanulja akár az írást
és olvasást, akkor az valamiért nem a kortársai
szintjén működik, mert az ő kis idegrendszere
fejlődése terén akadályozva van. Az iskolai tanterv nagyrészt egy tipikusan fejlődő gyerek számára készült. Egyre több olyan gyerek van, aki
ebbe nem illik bele. Régen volt a normál oktatás
és a speciális oktatás. Most ezt a kettőt átjárhatóvá tették, és lehetőséget adtak az integrálásra, amire jelen pillanatban még az oktatási rendszerünk nincs teljes mértékben felkészülve.
— Ön azt a részét alkalmazza a meseterápiának, ami a szorongó gyerekek lelki állapotán segít.
Miért ezt a területet választotta?
— Igazából ez az a problémakör, amely a legnagyobb mértékben rám talál. Nagyon sok olyan
gyerekkel találkozom, aki valami miatt, vagy
valamitől fél. A gyermekpszichiátriai kórképek
közül jelen pillanatban a világon a szorongás a
leggyakoribb. Ennek millióféle oka lehet. Kiin-

dulhat az oktatásban lévő folyamatos megfelelési elvárásoktól, lehetnek családi problémák is
ennek a hátterében, lehet oka az időhiány, hiszen ebben a felgyorsult ritmusú világban már
egyre kevesebb időt tudunk együtt tölteni a szeretteinkkel. Egy nagyon érdekes dolog viszont
egyre határozottabban kontúrozódik a munkám
során, mégpedig az, hogy a szorongó gyermekek körében nem igazán találkoztam még eddig
alacsony intelligenciájú gyermekkel. Valahogy
olyan ez, mintha ők nagyon sok dolgot felfognának a világból, de ahelyett, hogy ez pozitív
eredményt adna számukra, inkább határozottan
összezavarja, megrémiszti ezeket a gyermekeket. A szülők pedig sokszor tehetetlenül állnak
a gyermekeik félelmei előtt, segítenének, de valójában azt sem tudják, hogyan tegyék. A ki nem
kezelt szorongás pedig gyakran súlyosbodik és
pszichoszomatizálás jeleit kezdi mutatni, ami
azt jelenti, hogy a fizikai, testi tünetekkel kezd
párosulni ez a lelki megbillenés. Ugyanakkor a
hátterében nincs arra utaló jel, hogy biológiai
rendellenességek lennének, hanem a hasfájás,
hányinger, fejfájás nem biológiai okok következménye, hanem nagyrészt a szorongásra vezethető vissza. A meseterápia attól fantasztikus, hogy
nem kérdezik meg a gyerektől: mit gondolsz, miért fáj a hasad? Erre a kérdésre a gyerek ugyanis
nem tud válaszolni. Nem racionális szintről kell
felhozni a problémát, hanem sokkal mélyebbről.
Meg kell kérdezni a gyerektől, melyik a kedvenc meséje? Aztán a terápia keretében, azonosulva a kedvenc mesehősökkel, rátalálva a
mesében rejlő konfliktusokra és azok megoldásaira is, szépen lassan oldódnak a feszültségek. Egy idő után az egész nem a mesehősről
szól, hanem a gyerekről. A gyerek pedig nem
kell megfogalmazza a megfogalmazhatatlant,
csak szépen lassan gyűjtse a felbecsülhetetlen értékű tudásmagvakat a mesehősöktől.
Ebben pedig kimondhatatlan ereje van a meseterápiának, hiszen olyan mesehősöket állít
modellként a gyermekek elé, akik mind félnek.
Igen, hiszen nincs olyan mesehős, aki nem félne, gondoljunk csak a hétfejű sárkányhoz készülő vitézre. Fél, már hogy is ne félne, viszont
tudja a legfontosabbat, mégpedig azt, hogy a
félelmet nem kitörölni kell az ember lelkéből,
hanem azzal szembe kell nézni, mert csak ez a
győzelem egyetlen feltétele.
Elek György
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Meseterápiával a sajátos
nevelési igényű gyerekek
felzárkóztatásáért
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Sróth Ödön
Nagykárolyban végezte középiskoláit, a temesvári
Mezőgazdasági Főiskola Állattenyésztési Karán szerzett
mérnöki diplomát 1974-ben. Dolgozott mezőgazdasági
egységeknél Moldvában, majd Szatmár megye több
községében (1974–79); szerkesztette a Szatmári
Hírlap mezőgazdasági rovatát (1982-ig), majd ismét a
mezőgazdaságban dolgozott Kaplonyban. 1990-től a
nagykárolyi tejporgyár mérnöke volt nyugdíjazásáig. Jelenleg
a nagykárolyi Kaffka Margit Társaság elnökeként vesz részt
kulturális rendezvények szervezésében.
AZ ÁLOM MŰTŐASZTALA

LÉLEGZETVÉTEL

az ég alján víg akvarell-tüzek
a folyók is odatapadnak a magassághoz
csillag — csiklandó borzos füvek
lengnek pirkadó faághoz
... zeng a lélek szárnycsapása
terjed a könny áradása
a fényben hidak könyökölnek
.... apró lármák másznak szét
bekötik a hold szemét
sárban árkok hömpölyögnek
..... csikorog az idő-szekér rúdját rágja két
tehén két tehén tornáci tánca
nyomot fröcsköl az éjszakába
...... hallomások húrja peng a réten
árválkodik a
csend összegyűjtik harmatok
nyalogatják kuvaszok
....... Minden napra jutna festék de lelegelik
az
esték fehér szirmai karikáznak karmai
közt a valóságnak
........ csUPA CSUpa felébredés falak
zománcán
nyüszít a kés és belevág
és belevág
abba ami rejtetten fáj.........
csipke-ködbe megbújnak az álmok

A sorok gyülekezeténél várok végignézem
ahogy
Vonszolja magát a sok betű ágyékuk csupa dér
És fanyar levendulaillat párolog fel
hónaljukból
Letépett pénzérme a hold sugara hajatok
között szalad
Mint stafétabot gátfutáshoz készülődnek a
csillagok is
És aranypor permetez a serlegekre a sorok
gyülekezetéNél várok mint nagy felfedezések idején
tömeg betűsír
Szélén állok és tüzes mellemet a sötétség
patkolja meg.

RÁ-LÁ-TÁ-SOK
- sejtelmed nincs milyen amikor lágy rétek
szalagja
megkötöz
- a fákról leperegnek a MESSIÁSOK
- lábujjadtól lassan torkodig simogatva fojt
a rá
ébred-és
- elcsobognak nótáink a szélben
- kivárod míg ellép megannyi társad
- fejszekoncertek az erdőn röpül a forgács
és hangjuk rápermetez

KATARZIS-HAVA
Jut mindenre álom amikor
A valóság derekára fátylat
Csavar a szél
És megzavarodik és megbolondul
Az óramutató
Csupa epilepsziás kortana van
Valami ilyenkor hús alázattal kinyitja
A csend kapuját
Azé a csendét mely az időhöz forraszt
Telek suhintanak felénk
Kicserzett kezünkön
Reszkető hópehely
Jut mindenre ölelés ilyenkor
Hahota ahogy végigcsap rajtunk
A felolvadás
Nagy katarzisok szállongnak
Fentről
Ahogy alvadó vérünkbe
Minduntalan
Puhán és kimérten
Bekavar a fergeteg

MAGASLATI KÉPLET

VERS

LÁTÓ-HATÁR
ásító ölelés ágya szivárvány gerincén
bajnok túlvilág kapcsa
csak lapozzuk feléd a színes esőket
erezeted mint
csapkodó villám itatódik át leveleinken
bomlunk és hajlunk nyomaidban süppedő
rejteked
nagy kihívás
rejtőzzünk rejtőzzünk már el egyszer poros
árnyékod
mögött
amit a dombokról hátukra vesznek a folyók
—

Kakukk ring a diófán
Elnéz a földi szorításban
Elnéz fentről és földi suhogásba les
Elnézi hogy vajon lesem e dolgot
Vajon
DE lesem időt ébresztő csőrét ÉS csőrének
koppantását
Lesem
Apró toll-szíve dobogását lesem és
elveszem
Hangjába botlok
És nem veszem észre hogy
Elesem

A TEMPLOM FALA
Amikor ott gőzölögtünk mint díjnyertes
Ménló
Futás után
Leültünk egymás mellé érméket dobálni a
falra
Mind mind mindig csak délután
Elzúgott hajnali roráték foszlánya
tekeredett nyakunkra
Mint a megrántott ministráns öv csont
derekunkra
És ahogy ültünk és dobtuk a fémpénzt
Jöttek idősek és fiatalok
Imádságra érkeztek gondtalan apácák
És csak úgy csak úgy suhogtak fejünk felett
a pálcák
Mikor hittanórára gyűltünk
És egy Jézus képbe kacéran belenevettünk
A templom fala mindig csak védett
Simogattam sokszor vakolatát
Megsimogatnám újra azt az anyagot
De törmelékét már rég tovább ásták

BÚCSÚ TÁVOZÓ
RUHÁKTÓL
Elhagynak gyorsan mint gyorsvonatok
Elhagynak lassan a fények
Visszanevetnek lázas mondatok
És elhagynak gyorsan az ékek
Elhagy lassan az üstökös kabát
És elhagynak gyorsan az ingek
Visszanevetnek harsanó trófeák
És elhagynak lassan a rejtett szépek
Rongyok gyűlnek fel valahol
Cérnájukban izzadság tengere
Nyomukban hűs lélegzetük lohol
Gombjukon ég a hold tenyere
Kiszab mindent az enyészet
Visszaokádnám még az egészet
Vállam peremére az idő felül
Míg lángok közt sétálok meztelenül

A Burundanga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc című előadásban

KÓBOR KUTYA
A hátsó kertből érkeztem vissza, éppen az
ásót tettem a helyére a szerszámok közé, amikor
gyanús neszre lettem figyelmes. Kiálló bordájú,
sovány kutyát pillantottam meg a sövénykerítés alatt, lábai közé húzott farokkal szaglászta
a frissen kaszált udvart. Idegen volt a vidéken,
könyörgő tekintettel nézett rám, alázatosan
nyöszörögve hízelgett élelemért. Azonnal megsajnáltam, uzsonnából megmaradt száraz kenyérhéjat dobtam eléje. Rágás nélkül nyelte a
kemény falatokat, sárga szemében hálás fények
villantak; mohón falta a sós szalonnabőrt, még
a hagymaszárat is megette; nyelés közben a kerítések mögül szűrődő gyanús hangokra ügyelt.
A környék kutyái azonnal megérezték az idegen szagot, az épületeket megkerülve, a kertek
felől özönlötték el a teret. Vendégemet cserben
hagyták az ösztönei, későn vette észre a sarkon
gyülekező falkát. Riadtan görbült össze, morogva húzta hátra az ajkait, kilátszottak rózsaszínű
ínyei; sárga fogait vicsorgatva fenyegette ellenségeit. Fokozatosan szűkült körülötte a kör, hörgő hangok figyelmeztették. Izgatottan szagolt a
levegőbe, menekülési utat keresve nézett körül.
Óvatos mozdulattal nyitottam meg a kisajtót, a
hangos nyikorgás ellenére se vette észre a kínálkozó lehetőséget.
Gerincén felborzolódott a szőr, izmai megfeszültek, az indulattól enyhe remegés futott végig az egész testén. Tarka macska osont át az
úton, talán ebben a pillanatban fogta fel a veszély mértékét. Oldalazva közeledett a kisajtón
hagyott rés felé, de már nem jutott be az udvarra. A legmerészebb kutya ugrott neki elsőnek,
hatalmas tépőfogak villantak, majd célt tévesztve csattantak a levegőben. Vendégem, magasba
lendülve hárította a támadást, zuhanás közben,

— Honnan indultál, milyen út
vezetett a színpadig?
— Maroshévízen születtem,
egy gyönyörű hegyvidéki városban, itt jártam iskolába óvodától érettségiig a Kemény János
Elméleti Líceumba. Valahogy
gyerekkorom óta mindig akaratlanul vagy öntudatlanul vonzott
a színpad. Kilenc-tízéves lehettem, amikor elkezdtem néptáncolni. Volt otthon egy néptánccsoport — sajnos már nem létezik, mert minden tagja elköltözött, a fiatalok pedig nem folytatták tovább —, Csűrdöngölő
néptáncegyüttesnek neveztük,
úgy kerültem bele, hogy az egyik
osztálytársam hívott, hogy menjek a táncházba. Nem tudtam
mi az, elmentem, kipróbáltam,
látták, hogy van hozzá tehetségem, arra biztattak, hogy menjek
táncórára is. Elkezdtem rendszeresen járni, utána nagyon lelkes
voltam. Az iskolában is bármilyen
rendezvény volt, tudták, hogy
rám mindig számíthatnak vers,
vagy bármilyen szöveg elmondásával. Akkor még nem gondoltam, hogy a színészi pályát választom, csak szerettem a színpadot
és jól éreztem magam rajta. Tizenegyedikes voltam, amikor az
egyik tanárnőm kérdezte meg,
nem gondoltam-e arra, hogy színész legyek, mert illene hozzám
ez a szakma? (Én mindig szakács
akartam lenni. Nagyon szeretek
főzni.) Akkor azt válaszoltam,
hogy nem, de nagyon elgondolkodtatott. Elkezdtem érdeklődni,

sikeresen hasította fel ellenfele fülét. Ekkor léptem közbe, hosszú bottal igyekeztem szétválasztani az acsarkodó fenevadakat; erélyes szavakkal
hívtam, csitítva szólítottam, az iszonyatos hangzavarban nehezen érzékelte a kímélő szándékot.
Eredményein felbuzdulva megfeledkezett az
általam kínált lehetőségről, vizslató szemekkel
hátrált a tér kijárata felé, ahonnan érkezett.
A felbőszült falka üvöltve állta el az útját, zöldes fények szikráztak a szemekben, sűrű nyálat
fröcskölve, eszeveszett dühvel acsarkodtak feléje. Egy tarka bundájú testes eb oldalról közelítette meg, hörögve mart az egyik hátsó lábába.
Keservesen vonított fel, sérült mancsát kímélve
húzódott a kerítés védelmébe, poros csalánbokrok mögül, segélykérő tekintettel nézett körül.
Egyszerre többen rontottak rá, morogva tépték szürke bundáját, sérült lábát sem kímélték.
Vinnyogva ereszkedett a gazos árokba, széles
lapulevelek közé menekült, vadul csaholó ellenségei felé csattogtatta fogait. Amikor teljesen
körülvették, a leggyengébb felé fordulva tört ki
szorult helyzetéből, farkát szorosan a lábai közé
húzva eredt futásnak. Alázatosan somfordált el
a kerítésre könyökölő, kíváncsi háziasszonyok
előtt. Szekér hajtott végig az úton, a felvert por,
kavarogva szállt a levegőben.
Ugatva, csaholva követte a felbőszült falka,
egymást túlharsogva vették körül a betolakodó
idegent, vad izgalmukban a lobogó sörényű lóról
is megfeledkeztek. A vér szagától felbőszülve
üldözték sérült társukat. Rémülettől kikerekedő
szemekkel figyelte acsarkodó ellenségeit, akik
morogva magasodtak fölé. Alattomos indulatok
csillantak a kerekre tágult szemekben, fogak
villantak, állkapcsok csattantak. Szőrcsomók
csüngtek felhasított oldaláról, megtépett füléből szivárgott a vér, és az egyik szeme is megsérült; égnek emelt fejjel, rémesen üvöltve könyörgött egy kevéske szánalomért. Újabb állkapocs
kapott feléje, villámként fordult meg, levegőben

hogy hol vannak főiskolák, hol van
magyar szak, mik a kritériumok, mi
kell a felvételire stb. Addig-addig,
míg tizenkettedik osztályban már
biztos voltam benne, hogy a színire felvételizek. Jártam felkészítőkre Marosvásárhelyre, érettségi
után felvételiztem, elsőre felvettek
2010-ben. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végeztem, ott
mesteriztem. Olyan tanáraim voltak, mint Tompa Klára, Bányai Kelemen Barna, Gáspárik Attila, Bíró
József, András Lóránd, Papp Éva,
Gyéresi Júlia, Strauss Imre István,
Buta Árpád stb. A koreográfia szakos diákoktól tanultunk táncolni.
— Mi történt a főiskola elvégzése
után, hogyan kerültél Szatmárnémetibe?
— Már a főiskola alatt dolgoztam
színházaknál. Találkoztam Balogh
Attilával, aki kialakított egy kisebb
csapatot az osztályunk egy részéből és más színészekből. Így volt az,
hogy elmentünk Kézdivásárhelyre
és elkészítettünk egy Goldoni-előadást, Gyergyószentmiklóson egy
Shakespeare-előadást,
Marosvásárhelyen a színház pincetermében
előadtunk egy ifjúsági előadást.
Marosvásárhelyen dolgoztam Keresztes Attilával egy Gorkij-előadásban. Másodéves voltam a mesterin, amikor felvettek a Harag György
Társulathoz.
— Mindenképpen Szatmárnémetibe akartál jönni?
— Nem feltétlenül ez volt a célom, mindig arra vágytam, hogy egy
Folytatás a következő oldalon

egyensúlyozva hárította az alattomos támadást.
Pórul járt ellensége vinnyogva menekült hátra.
Bősz ugrásokkal igyekezett kitérni a harapások
elől, fogait csattogtatva vicsorgott, habzott a
szája, eszeveszett elszántság tükröződött a szemeiben. Nyomorúságos életéért küzdött.
Véres nyál szivárgott a szája szögletéből, bordáiról lefordult a bőr, kékes erezetű belek türemkedtek ki egy hosszúkás nyíláson, ragacsos
cseppek szivárogtak sérült lábára. Egy pillanatra
megtorpant, majd fájdalomtól hajtva kúszott a
széles árok fölött átívelő híd alá, korhadt deszkák, salétromos téglák között talált menedéket.
Véreres szemeit forgatva, rémült hangon vonított. Többen megközelítették, de sárga fogai
elbizonytalanították a támadóit. Árokparton ugrálva csaholt a falka, a gyengébbek a hídon vonítottak, szerencsére egyetlen ellenségének se
jutott az eszébe, hogy hátulról, a híd másik vége
felől űzze ki védett fedezékéből. Tehetetlenül
forogtak maguk körül, csak a kaszálatlan füvet
taposták le. Elmaradt a folytatás, enyhült a játék izgalma, lehajtott fejjel, nagyokat vakkantva
somfordáltak el a környék kutyái. Egyetlen házőrző maradt a közelében, a kerítés korhadt lécei
mögött várta a pillanatot, amikor belemarhat a
gyanútlanul előkúszó prédába.
Nyikorogva ereszkedett a kútgém, vizet húzott
a háziasszony, a szomszéd udvaron gyermek riadt fel kipárnázott bölcsőjében. Szarkák csörögtek a diófa ágain, fekete tollak körözve hulltak
a magasból. Híd alatti üregében, remegő fejjel
mozdult a sérült állat, sebeit nyalogatva, egyre halkabban nyöszörgött. Szénával megrakott
szekér döcögött végig a poros úton. Óvatosan
dugta elő a fejét, könnyes szemekkel kérdezett,
felzokogva faggatta a kíméletlen világot, de senki nem méltatta válaszra. Véletlenül a környékre
tévedt kóbor kutya, bolhás korcs volt csupán,
egy a sok közül.
Pintea László
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Arra vágyom,
hogy mindig
megmaradhasson a gyermeki
nyitottságom

Orbán Zsolt (Pumukli), a Harag György Társulat tagja,
már a színművészeti főiskola befejezése előtt
a szatmárnémeti társulat tagja lett. Jelenleg a legtöbbet
foglalkoztatott színészek egyike, reméli még sokáig az marad.

olyan társulathoz kerüljek, ahol tudok tovább fejlődni, és van lehetőségem tanulni úgy a kollégáimtól,
mint a rendezőktől. Ehhez az kell,
hogy sokat tudjak dolgozni, sokat
tapasztalhassak. Tudtam, hogy
Szatmárnémetiben egy jó csapat
van, éppen ezért szívesen és kíváncsian jöttem el az állásinterjúra.
Addig már játszottam Szatmárnémetiben, Kányádi Szilárddal csináltuk a Csongor és Tünde tantermi
változatát. Ötödik éve vagyok Szatmárnémetiben és nem csalódtam.
Szeretem Szatmárnémetit, mert
megtaláltam azt a csapatot, melyben labdába tudok rúgni, tapasztalatot tudok szerezni, sokat tudok
tanulni a kollégáktól. Megvan a lehetőségem, hogy sokat dolgozzak,
nagyon sok szerepet kapok, ez jó és
szeretem, mert fejleszt engem ez
a dolog. Ha túlcsordul egy kicsit az
előadásszám — ez az évad nagyon
zsúfolt volt —, érzem a fáradtságot.
— Melyek voltak a nagyobb szerepeid?
— Nagyon szerettem, de nagyon
nehéz volt Gyergyószentmiklóson
a Szent Iván-éji álomban Puck szerepe. Ő a szolga. Shakespeare-nél
mindig megjelenik a szolga szerep. Nagyon nehéz volt megtalálni
a figuráját, de miután megtaláltam, nagyon hálás volt játszani.
A 2016/17-es évadban játszottuk
Szatmárnémetiben Shakespeare:
Tévedések vígjátéka című darabját Bocsárdi László rendezésében,
ebben is van két szolga, én voltam
az egyik, ez a szerep is nagyon nehéz volt. Az idén bemutatott Molière: Scapin című darabja sem volt
könnyű, ebben az egyik szerelmes
fiatalt játszottam, szintén Bocsár-

di rendezésében. A próbafolyamatok idején minden próbára elmentem — akkor is, ha nem kellett ott
lennem —, mert olyan dolgokat
mond, amit kár lenne nem meghallgatni.
— A legnagyobb közönségsikert A
dzsungel könyvében, Maugli megformálásával érted el. Ez a szerep men�nyire állt közel hozzád?
— Az is nagyon nehéz volt. Ez a
szerep a felnőtté válás története,
amit végig kell vinni és meg kell
élni. Örülök, hogy jövőre újra műsorra kerül. Nehéz szerep, de hálás.
Az a jó, ha az embernek nehéz a
dolga, de utána azt érzi, hogy megérte. Jólesik, jó érzéssel tölt el, ha
egy pozitív visszajelzéssel az ember
visszakap valamit. Nem csak eljátszunk egy előadást, hanem a közönség marad valamivel.
— Vannak-e különösebb vágyaid,
szerepálmaid?
— Szerepálmaim nincsenek. Mindenre kíváncsi vagyok, bármilyen
szerepet szeretek játszani. Arra vágyom, hogy mindig megmaradhasson a gyermeki nyitottságom, a kíváncsiságom a világ iránt, a minden
iránt. Gyerekkorom óta kíváncsi
vagyok mindenféle szakmára. Gyerekkoromban nagyon sokat dolgoztam otthon. Nagytatámmal a hátsó
udvartól kezdve az ácsmesterségen
keresztül a főzésig mindent kipróbáltam. Anyukám varrónő volt,
bejártam vele a kötöttáru gyárba
és néztem, ki mit csinál. Apukám
víz-gázszerelő, mai napig is, amikor hazamegyek, elmegyek segítek
neki. Nagybátyám villanyszerelő,
sok mindent megtanultam tőle. Kíváncsi vagyok a világra és minden
apróságra. Ez nagyon izgalmas, és
nagyon jó kamatoztatni ezeket az
ismereteket.
— Térjünk vissza még egy kicsit a

A tévedések vígjátéka című előadásban. Fotók: Czinzel László

A Biloxi blues című előadásban
főzésre. Hogy szeretted meg, mik a
kedvenc ételeid?

RIVALDAFÉNY

16. oldal

Folytatás a 15. oldalról

A dzsungel könyve című előadásban

— Ez úgy jött, hogy anyukám nagyon szeret főzni, sokat is főz. Van
egy lánytestvérem és úgy alakult ki
a leosztás, hogy apukám és a testvérem mentek vásárolni, én és anyukám otthon maradtunk a konyhában
és főztünk. Szerettem ott lenni a
konyhában és kíváncsi voltam, hogy
anyukám mit csinál. Mindig kérdeztem, hogy mit, miért kell úgy csinálni. Hét éves lehettem, olyan kicsi
voltam, hogy nem értem fel a gáztűzhelyhez, odavittem a kisszéket
és úgy sütöttem meg a tükörtojást.
Otthon mindig segítettem anyukámnak, végül sokszor már egyedül
főztem. Miután elkerültem az egyetemre, ott ahogy időm volt, főztem.
Akik velem laktak, szerencsések
voltak, mert mindig összedobtam
valamit. Mindent szeretek főzni, a
süteményeket kevésbé. Nem receptek szerint főzöm, nagyon szeretek
improvizálni. Megnézem, milyen
alapanyagok vannak és azokból készítek valamit. Az egyetem ránevelt
az improvizálásra, mert az egyetemista mindig szegény.
— Mit jelent számodra a színház?
— A színház az a „játszótér”, ahol
folyamatosan megújulhat gyermeki
mivoltod.
Elek György
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