
A nevelés és az oktatás egy olyan kihívássá vált 
napjainkban, hogy nincs az a szaktekintély vagy 
intézmény, aki/ami választ tud adni az évtizedek 
óta megválaszolatlan és egyre bonyolultabbá 
váló kérdésekre. A kollektív gondolkodás háttér-
be szorul ugyan, de nem születnek olyan egyéni 
látásmódok, hogy azokat követve kialakuljanak 
egy-egy közösség által elfogadott látásmódok. 
Ehelyett évről évre folyamatosan új kérdések ve-
tődnek fel és maradnak megválaszolatlanul, ami 
miatt folytonos zavar akadályozza az oktatási 
rendszer működését.

Ki tudna választ adni arra a kérdésre, hogy mit 
kell tanítani egy kisiskolásnak és egy általános 
iskolásnak, hogy felkészüljön a középiskolára? 
Kell-e tanulni felsőfokú matematikát az orvos-
tanhallgatónak, kell-e növénytant és állattant 
tanulni az informatikusnak, egyáltalán mit kell 
tudniuk azoknak a fiataloknak, akik választott 
hivatásukat a legmagasabb szinten akarják mű-
velni, és mit kell megtanulniuk azoknak, akiknek 
a pályaválasztás során az volt a döntő, hogy sok 
pénzt keressenek. 

A köznevelés otthonról indul — tartja a mon-
dás, ezek szerint az iskolai nevelés eredménye 
az otthonról hozott alapoktól függ. Ebből követ-
keztetve arra a kérdésre is meg kellene találni a 
választ, hogy ki legyen az otthoni nevelő, azaz 
ki nevelje a nevelőket? Ki tanítja a tanítókat? A 
huszonegyedik században szinte ismeretlen — 
a fiatalabbak számára hihetetlen —, hogy vol-
tak korok, amikor egyetlen nevelési intézmény 
létezett: a család. Majd a világ fordult egyet a 
saját tengelye körül, egy szinttel magasabbra 
emelkedett a társadalom, és létrejött az iskola, 
aminek az a szerepe, hogy olyan ismereteket 
adjon a gyerek számára, amire — mai szóhasz-
nálattal élve — felépítheti a karrierjét. A világ 
nem áll meg, újabb és újabb fordulatokat tesz a 
saját tengelye körül, közben magasabb szintek-
re emelkedik, ehhez kellene alkalmazkodjon az 
oktatás-nevelés, mert ha ez nem következik be, 
akkor az ember elmarad a világától, nem tart lé-
pést a technika fejlődésével, előbb-utóbb köny-
nyen megtörténhet, hogy a gépek uralma alá 
kerül. 

Szociológusok, oktatáspoli-
tikusok, pedagógusok nagyon 
sokat foglalkoznak azzal, hogy 
milyenek legyenek a kor nevelési 
stílusai, oktatási módszerei, de 
esély sincs arra, hogy a különbö-
ző nézetek egybeforrjanak. Már 

az ókorban megállapították az akkori bölcsek, 
hogy a tanulás játékból indul, a jó tanuló folyton 
játszik. Ez a játék előbb a szülő-gyerek viszony-
ban bontakozik ki, csak később kapcsolódik be 
a környezet. Azt is mondhatjuk, hogy amikor 
a gyerek bekerül az első idegen közösségbe — 
bölcsődébe, óvodába, iskolába —, már kialakul 
benne egy irány, ami a külső hatásokra teljesen 
megváltozhat, de ha megmarad az egészséges 
szülő-gyerek kapcsolat, akkor jó eséllyel meg-
előzhető a nagy változás. Sajnos az utóbbi év-
tizedekben nagyon nagy hangsúlyt helyeznek 
maguk a szülők is — de a társadalmi nyomás tel-
jesen erre irányul —, hogy a gyerek növekedésé-
vel egyre jobban kialakuljon benne az anyagi ja-
vak megszerzésére való törekvés. Hosszú távon 
viszont legalább olyan fontos a lelki érettség, az 
érzelmi világ gazdagsága, a szellemi életben való 
jártasság. Ez viszont csak akkor érhető el, ha a 
tanítóknak magas szinten képzett, gazdag érzel-
mi világgal rendelkező tanítói lesznek.

Elek György

Ki tanítja a tanítókat?
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Az idő
Nem tudom milyen nap van.

Azt sem hány óra.
Azt meg végképp, hogy hányadika.

Megállt az idő.
Nem tudok róla.

Nem akarok tudni róla.
Elméletileg már két hónapja,

Hogy megállt az idő.
Azóta akarom megállítani, vagy késleltetni 

legalább.
Van egy óra a szobámban, 1 óra 10 percet 

késik.
Te pontosan 5 hónapot és 11 napot késtél.

De megbocsátok, mert azóta a minden vagy.
A mikróba se teszek már semmit.

Tudod miért? Ki fogsz nevetni. Igen.
Annak is van számlálója.

Nekem senki ne számolja mennyi időt töltök 
veled,

És végképp ne szabja meg senki!
Egy elmélet szerint, ha megállna az idő

Mi sem tudnánk mozogni.
Nem is akarok.

Nem tudom milyen nap van.
Azt sem hány óra.

Azt meg végképp, hogy hányadika.
De meg fogom állítani az időt.

Hidd el! És akkor soha nem kell elmenned.
Csak egyre kérlek:

Legyél itt, ha megállítom,
Mert nélküled rossz az örökkévalóság.

Próba
Minden héten ez van.

Légiriadó.
Próba.

Azt kérdezed: Honnan fogjuk tudni mikor 
igazi?

Semmi sem az — felelem. 
Csak félünk.

Minden ütemnél.
Szerdán 10.10-kor.
Mindig megszólal.

Nekünk pedig mindig félni kell.
Nem unod még?

Szerdánként 10 órakor félni?
Talán nem is a veszélytől félünk,

A haláltól…
Nem.

A szirénák zajától,
Melyekre éjszakánként ébredünk,

És rájövünk
Csak csend van

És a csend miatt álmodunk zajt, ami felriaszt.
A szirénák szólnak, csengnek,

Mint az iskolai csengő.
Minden reggel elkések.

Vajon ezt is le fogom késni?
Nem akarok lemaradni. Erről nem.

Mi értelme lekésni a halált?
És mi értelme élni?

Most mindketten ugyanarról írunk.
Félelem. Halál. Sziréna.
Kémia. Iskola. Csengő.
Minden héten ez van.

Légiriadó.
Próba?

Besenyődi Judit

A híd
4 szék a színen. Belép az 1-es, megáll az elsőnél. 

Belép a 2-es: 
1 – Jó estét kívánok. 
2 – Jó estét! (2-es megáll a másik szék mellett, 

a többiek ugyanígy bejönnek és mindenki a maga 
székénél áll meg. Az arcukon még semmi sem lát-
szik. Egyszerre teszik fel a lábukat a székre. Elő-
ször az egyiket, utána a másikat. Felállnak. Lefe-
lé néznek. 3-as elővesz egy doboz cigarettát. Egy 
mozdulattal körbekínálja)

1 – Végül is ennyi még belefér. (2-esen kívül 
mind rágyújtanak és leülnek)

Csend
4 – Az élet kegyetlen volt?
2 – Inkább az emberek…
1 – Inkább a nők…
3 – Inkább a halál…
4 – Miért érdemes élni?
3 – Ott a család.
4 – Van?
3 – Sose volt.
2 – Szerető férj…
1 – Hűséges feleség…
4 – Van?
1, 2 – Nincs.
2 – A feleséged…? (belekezd, de aztán hirtelen 

elhallgat)
1 – Dupla műszakot vállaltam. Akkor kezdő-

dött. 
Feláll és középre megy. Mellé 4, átteszi rajta a 

kezét, mintha alvás előtt átölelné.
4 – Kérlek. Melegítesz. Ma ne bújjunk össze. (1 

a másik oldalra fordul, ahol 2 droggal kínálja, de ő 
elutasítja)

1 – Aztán egyre többet beszélt telefonon. 
(Csörög)

1 – Igen tessék.
3 – Júliát keresem.
1 – A férje vagyok, miben segíthetek?
3 – Öm egy munkatársa vagyok, sürgősen be-

szélnem kell vele. Munkaügyben keresem.
4 – Miért veszed fel a telefonom? Nyomozol 

utánam? 
1 – Ne haragudj, én csak…
4 – fha (Elfordul és mosolyog miközben a tele-

fonba beszél)
1 – Szeretem őt. Többet ér nekem mint az éle-

tem. Olyan nekem mint egy szép álom az alvás 
ürességében. Mégis mi lett velünk? Hol rontot-

tam el? Kevés vagyok? Mindent megtettem érte. 
Harcoltam… és mégis…

Egy dal csendül fel. — Requiem for a dream — 4 
odalép 3-hoz és a dal ritmusára páros tánccal imi-
tálják a megcsalás motívumát. 1 magához húzza 
2-t. Elveszi tőle a drogot és a tánc alatt ő egyre 
jobban belemélyül. A dal csúcspontján 1 a földre 
zuhan. A táncosok megállnak. Állókép, majd 3 oda-
lép 1-hez és felsegíti:

3 – Ezért?
1 – Ezért.
Leülnek.
1 – A férjed…?
2 – Iszik.
3 lecsapja mellé a székét mintha asztalnál ülné-

nek.
2 – Milyen napod volt drágám?
3 – Hol a vacsora?
2 – Nem tudtam mikor jössz… összeüthetnénk 

együtt valamit.
3 – Az ember hazajön a munkából fáradtan és 

még csak annyit sem érdemel, hogy a felesége 
főzzön neki, ugye? (megragadja a torkát. Egy pil-
lanatig állnak, majd: 

2 – Elissza a pénzt (még mindig a nyakát fogja, 
de már nem dühből. Az arcán nincs érzelem egyik-
nek sem), aztán részegen, amikor hazajön, néha 
ok nélkül elkezd… (Vissza a jelenetbe)

3 – Te büdös ribanc! 
A székek mögött ütni kezdi. Közben akár zene. 

1, 4 a színpad két szélén kifelé kiabálják, amit a 
házaspár mondhat egymásnak.

4 – Kérlek ne… bocsáss meg… én…
1 – Te hálátlan! Ennyit nem érdemlek?!
4 – Kérlek ne haragudj!
1 – Hogyne haragudnék! Az én szavam nem ér 

semmit?! Most megkapod, amit érdemelsz! 
4 – De hát nem csináltam semmit!
1 – Ne feleselj! 
2, 4 egyszerre sikít. 1 megfogja 3 vállát. 3 hátra-

lép a földön fekvő 2-től, majd felsegíti:
1 – Ezért?
2 – Ezért.
1 átöleli 2-t. 2 zokog.
1 – Sohasem tudnék bántani egy nőt.
2 – Sohasem tudnék bántani egy férfit.
1 – Mindent megtettem érte, és neki nem volt 

elég. Mindenem amim csak volt, neki adtam, a 
szívemmel együtt… de neki ez is kevés volt…

2 – Mit tettem, hogy ezt érdemlem? Kit szeret-
tem? Miért kapom ezt az élettől? Mit vétkeztem 
és ki ellen, hogy ez az ár?

1,2 – Én csak szeretném, ha szeretnének…

Egymás mellé húzzák a székeiket és leülnek.
4 – hm család, álmok, boldogság…
3 – Egészség. Mind csak színjáték. (Mindketten 

cinikusak)
4 – A halál nem válogat, csak az élet ilyen finy-

nyás.
3 – Hiába élek le egy gondtalan életet, ha a vé-

gén belehalok a gondtalanságba.
4 – Cigaretta?
3 – Az orvosok tüdőráknak mondanák.
4 Feláll és mint egy kis doktornő odalép.
4 – Uram, nagyon sajnálom. Szeretném azt 

mondani, hogy nem a legrosszabb, de sajnos 
az… Megpróbálhatja a kezelést. Harcolni kell a 
végsőkig. Ajánlhatok egy specialistát, esetleg…

3 – Sokat fogok szenvedni?
4 – Tudja a kezelés…
3 – Csak válaszoljon.
4 – Kérem. Küzdjön ellene.
A nézők felé:
3 – Senkim sem volt, akinek elmondhattam vol-

na. Ilyenkor valahogy mindenkinek eszébe jut Is-
ten. Elmentem egy paphoz. Válaszokat akartam.

3 – Jó napot kívánok.
1 – Békesség néked.
3 – Mit mond Isten a szenvedésről?
1 – A földi élet velejárója. Aki az Ő nevéért 

szenved, örök élete van.
3 – És aki nem érte?
1 – Az elkárhozik.
3 – Miért higgyek egy olyan Istenben, aki csak 

szenvedést ígér?
1 – Mert Ő már szenvedett érted.
3 – És most végignézné, ahogy belehalok abba, 

amit Ő küldött rám?
4 – Ezt csak magadnak köszönheted. Eltéko-

zoltad az életed.
2 – Jönnek itt a szentbeszéddel, ez nem segít 

rajtad.
1 – Miért jöttél ide?
2 – Mert félsz. Gyáva vagy!
4 – Mert másképp szeretnél élni.
1 – Nem tudom.
Hátat fordít a papnak.
3 – Most mit tegyek?
4 – Harcolj! Éld úgy az életed, hogy te mindent 

megtettél, hogy ne marcangoljon belül a mi le-
hetett volna ha!

2 – Egy megoldás van. Szenvedés nélkül bevég-
zed Isten akaratát.

3 – Hogyan?

Folytatása a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról

2 – Ott a híd…
4 – Ezért?
3 – Ezért. És te? Kegyetlen az élet? 
4 – Nem. A halál.
3 – Baleset?
4 – Baleset, betegség vagy az emberek gonosz-

sága. Mindegy már. Csillagok voltak az életem-
ben és kihunytak. Ki tudja megmondani, hogy 
egy csillag mikor veszíti el a fényét és miért? 
Honnan tudjuk, hogy nem a mi gonoszságunk ol-
totta ki a fényét. (csend) Imádtam a kisfiamat: (a 
gyerekhez, aki a kezében van) Jól figyelj rám kisfi-
am. Ezt örökre jegyezd meg. Majd amikor nagy 
leszel, erős, bátor, boldog, amikor feleségül ve-
szed majd azt a nőt, akit nekem életem végéig 
protokollszerűen gyűlölni kell majd, és amikor 
családod lesz és én majd az unokáimat tartha-
tom így a kezemben, sőt amikor majd én már rég 
nem leszek csak az emlékem, jusson eszedbe, 
hogy örökké szeretni foglak, hogy semmi nem 
olthatja ki a szeretetemet. Örökre veled leszek 
és vigyázni fogok rád.

3 – Ez nem ér. Nekem is ezt ígérted.
4 – Mert mindkettőtöket egyformán szeretem. 
3 – És nekem nem kell ennél több. Ti vagytok 

nekem az ég és a csillagok. A víz, ami szomjam 
oltja, s az étel, mely életben tart. Ti vagytok a ha-
jólapát, ami előre viszi életem. (átölelik egymást)

4 – Nekem kellett volna ott lenni. Nekem kel-
lett volna szenvedni. Annyi mindent kaptam, ezt 
miért nem?

3 – És Ő velünk marad az idők végezetéig. Ámen.
4 mellett áll 1, 2. A ravatalt nézik:
2 – Gyere. Jobb ha most már megyünk…
4 – Ugye… ők már nincsenek itt? Ez csak… egy 

koporsó, ugye?
2 – Nem. Nincsenek itt. Nem maradnak itt 

egyedül a földben. Ők velünk jönnek akárhova 
megyünk… köti az eskü, köti a vér, köti a szere-
tet.

3 – Uram, Te ezt nem akarhatod…
Leülnek.
4 – Nincs már miért élnem.
2 – Mindig van. Van más út.
1 – Sosem tudja az ember, hol találja meg, amit 

keres.
3 – Én rossz helyen kerestem választ. De most 

megtaláltam.
1 – Azért jöttem ide, hogy hátam mögött hagy-

hassam az eddigi életem. Sikerült beletörődni a 
feleségem hibájába. Ha mást szeret, hát legyen a 
másé. Legyen boldog, ha én nem tudtam boldog-
gá tenni. Ő sem tudott engem, de már tudom, 
hogy a halál markában találja meg az ember, 
amit keres. (megfogja 2 kezét)

2 – A legsötétebb éj után tündököl a legszeb-
ben a nap. Már tudom, hogy nem ezt érdemlem. 
Van kiút. Nem hagyhatom, hogy más döntsön a 

sorsomról. A vár, melyet magam köré építettem, 
omlani kezdett. Nem tudom mennyi idő kell ah-
hoz, hogy újra megbízzak valakiben, de látni sze-
retném a napfelkeltét!

Kimennek.
3 – Használjátok ki az életet. Örüljetek egy-

másnak. Harcoljatok a végsőkig. Szeressetek.
Felállnak a székeikre.
4 – Sosem baj, ha félünk.
3 – Nem szégyen, ha feladja az ember.
4 – Ha minden értelmét veszti, hogyan kéne 

tovább élni?
3 – …vagy épp hogyan kéne pont az életbe be-

lehalni?
4 – Nem azért vagyunk emberek, hogy mindig 

jó döntéseket hozzunk. 
3 – Akárhogyan is, de mindig mi okozzuk a sa-

ját halálunk. Akarva vagy akaratlanul. Aki küzd, 
eléri, aki megfárad, elesik, s hogy hová áll fel vé-
gül, azt csak ő tudja, mert végül mind felállunk 
valahogyan.

4 – Mindannyian ott állunk a híd peremén a 
holnap és a tegnap között. Az ember pedig min-
dig elégedetlen az úttal melyen jár. Bolond, aki 
azért ugrik, mert reméli a repülést.

3 – Aki árral szemben úszna. De ha már semmi 
nem vár odaát…

4 – …a végén nem marad más megoldás…
3 – …csak a híd.
VÉGE

Felületesség — 
társadalmunk 

lappangó vírusa?
A címben tett megállapítás felvethet bennünk 

néhány kérdést. Milyen vírus? Miért lappang? Egy 
társadalom mióta lehet vírusos? Miről beszélünk 
egyáltalán?

Pont erről. Túl sok kérdésünkre nem kapunk 
választ, néha azért, mert fel sem tesszük őket. 

Jól van az úgy is.
A modern, XXI. századi ember élete fölött át-

vették az irányítást az olyan, mai formájában már 
teljesen elfogadott és megszokott dolgok, mint 
a média vagy a közösségi háló. Bármit is teszünk 
egy átlagos napunkon, biztosan bele fogunk bot-
lani vagy az egyikbe, vagy a másikba. Helyezzük 
az utóbbit előtérbe: mindig magunknál hordoz-
zuk kütyüinket, hogy az első öt másodpercnyi 
semmittevésünk után legyen mivel foglalkoz-
nunk, hogy meg tudjuk nézni, keresett-e min-
ket a másik szobából a családtagunk, vagy a vi-
lág másik végéről egy kedves ismerősünk, vagy 
akár azért, hogy megtudjuk, hány követőnknek 
tetszik ugyanaz a dal vagy kisállatos kép, amit 
megosztottunk. Ez különösen jellemző az új év-
ezred szülöttjeire, közöttük szinte biztos, hogy 
találunk nem is egy olyat, akire azonnali szoron-
gásérzet tör, ha akár néhány percig, óráig nem 
tudhatja magánál szeretett okostelefonját, tab-
letjét, vagy ki tudja milyen méregdrága technikai 
vívmányát. Hasonló a régebbi generációk esete 
is, melynek tagjai például egy fárasztó munkanap 
után a fotelbe süppednek, és átadják elméjüket 
a televíziónak (vagy jobb esetben a szórakoztató 
adásoknak, melyek nem rendelkeznek ilyen ne-
gatív hatásokkal), ami féligazságokkal tölti meg 
tudástárukat, ők pedig ezeket bárminemű meg-
kérdőjelezés nélkül el is hiszik. Tisztelet a kivé-
telnek. A többi ember pedig (legyen szó a weben 
élő vagy a médiahívő, idősebb generációról) így 
lesz agymosott, függő, és együttvéve ennek az 
egésznek lesz a következménye az a vírus, amiről 
beszélünk, és ami kihat életünk minden területé-
re. Úgy, hogy észre sem vesszük. Lappang.

Ma egy ember megismerése már nem ugyan-
azt jelenti, mint úgy tíz évvel ezelőtt. Persze 
akkor még 10 éves sem voltam, teljesen más 
világot éltem, de azt tudom, hogy akkoriban 
még nagyon kevesen használták a közösségi ol-
dalakat ismerkedésre, egymás megismerésére. 
Sokkal inkább csak kapcsolattartásra. Jobb is 
volt úgy. 2019-ben többnyire az alapján ítélkez-
nek az emberek ismerőseik felett, hogy az mi-

lyen jellegű tartalmat (dalok, képek, versek) 
oszt meg, milyen stílusú képeket tölt fel, vagy 
hogy épp milyen színű a haja az új profilképén. 
A külsőségek váltak lényegessé, mindenkit az 
eredmény, a látszat mozgat, és nem a dolgok 
miértje, esszenciája, lényege. Hiába van racio-
nális magyarázata mondjuk a hajfestésednek, 
nagy eséllyel csak azok fognak rákérdezni, 
hogy miért tetted, akikkel nem csak a neten 
vagytok „barátok”. A többiek szempillantás 
alatt elkönyvelnek idiótának, vagy más, nyom-
dafestéket nem tűrő jelzővel illetnek. Ez az, 
ami kihat általánosságban a társadalmunkra. 
Ez az a vírus. Ez a mentalitás az, ami képes 
mindent megváltoztatni körülöttünk.

Kezdjük elfelejteni, hogy mi a dolgok lénye-
ge. Kezdünk felületesen dolgozni. Elkezdünk 
sokkal inkább munkánk eredményének meny-
nyiségére koncentrálni, mintsem annak minő-
ségére, mert hajlamosak vagyunk a részletet a 
mennyiséggel asszociálni.

Ez az, amiért esetemben nehézkesnek bizo-
nyult a cikkírásnak már a kezdete is: a téma-
választás. Olyan témák kavarogtak fejemben, 
mint a tapasztalatszerzés fontossága, hogy az 
ember attól lesz igazán bölcs, ha a saját bőrén 
tanul, vagy a tálentumok feltárása, illetve el-
zárása, hogy milyen hatásokkal járhat a szako-
sodásunk, ami a különböző területeket érin-
tő tehetségeinket illeti. Azonban mindegyik 
próbálkozás esetén arra jutottam, hogy ez így 
nem lesz jó. Csak egy nagy szöveghalom lenne, 
nagy terjedelemmel, semmi mondanivalóval. 
Hogy köbgyököt lehetne vonni belőle és még 
akkor sem lenne igazán lényegre törő, elsuhanna 
a lényeg fölött és nem volna semmi értelme az 
egésznek. Mert a tömör, apró dolgokban rejlik a 
lényeg. Mindig. Attól függetlenül, hogy monda-
tot nem kezdünk „hogy”-gyal vagy „mert”-tel.

A probléma viszont abban rejlik, hogy kimoz-
dulunk a lakásból, és ezen mentalitás eredmé-
nyeivel találkozunk. Az egyre rövidebb életű 
árucikkeinkben, melyek gyártásakor a munkások 
arra vannak utasítva, hogy a lehető legrövidebb 
idő alatt minél többet gyártsanak le; a minőség 
másodlagos szempont lett, vagy néhol már nem 
is szempont, és csakis a mennyiségre teszik a 
hangsúlyt. Az utakon is ugyanezzel szembesül-
hetünk: mindenhol kátyúk, rossz utak, pedig 
most volt egy éve a legutóbbi útburkolat javítás. 
Miért? Azért, mert itt is az válik lényegessé, hogy 
a lehető legtöbb utat le lehessen aszfaltozni a 
meglévő keretből, s így szorul háttérbe az idő-
tállóság. Továbbá, a tanügyben is megfigyelhe-
tő a felfogás: a humán tantárgyaknál a diák lép-
ten-nyomon olyan feladat megfogalmazásokba 
botlik, mint: „Írj egy 1–2 oldalas értekezést…” 

vagy „Írj egy legalább 2 oldalas esszét…” Való-
jában persze itt nem a terjedelem a lényeg, de 
a még tapasztalatlan, 15 éves diáknak az tűnik 
ki, hogy neki olyan hosszú fogalmazást kell írjon, 
pedig sajnos meglehet, hogy még csak nem is ol-
vasott több oldalas szöveget egyhuzamban. Így, 
tudta nélkül „ráragad” ez a káros felfogás, és on-
nantól kezdve mindig az lebeg előtte, hogy „csak 
legyen meg a terjedelem, a többi nem érdekel, a 
részletek nem olyan fontosak”.

Mivel ennek a cikknek egyféle emlékeztető 
szerepet is szánnék, lezárás gyanánt visszacsa-
tolok az első pontosított esetre, az emberi kap-
csolatokra: csak úgy tudjuk megismerni egymást 
embertársainkkal, ha odafigyelünk egymásra, ha 
felfigyelünk az apróságokra, mindennapi dolgok-
ra, amik látszólag jelentéktelenek, viszont azok 
által fogjuk tudni igazán megismerni a másikat. 
Pont, mint A kis hercegben. Így lesz szükségünk 
egymásra, így leszünk különlegesek egymásnak. 
Így válik a közönséges rózsa a te rózsáddá. Így 
szelídítjük meg egymást. 

Demian Ervin
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al Hétköznapi függőségeink

Vajon észleli az ember, ha függővé vált? — erre 
a kérdésre legtöbben a nemleges választ adnánk. 
Tagadunk és megpróbálunk kiskapukat keresni. A 
gondolkodás helyett a sóvárgás irányít. Az embe-
rek nap mint nap áldozatokká válnak. Különböző 
függőségekről hallottunk már: cigaretta, alkohol, 
szerencsejáték, videojáték, cukor, gyógyszer. Ta-
lán elég ennyit megemlíteni, és az ember olvasás 
közben rájön arra, hogy valamelyiket napi szinten 
űzi. Az első feltett kérdés után jöjjön a második. 
Vajon mennyire van kihatással ezek használata 
az életünkre? Úgy vélem, mindezek rendszeres 
használata káros lehet, nem csupán arra, aki 
használja, a körülötte élőkre is. Valószínűleg min-
denki a legkárosabb függőségnek a dohányzást 
jelölné meg. Szerintem ezek között nincs különb-
ség, mind káros a használójára. Arra gondoltunk 
már, hogy az emberek miért választják ezeket a 
különböző „pótlékokat”? Véleményem szerint 

azért, mert szükségük van stresszoldókra, ezek 
számukra instant örömforrások. A „pótlékok” 
használata azonban nem vezet lelki megnyug-
váshoz. Az ember frusztrációt érez, ha kimaradna 
az adag, akár agresszívvá válna. Az ilyen esetek-
ben már érdemes szakemberhez fordulni, mivel 
az adott személy nem kiszámítható és veszélyes. 
Azonban még mielőtt eljutna valaki a végső fá-
zisig, tudnia kellene a következményeit. Vegyük 
például az alkoholt, nem csupán egy ital, egy 
inspirációforrás. Például arra inspirál, hogy ököl-
csapásba kezdj. Mindenképp ellenőrizhetetlen-
né vállnak az emberek általa. Nem csupán saját 
magát teszi tönkre, megnyomoríthat másokat. 
Amikor azonban kérdőre vonják, ki más lenne 
a hibás, ha nem az alkohol? Ezeknek a különbö-
ző kiegészítőknek a használata megtéveszti az 
agyat. Legyen az hétköznap, legyen az hétvégén, 
ha nem teszel ellene, semmi sem fog változni. Vi-
gyázzunk magunkra és egymásra! Mindig. 

Marosán Erika, 
volt kölcseys diák

Tamás Tamara

Mindenből egy
Kell egy új tüdő, a mostani a te illatoddal van tele.

Kiüríteném, mint azt a szemetest, amibe a szavaidat hánytam.
Azóta olajos, gennyedző a folyó, nem bírom lenyelni.

Kell egy új szem, ami még soha nem látta a nap sugarait megtörni 
a tieidben.

Mert a függönyön beszűrődő fény játszott velünk, s nem mi 
egymással.

Kell egy új agy, egy olyan, amelyikben a neuronok még nem őrültek 
meg az érintésedtől.

Attól ahogy ujjaidat az ujjaim köré zártad.
És kell egy új száj, nyelv, amely soha nem mondta ki ezeket 

a szavakat. 

Bármi
Lavina legyél tavaszi hajnalon. 

Kaktuszokat ostromló homokvihar. 
Rágógumit taposó bakancs.  

Fényes napsütés viharfelhők szívében. 
Zuhanó repülőgép az égen.  

Legyél rés a falakon, 
Berepedt jég a tavon.  

Eltévedt postagalamb,  
Gyermeki kaland.  

Zuhanó falevél a sötétben.  
Legyél az éjszakai kávém, 

Az utolsó szál cigaretta, remegő ujjaim között.  
Az ágyon fekvő rém.  
Glória a fejem fölött.  

Az utolsó levegővételem. 
Kormos kristálycsillár.  

A szerelmes, aki csak vár.  
A meg nem szűnő akarat.  
Egy felszakadt bőrdarab.  

Legyél.  
Legyél és ne tudjam, hogy vagy.

Mi számít mérföldkőnek?
Születés. Első lélegzetvétel. Az újszülött felsírá-

sa. Az első átaludt éjszaka. Játék. Első lépések. Első 
szó. Játszótársak. Barátok. Szerelem. Első csók. 
Boldogság. Csalódás. Szakítás. Őrjöngés. Sírás. 
Önmagunk megismerése. Kiteljesedés. Kreativitás 
megélése. Hogy mik ezek? Nyelvtani szempontból 
helytelenül egymás után rakott szavak sorozata, 
ponttal elválasztva. Egy emberi élet szempontjá-
ból? Mérföldkövek. Olyan mozzanatok az életünk-
ből, melyek nyomot hagynak, meghatározván a 
jövőnk alakulását, a céljainkat, törekvéseinket. 
Persze, lehetett volna itt említeni a gimnáziumi sza-
kot, amit választottunk, az érettségi diplománkat, 
az egyetemet, melyre készülünk. De mi értelme len-
ne? Mit mér a papír, a statisztika, ami emberi, hét-
köznapi eseményekből, érzelmekből, reakciókból 
nem válik nyilvánvalóvá? Mégis az jellemző ránk, 
emberekre, hogy ha meg akarunk ismerni valakit, 
ezek az üres adatok az elsők közé tartoznak, amire 
rákérdezünk. Milyen szakra jártál? Mennyi az érett-
ségi átlagod? Hány nyelven beszélsz? Mennyit kere-
sel? Senkinek nem jut eszébe érdeklődni afelől, mi 
teszi a másik embert boldoggá az életben, miben 
teljesedhet ki, mi az, amit szívvel-lélekkel csinál-
na akár élete végéig. Sokszor nem jövünk rá arra, 
mennyi időt takarítanánk meg azzal, ha a lényeges 
kérdésekre fektetnénk a hangsúlyt ahelyett, hogy 
elvesznénk a dokumentumok világában. Igen, el 
kell ismerni, hogy ezek hiányában nehezen bol-
dogul az ember, hogy ezek mennyire fontosak. 
De tényleg ez áll az első helyen? Mikor jutottunk 
oda, hogy számokban mérjük az embereket? Mikor 
lett fontosabb mérföldkő a fizetésemelés vagy az 
előléptetés az első kapcsolatnál, vagy a hobbink 
megtalálásánál? Még egy évig a tizenévesek tábo-

rát erősítő, tapasztalan zöldfülű szemmel, 
talán naivan, de azt gondolom, hogy a leg-
nagyobb mérföldkő, amit elérhetünk, az az 
önmagunkkal való megbékélés. Megtalálni 
a belső hangot, ami irányít, befelé figyelni, 
hallgatni rá, nem elnyomni, hagyni, hogy 
vigyen előre, motiváljon. Akkor is engedni 
neki, amikor mások megálljt parancsolnak, 
amikor — talán félelemből vagy a megve-
téstől tartva — ingadozunk. Megadni ma-
gunkat önmagunknak. Hinni abban, hogy az 
ösztöneink JÓT akarnak nekünk. Meghal-
lani a lelkünk hangját és megbékélni vele. 
Megtalálni magunkban azt, amit eddig nem 
is kerestünk, mert nem tudtunk létezésé-
ről. Ennél nehezebb feladat nem igen van 
az életben. Teljesíteni maga a kihívás, szin-
te lehetetlennek tűnik. Itt nincsenek szá-
mok. Nincsenek konkrét adatok. Senki nem 
mondja azt, hogy ha megkapod a tízest, ak-
kor megfeleltél. Nem mondhatjuk magunk-
nak, hogy oké, jó, akkor ha megtaláltam 
milyen hobbi illene hozzám, abbahagyom a 
befelé figyelést, beletemetkezem a munká-
ba, elnyomom a lelkem jelzéseit. Nem. Mert 
hiszem és tudom, hogy idős koromban meg fogom 
bocsátani magamnak, ha egy külföldi munkalehe-
tőséget elutasítok, de azt soha, hogy nem hagytam 
kibontakozni azt, ami bennem van, ami felszín-
re akart törni, ehelyett elfojtottam. Ilyen szintű 
szintézisben élni a belső világunkkal annyit tesz, 
mint kibékülni a környezetünkkel, hagyni, hogy a 
hozzánk közel állók is ugyanezt tegyék anélkül, 
hogy ítélkezés vagy egyéb keserű gondolat lenne 
bennünk. A mérföldkövekről, nézőpontokról, fon-
tossági sorrendről, értékekről mindig a kis herceg 
jut eszembe, az, hogy nem leszek az a felnőtt, akit 
nem érdekel más, csak a számok. Az emberiség szá-

mára talán az lenne a legnagyobb mérföldkő, ha 
mindenki olyan gyermeki egyszerűséggel látná a 
világot, ahogyan a kis herceg. Ez azonban ugyano-
lyan utópisztikus álom, mint a világbéke. Ezzel a kis 
kitérővel pedig véget ért az éjszaka folyamán hirte-
len előtört kis eszmefuttatásom. Így a végére azért 
bennem maradt még a kérdés, hogy akkor most 
mégis mi számít mérföldkőnek: érzelmek, gondola-
tok vagy számok, papírok? Meg is válaszolom ma-
gamnak. Mindkettő a maga módján annak számít, 
csak vigyáznunk kell, nehogy az a bizonyos mérleg 
túlsúlyba billenjen valamelyik oldal felé. 

Tasnádi Tímea
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A Partiumi Magyar Napok mindig 
örömmel ad helyt szatmári kötő-
désű irodalmi és kulturális kiadvá-
nyok bemutatójának, fogalmazott 
házigazdaként dr. Szőcs Péter, az 
Identitas Alapítvány elnöke a janu-
árban újraindult havilap, a Szamos 
Szatmárnémetiben tartott bemu-
tatkozóján. A találkozó keretében 
mutatták be a Mátészalkán ne-
gyedévenként megjelenő Partium 
folyóiratot is, melynek szerkesztője 
Oláh András költő. Szó esett arról 
is, hogy a két lap milyen szerepet 
játszik a közéletben.  

Ez év januárjától új tervekkel és 
új elképzelésekkel ismét havonta 
jelentkezik a Szamos, mondta Elek 
György, a folyóirat főszerkesztő-
je. Az év elején újraindult politikai, 
társadalmi, közéleti és kulturális 
havilap jelszava: Szatmáriaknak 
szatmáriakról. A lap állandó rova-
tai közül talán az egyik legfonto-
sabb a Diákirodalom, magyarázta a 
főszerkesztő. Az első hét számban 
huszonkét Szatmár megyei fiatal 
közölt (voltak, akik többször is). 
Miközben gyakran halljuk, hogy a 
fiatalokat nem lehet megmozgat-
ni, a Szamos folyóirat bebizonyítja, 
hogy a fiatalok szívesen írnak, ha 
kellő bátorítást, támogatást, közlé-
si lehetőséget kapnak. Azok, akik a 
lapban közölnek, nem lesznek vala-
mennyien írók vagy újságírók, de az 
írás által hozzászoknak ahhoz, hogy 
merjék vállalni a gondolataikat, a 
közösségükért tenni akaró felnőt-
tekké válnak. 

Elek György köszönetet mondott 
Fehér Imolának, a Kölcsey Ferenc 
Főgimnázium német-angol szakos 
tanárának a rovat anyagainak ösz-
szegyűjtésében nyújtott segítsé-
gért, és megígérte, hogy a további-
akban is nagy hangsúlyt fektetnek 
a fiatalok felfedezésére. A lap szin-
tén együtt szeretne működni a Ba-
beş-Bolyai Tudományegyetem Pszi-
chológia és Neveléstudományok 
Kara szatmárnémeti kihelyezett 

tagozatának pedagógusaival és 
hallgatóival. Fehér Imola elismerte, 
hogy a fiatalok kezdetben eléggé 
nehezen vállalták, hogy közzéte-
gyék az írásaikat, miután több lap-
szám is megjelent, többen jelzik, 
hogy szívesen adnak verset vagy 
cikket. Egyre többen vannak, akik 
viszik haza a lapszámokat, megmu-
tatják a szüleiknek és ismerőseik-
nek. Érdemes odafigyelni azokra 
a fiatalokra, akik ma felvállalják a 
gondolataikat és az érzéseiket, véli 
a pedagógus, aki azt is elmondta, 
hogy ma már nem csak biztatás, de 
büszkeség a diákok számára, hogy a 
Szamos folyóiratban közölhetnek, 
az évzárón többen is kérték, olvas-
sák fel, írásuk jelent meg a lapban.

A Szamos nagy erénye, hogy köz-
lési lehetőséget biztosít a fiatalok-
nak. Ezek a fiatalok, akik most kö-
zölnek írásokat, megízlelnek majd 
valamit, és lehet belőlük valami. 
Meg kell adni számukra a közlési 
lehetőséget, mert másként a tehet-
ség csírái is elvesznek bennük. Ha 
egy fiatal közlési lehetőséget kap 
egy lapban, az lényegesen megha-
tározza, hogy később milyen irány-
ba orientálódik. Erről a kezdemé-
nyezésről nem szabad lemondani 
— fogalmazott 

Veres István, aki korábban tíz évig 
szerkesztette a Szamost. „Jelenleg 
két kulturális folyóirat van Szatmár 
megyében: a Szamos és a Sugárút. 
Ilyen korábban nem volt. A kettő 
jól kiegészíti egymást. A Sugárút az 
egyetemes magyar folyóirat-iroda-
lom egyik részének tekinti magát — 
hogy ez mennyire van így, döntsék 
el mások — igyekszik magas szinten 
megírt anyagokat közölni ama kis 
számú olvasónak, akikhez eljut. Más 
kérdés az, hogy van-e a lapra igény, 
illetve ha van, hogyan jut hozzá a 
potenciális érdeklődő, ami egyéb-
ként a Szamosra is érvényes. Ez a 
kérdés még megoldásra vár. Megje-
lenését a megyei önkormányzat fi-
nanszírozza, ez nagy kultúrpolitikai 

tett. A Szamos szélesebb réteg-
hez szól, megjelenését szintén a 
megyei önkormányzat finanszí-
rozza” — mondta el Veres István.

Mi a közös a két lapban? Az 
egyik az, hogy az irodalom mel-
lett más kulturális értékekkel is 

foglalkoznak, a másik az, hogy a 
fiatalokra helyezik a hangsúlyt — 
mutatott rá Oláh András, a Partium 
folyóirat főszerkesztője. Elmondta, 
a Partiumban nagyon sok olyan fi-
atal mutatkozott be, akik egy-két 
év múlva más lapokban is közöltek. 
Miért Partium? Bármilyen hihetet-
len, Mátészalka is azon részek közé 
tartozik, ami annak idején az Erdély-
től elcsatolt terület volt. A kiadó, 
a szintén Partiumhoz tartozó Vá-
sárosnaményban van. Az alapötlet 
1987-ben, a Nagykállóban élő Ratkó 
József, József Attila-díjas költőtől 
származik, aki irodalmi társaságot 
hozott létre még a rendszerváltást 
megelőzően. Amikor a társaság lét-
rejött, elhatározta, hogy kiad egy 
folyóiratot. Ratkó József már nem 
élhette meg a folyóirat megjele-
nését, halála után egy évvel jelent 
meg az első szám. A Partium folyó-
irat abban különbözik a Szamostól, 
hogy negyedévenként jelenik meg. 
A Partium valóban az Erdélytől 
elcsatolt részekre utal, a szóban 
viszont benne van az „art”, ami a 
művészetre való utalás. A lap az 
ország legkülönbözőbb pontjairól, 
de a határokon túlról érkező íráso-
kat is közöl. Amennyiben a két lap 
együtt fog működni, lehetőség lesz 
mindkettőt a határ mind két oldalán 
megismertetni.

Dr. Szőcs Péter rámutatott, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében 
három lap van, ezek műfajukban 
teljesen különböznek egymástól, 
így egészítik ki egymást. Így kellene 
legyen ez a két Szatmár megyei fo-
lyóirattal is, szerinte a két kiadvány-
nak akkor van hosszú távú jövője, ha 
közöttük valamilyen munkamegosz-
tás alakul ki. Nagyon sok kulturális, 
történelmi, közéleti rendezvény 
van a megyében, ezeken nagyon 
sok fontos dolog elhangzik, ezek-
nek nyoma kellene legyen a lapban, 
hogy az minél szélesebb olvasói ré-
teghez jusson el, vetette fel.

A folyóiratról
A Szamos folyóiratnak nagy múlt-

ja van. 1868-ban hozták létre, de 
csak 1869-ben indult, és folyamato-
san jelent meg 1944 őszéig (közben 
a magyar helységnevek sajtóbeli 
használatának hatósági tilalma mi-
att 1936–37-ben Szabadsajtó, 1937–
40. szeptember 5-e között Szamos 
címmel; alcíme 1924–38 között „a 
Szatmár városi és Szatmár megyei 
Magyar Párt tagozatának hivatalos 
lapja”, 1942. szeptember 9-től „ke-
resztény politikai napilap”. Felelős 
szerkesztője 1937-ig Dénes Sándor, 
1937 augusztusától Fekete Lajos; 
főmunkatárs Figus Albert. Ő 1940 
októberétől felelős szerkesztőként 
szerepel (1941-től Figus-Illinyi Al-
bert néven); 1944. szept. 16-án a lap 
Szatmárnémeti szovjet bombázásá-
val és a főszerkesztő halálával szűnt 
meg. 1926–28 között szerkesztője 
volt Bukarestben (Farkas Aladár), 
1926–31 között Máramarosszige-
ten (Lengyel István), Felsőbányán 
1929–31 között (Opulschi István), 
Nagykárolyban 1931-ben (Berey 
Géza). Belső munkatársai 1940–44 
között Antal Sándor, Boros István, 
Koncsek László. 1918 előtt éppúgy, 
mint a két világháború között po-
litikai és közéleti anyaga mellett 
főképp vasárnapi és ünnepi száma-
iban szépirodalmat, a város irodal-
mi, művelődési, színházi életével 
kapcsolatos cikkeket is közölt. Ha-
sábjain 1918 előtt találkozunk Bár-
sony István, Bibó Lajos, Bródy Sán-
dor, Eötvös Károly, Gárdonyi Géza, 
Herczeg Ferenc, Jókai Mór, Juhász 
Gyula, Kabos Ede, Krúdy Gyula, Ma-
lonyay Dezső, Mikszáth Kálmán, 
Pakots József, Pósa Lajos, Reviczky 
Gyula, Rudnyánszky Gyula, Sas Ede, 
Somlyó Zoltán, Szomaházy István, 
Teleki Sándorné, Tóth Kálmán írása-
ival. 

1990 után a lap újraindult. Rend-
szertelenül jelent meg néhány szá-
ma és újra megszűnt. 1996 és 2016 
között Veres István szerkesztésé-
ben jelent meg, ez az időszak amiatt 
volt fontos, mert a rendszerváltást 
követően ez volt a megye legismer-
tebb magyar havi lapja.

Szamos-találkozó a PMN-en
A Partiumi Magyar Napok részeként szervezték meg  

a Szamos-találkozót a Kossuth-kertben lévő Zöld Házban.  
Az eseményen meghívott vendégként vett részt Oláh András, 

Mátészalkán élő költő, a Partium folyóirat főszerkesztője.
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Mint az Állami Magyar Fiúlíceum 
diákja, egy 60-as éveiben járó, spor-
tos testalkatú, tekintélyt parancso-
ló tanárt ismertem meg, aki mint a 
fizikaszertár készülékeinek mindent 
tudója be-beengedett bennünket 
az áporodott levegőjű félhomály 
számunkra rejtélyes világába. A ta-
nár elvtárs megszólítást nemigen 
kedvelte, az úr pedig akkor nem volt 
szóhasználat, ezért diákjai inkább 
Géza bácsiként emlegették, mely-
hez az évei is megvoltak, hiszen már 
nyugdíj előtt álló tanárember volt.

Születését a Láncos Református 
Egyházközség anyakönyvébe ket-
tős keresztnévvel Géza Lajosként 
jegyezték be 1889. szeptember 20-
án a Werbőczy utca (Mileniului) 10. 
szám alatti családi házból. Második 
keresztnevét soha nem használta, 
még a sírkövén sem jelenik meg. 
Édesapja, Tereh Lajos (1854–1895) 
mint kisiparos a szíjgyártásnak volt 
szakavatott mestere, munkát főleg 
a fogatok, bérkocsik, lovas gazdák 
adták műhelye számára. Édesanyja 
Munkácsi Erzsébet (1858–1929) az ő 
születése előtt három alig pár évet 
élt gyermekét veszítette el — Er-
zsébet (1884–85), Lajos (1885–88), 
Gyula (1886–86) — majd még két 

fiúval, Mihállyal (1892.09.19.) és 
Sándorral (1894.05.14.) tette tel-
jesebbé a családot. Géza az ele-
mit és középiskolát a Református 
Főgimnáziumban végezte, olyan 
oktatók-nevelők keze alól került 
ki, mint Bagothay Sámuel (1868–
1930) földrajz-történelemtanár, 
Bakcsy Gergely (1860–1945) 
magyar-latintanár, Borsos Benő 
(1860–1906) magyar-görögtanár. 
1907-ben szerzett érettségi dip-
lomát, mellyel a kolozsvári Fe-
renc József Tudományegyetem 
matematika-fizika-kémia szakán 
folytatja tanulmányait. Ezen 
évek alatt kiváló előmenetelével 
tanulmányi ösztöndíjat szerez, 

mellyel Németországban, Svájcban, 
valamint Olaszországban tanulmá-
nyi utat tesz.

Az egyetemi diploma elnyerését 
követően a kolozsvári és göttingeni 
egyetemen felkínált állás ellenére 
hazatér, és 1912. szeptember 1-jén 
matematikatanári állást vállal a 
Szatmárnémeti Felső Kereskedelmi 
Iskolában. A tanítás mellett, hogy 
megfeleljen az általa elfoglalt ka-
tedrának, Kereskedelmi Akadémiai 
tanulmányt folytat, ahol egy újabb 
diplomával gazdagítja oklevéltárát. 
Az első világháború megszakítást 
hozott megkezdett pályáján. 1914-
ben behívót kapott, s a frontra 
kerül, ahol később fogságba esik, 
ahonnan csak 1918-ban jut haza.

Hazatérve folytatja a Felső Keres-
kedelmi Iskolai munkáját, ahol az in-
tézmény igazgatásával bízzák meg, 
de az 1919-es impériumváltást kö-
vetően politikai témájú cikkei miatt 
1920-ban felmentik igazgatói állá-
sából és még pénzbüntetést is kap. 
Csak 1928. szeptember 1-jén végle-
gesítik újra a kereskedelmiben.

1919. július 5-én megnősül, fele-
ségül véve a római katolikus vallá-
sú Szeless Valériát, Szeless Albert 
állampénztári igazgató leányát, aki 

két gyermekkel Istvánnal (1921–
2015 Szentendre, erdőmérnök) 
és Ágnessel (1924–1998 Zirc, fel-
nőve férjezett Grazel Istvánné) 
teszi boldoggá családi életüket.

Szellemi képességét az ok-
tatás-nevelésen túl szakdol-
gozatok, szakkönyvek írásával 
kamatoztatja. Egy aradi Felső Ke-
reskedelmi Iskolai tanártársával, 
mint társszerzővel jelenteti meg 
„Teoria Asigurărilor” című mate-
matikaelméleti munkáját 1926-
ban az aradi S. Reismann nyom-
dában. Könyvet ír és szerkeszt 
a kereskedelmi iskolák számára: 
„Aritmetică comercială” (1928), 
„Algebră financiară” (1938), „Al-
gebră practică” (1938). Szakmájától 
merőben eltérve irodalommal is 
foglalkozott, így bízzák meg a Köl-
csey Irodalmi Kör vezetésével. Maga 
is versel, melyeket „Közelebb hoz-
zád” címmel kötetben jelentet meg. 
Angol, francia, német költők verseit 
magyarra ülteti át, s jelenteti meg a 
lapokban, többek között a Szamos 
napilapban, melynek külső munka-
társa, de bedolgozik a Revű című 
lap számára is. A szépművészet is 
közel állt hozzá, korának festőit be-
mutatva, munkásságukat értékelve, 
elemezve közöl cikket Erdős Imre 
Pál, Kmetty János, Pirk János, Papp 
Aurel, Perlott Csaba Vilmos, Sarka-
di Sándor, Thorma János és felesé-
ge Kiss Margit, Róna Béla, Zsolnay 
Géza festészetéről. Személyesen 
ismerte és levelezett korának több 
neves személyiségével.

A kor sportéletének is ismert 
alakja volt, vívott, edzősködött, ha-
zai és nemzetközi versenyeken vett 

részt, több mint 20 sportdiplomát 
tudhatott magáénak. A természet-
járás elkötelezett híve, ő képviseli 
a szatmáriakat az Erdélyi Kárpát 
Egyesület Nagybányai Osztályának 
vezetőségében, mivel Szatmáron a 
gyalogos turizmus mondhatni még 
gyerekcipőben sem járt, ezért külön 
EKE-osztály nem alakult.

A 40-es évek első felében tanke-
rületi főigazgató helyettes, tanügyi 
tanácsos, munkája négy megyé-
re terjedt ki. 1944–46 között Pest 
megyére szóló tanügyi inspektori 
megbízatást kap, munkás gimnáziu-
mokat szervez. 1946 őszén hazatér 
a szatmári katedrára, s az Állami 
Magyar Fiúlíceumban matematikát, 
fizikát tanít, nemzedékek osztályfő-
nöke. 1953-ban utolsó érettségiző 
osztályával búcsúzik a katedrától.

80 éves korában szívszélhüdés-
ben hunyt el 1969. március 10-én 
Bocskay utca (str. Nicolae Bălces-
cu) 5. szám alatti családi házukban. 
Nagy részvét mellett kísérték utol-
só útján a vasúti református temető 
Lűkő-kriptából — melyet akkor mint 
ravatalozót hasznaltak — a Tereh 
család kis vaskerítéssel szegélyezett 
sírkertjébe, ahol már szülei, testvé-
rei nyugodtak.  A kegyeleti szertar-
tást nt. Telegdy József esperes és 
Beregi István, a Láncos-templom 
kántora végezte. E sírba helyezték 
örök nyugalomra az 1986. decem-
ber 6-án 92 éves korában elhunyt 
feleségét, Valéria asszonyt is. Sírju-
kat hatalmas fekete gránit obeliszk 
jelzi a temető keleti oldalában, a sír 
az útra néz. Mivel a leszármazottak 
külföldre költöztek, a sírkertet nem 
tartották meg, csak az obeliszket, és 
a mögötte lévő sírhantot váltották 
meg a család számára. 

Géza tanár úr távozásával egy ki-
emelkedő személyiséggel lett sze-
gényebb Szatmárnémeti magyar 
közössége, emlékét híven őrzi az 
egykori diáknemzedék, mely mára 
már igencsak megritkult.

Fazekas Lóránd

130 éve született és 50 éve hunyt el

Tereh Géza
a 20. század első felének sokoldalú  

személyisége, Szatmár város  
kiemelkedő magyar pedagógusa

Tereh Géza 1963-ban egy érettségi 
találkozón (részlet) jobbra 

Rög József magyartanár, balra 
Bacsinszki István orosztanár

A családi sír még a vaskerítéssel 
2005-ben

A családi obeliszk ma, másik 
oldalán a szülők nevével

A Lükő-kripta, melyet  
ravatalozóként használtak  

a mai építése előtt
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A mai kor embere a „mese” szót 
nyomban a gyerekkel, a gyerekkor-
ral azonosítja. Pedig nem volt ez 
mindig így, sőt. Régi feljegyzések-
ben megjelenik, hogy a tűz köré 
gyűlt mesemondók történeteit csak 
nagykorúak hallgathatták meg, azt 
pedig, amikor egy fiatal már leülhe-
tett a tűz köré, egyenesen felnőtté 
avatásnak tekintették. Az ismert 
mesegyűjtő, Jacob Grimm egyszer 
úgy nyilatkozott, hogy a meseköny-
vét egyáltalán nem gyermekeknek 
írta, persze nagyon örül annak, hogy 
szívesen fogadta ez a korosztály is, 
hanem eredeti terve alapján olyan 
komoly és idős embereknek szánta, 
mint amilyennek önmagát is tartot-
ta akkortájt. Ha pedig mindez igaz, 
márpedig miért is ne lenne az, akkor 
ez alapján válik magától értetődővé 
annak a három szakembernek a tö-
rekvése, akik Szatmárnémetiben 
újra szeretnék teremteni a felnőt-
teknek szóló mesemondás kultú-
ráját. Törekvésük annyiban mégis 
innovatívnak számítana, hogy ők 
ezen mese-esteket nem csak a szó-
rakoztatásért szeretnék újra élővé 
tenni, céljuk ettől sokkal összetet-

tebb: az estek központjába a lelket 
helyeznék, megteremtvén a lehe-
tőségét annak, hogy a jelenlevők 
kicsit önmagukra figyelhessenek, 
ellazulhassanak, megkönnyebbül-
hessenek, sőt az adott téma köré 
választott mese hőseinek példája 
alapján saját életükre tekinthesse-
nek és fejlődjenek. A kiválasztott 
témák pedig mind-mind olyan jel-
legűek, amelyekkel az élete során 
minden ember találkozik, hasonló 
nehézségekbe ütközik, megoldáso-
kat keres, próbálkozik. 

A mese-esteket három irányból 
közelítik meg a szakemberek. Az 
est témáját racionális síkról indítva 
mentálhigiénés szempontból vezeti 
be dr. Tallian Krisztián pszichiáter, 
amely megszokott a gondolkodás-
ra, tervezésre és állandó megvalósí-
tásokra fókuszáló modernkori em-
berek számára. Ezt a tudományos, 
de mégis szabadon áramló beszél-
getést követi a Bálint Kati mesete-
rapeuta által képviselt, a „feszült” 
hétköznapok kereteit oldó élősza-
vas mesemondás, kiegészülve Cse-
rey Csaba dobművész játékával, a 
lágy, ellazító hangok, tibeti tálak 

zenéjével, ami egy teljesen új légkör 
megteremtődésének esélyét hor-
dozza nemcsak a teremben, hanem 
a jelenlevők lelkében is.

Kimondottan erre az elgondolás-
ra felépített mese-est gyakorlatilag 
csak egyszer volt Szatmárnémeti-
ben, de felnőtteknek már több íz-
ben meséltek így a szakemberek, 
volt hogy szülőknek, pedagógusok-
nak vagy kisbabás fiataloknak tar-
tottak ilyen jellegű esteket. 

Az úttörőnek számító mese-est 
a nagy sikerű „Cseresznyevirágzás” 
apropójára született, és nem is vé-
letlenül tekinthető így ebben az 
elgondolásban elsőnek, hiszen egy 
újfajta kezdeményezés, gyakorlati-
lag mindig egy új kezdetet is jelent, 
amit mi más szimbolizálhatna job-
ban a tavaszi virágzásnál. 

A felnőtt relaxációs estek célja 
tehát igazán sokrétű. Elsősorban 
a kikapcsolódást, a rohanó hétköz-
napokból való kilépést jelentené, 
de ugyanakkor ettől sokkal többet 
is, mégpedig azt, hogy a jelenlevők 

lehetőséget kapjanak kicsit az 
elcsendesedésre, a befelé figye-
lésre, arra, hogy önmagukra han-
golódhassanak, hogy feltöltődje-
nek, és új lendülettel, újult erővel 
térhessenek vissza a saját való-
ságukba. De már nem pontosan 
úgy, ahogy annak előtte, hanem 
valamivel gazdagabban. És, hogy 
mivel?! Ezt V. Propp mesekutató 
munkája érzékelteti a legjobban, 
aki egy nagyon fontos dolgot kö-
zölt a mesehősökről, mégpedig 
azt, hogy hatalmas nehézségek-
kel kell szembenézzenek, útra 
kelnek, van, hogy félnek, segítők-
re lelnek és végül győznek. Visz-

szaállítják a megborult rendet, de 
többé már semmi sem lesz és nem 
is lehet olyan körülöttük, mint ami-
lyen a mese elején volt, ha tényleg 
a végére jártak és győzedelmesked-
tek, akkor mindenben hétszerte 
szebb és jobb dolgot érdemeltek. 

Nos, közülünk ki ne szeretne az 
élete nagy nehézségeire megoldást 
találni, győzedelmeskedni és abban, 
amiben igazán jó, királlyá lenni?!

Az első, hivatalosan meghirde-
tett felnőtt relaxációs mese-est si-
kere messze felülmúlta a legmeré-
szebb várakozásokat is, a szervezők 
így első nekifutásra egyáltalán nem 
számítottak ilyen nagy érdeklődés-
re. Ezért ígéretet tettek a folyta-
tásra, és ehhez híven szeretnék is 
folytatni ezt a kezdeményezést. A 
legközelebbi felnőtt relaxációs me-
se-est szeptember 30-án este lesz, 
a magyar népmese napján, amire 
egy újabb csodálatos történettel 
készülnek a szervezők.

Bálint Katalin
pszichoterapeuta

Folyamatosan változó életünk-
ben nap mint nap tudunk valami újat 
tanulni. Nemcsak tudunk, hanem 
kell is fejlődnünk, hogy lépést tud-
junk tartani a környezetünkkel és 
a világgal. Véleményem szerint ez 
a dinamizmus, ami jellemezi a min-
dennapokat, nem csak a gyerme-
keket és fiatalokat, hanem minden 
korosztályt egyaránt érint, hisz so-
sem mondhatjuk el azt magunkról, 
hogy mi már eleget tudunk. A tech-
nika, az informatika és a megjelenő 
új trendek minden napra tudnak 
valami olyan újdonságot tartogatni, 
ami számunkra új, amit megtanul-
hatunk. Tanulhatunk viszont egy-
mástól is. Tanulhatunk a nyugati 
országoktól, adott helyzetekben 
a környező megyéktől is akár. Min-
den, ami számunkra kívánatos álla-
pot, az ahhoz tartozó viselkedésfor-
ma, az bizonyára tanulható is.

Elszomorító sok esetben látni azt 
a hozzáállást, hogy mi már jól va-
gyunk úgy ahogy vagyunk, úgysem 
tudunk és nem is akarunk megvál-
tozni. Megvan itt minden, ami ne-
kem kell — mondják sokan. Nem 
tudom, hogy ez minek tudható be 
sok esetben, hiszen a minden meg-
van itt (gondoljunk akár városkánk-
ra) elég merész kijelentés annak 
tudatában, hogy gyakran a helyiek 
közötti beszélgetést panaszko-
dás hat át. Nem, nincs minden jól 
így, nincs meg minden és nem kell 
mindennel elégedettnek lenni. A 
hála érzése azért, ami megadatott 

számunkra, az teljesen más. Egyet-
értek és támogatom azt, hogy há-
lásnak kell lennünk mindenért, ami 
a mienk, hiszen számtalan ember 
nélkülöz és éhezik nap mint nap. De 
a hibák észrevétele és a jobbra való 
törekvés viheti előrébb az egyént 
és a közösséget is. A fejlődési lehe-
tőségek áthatják életünk minden 
területét, átvehetünk egymástól 
arra érdemes viselkedésmintákat, 
és elengedhetünk olyan negatív 
szokásokat, melyekhez görcsösen 
ragaszkodunk. De utazásaink során 
is megfigyelhetjük más közösségek 
értékelendő szokásait, és ami építő 
jellegű, azt mi is beépíthetjük a kör-
nyezetünk életébe. Akarni kell el-
érni azt az életszínvonalat, ami kül-
földön van, és irigyelve jelentjük ki 
róla, hogy „— Ahh, de ott könnyű.” 
Itt nem a luxusautók birtoklására 
gondolok, mikor életszínvonalról 
beszélek, hanem az utak minőségé-
re, a környezet tisztaságának a meg-
tartására, a kulturált szórakozásra, 
és arra, hogy mindennek van egy 
rendje, egy szabálya, amit minden-
ki tudomásul vesz és tiszteletben 
tart (többnyire). Meg kell tanulnunk 
kezelni és befogadni a változáso-
kat, és ha ezek nem kopogtatnak 
be hozzánk, mint egyének és mint 
közösség sem, akkor kezdeményez-
ni kell őket. Mint minden változás, 
melynek itt is végbe kellene men-
nie, elsősorban az emberekben kel-
lene kezdődjön, hogy kialakuljon 
egy olyan tudatos felnőtt társada-

lom, aki tudja, hogy az ő felelőssége 
is az, hogy a környezet — melyre oly 
sokat panaszkodik — milyen irány-
ba változik. Igaz az, hogy fájdalmas 
megváltozni, de ha mindenki egy ki-
csit is tenne azért, hogy a szemetét 
a kijelölt helyre tegye, az autóját ne 
a tilosban parkolja le és a hivatalo-
san intézendő ügyeit is oly módon 
rendezze, hogy azzal tiszteletben 
tartsa a szabályszerű kereteket, 
máris élhetőbb lenne minden. Eh-
hez még hozzáadódik az is, hogy bi-
zonyos szerepeket tényleg olyanok 
töltsenek be, akik szakképzetten 
nem az egyéni érdekeiket szolgálják 
munkájukkal, hanem előtérbe he-
lyezik a közösség javát. Sajnos sok 
alapvető aspektusa hiányos az itt-
honi helyzetnek, és azért hogy hol 
tartunk most, kicsit mindenki fele-
lős. Nem tanultunk sok olyan pél-
dából, melyet elszenvedtünk, nem 
tudtunk változtatni x, y ok miatt, 
pedig Babitstól tudjuk: Bűnösök 
közt cinkos, aki néma. Nem egyéni 
hibák kumulálódása vezetett oda 
feltétlenül, hogy mindent áthasson 
az elégedetlenség érzése, hanem 
egy teljes közösség mulasztása 
az, hogy fiataljaink kivándorolnak, 
gyermekeink külföldi oktatási szol-
gáltatásokat vesznek igénybe, nem 
beszélve arról, hogy az egészség-
üggyel hányadán állunk. 

Félünk véleményt alkotni és ki-
mondani azt, félünk kiállni bárki 
mellett, aki a változást mozdítja 
előrébb, de mi az, ami még mindig 

ekkora hatással van ránk, hogy fél-
nünk kelljen?! Ami a legszembetű-
nőbb az az, hogy félünk egy olyan 
rendszertől, melyet nem is isme-
rünk igazán, félünk annak a követ-
kezményétől, ami a véleményünk 
kimondása után jön, és félünk attól, 
hogy ennél is rosszabb lesz. Pedig 
nem, ha netalán vitát generál egy 
vélemény, az még barátok között 
is lehet építő jellegű és lehet szép 
módon is kezelni úgy, hogy gyümöl-
csöző eredményhez vezessen. 

Sok beszélgetés és elcsípett fél-
mondatok alapján érzem mindazo-
kat, amiket leírtam. Sok ember ok-
tató és nevelő munkája van ebben 
a közösségben, sok egyéni befek-
tetett munka és akarat kell ahhoz, 
hogy a jövőben is lehessen itt kö-
zösségről beszélni. Nagyon rohan 
a minket körülvevő világ és nem 
a megfelelés kell minket előrébb 
mozdítson, hanem az, hogy tettek-
kel is bizonyítsuk, hogy akarunk 
tanulni, akarunk fejlődni, tudunk 
változni és nyitunk olyan lehetősé-
gek felé, melyeket akár mi magunk 
teremtünk meg és építjük be az éle-
tünkbe, hisz oktatásra és nevelésre 
nemcsak az iskoláskorú gyermek-
nek van szüksége, hanem a felnőtt 
társadalomnak is, és minden olyan 
közösségnek, mely egy rendezett 
egészséges és példamutató életet 
szeretne élni, hogy értéket hagy-
hasson és adhasson át a következő 
generációknak. 

Juhász Zita

Relaxációs 
mese-estek 

felnőtteknek

A változás fontossága a folyamatos fejlődés tükrében
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— Milyen egy igazi tanár? Direkt nem jó tanárra 
kérdeztem, hiszen az már lerágott csont. Igazira. 
Igazából. Aki zsigerből tanít. Autentikus.

— Önazonos, aki önmagát adja-megosztja. 
Érdekes, mert otthon anyummal felemlegettük, 
hogy teltek az iskolai éveim. Legtöbb tanárom 
végezte a munkáját, leadta az anyagot. Ennyi. 
Iskolás éveim elején kevés olyan tanárom volt, 
akin éreztem, hogy ha bejön az osztályba s nem 
csak ott van, de jelen is van. Hogy ott van értünk. 
Értem is. Örömét leli abban, hogy foglalkozik ve-
lünk, gyerekekkel. Akit megemlítenék, a magyar, 
zene, rajz. A zenetanárnő jelentette a csillogást, 
így szerettem a közelében lenni. Minden ami 
zene volt, beiratkoztam, kórus, furulya. A rajzta-
nárunk is aranyos volt, mert pozitív visszajelzést 
adott, dicsért. Az összes többin azt éreztem, so-
sem elég. Szerintem a tanárnak pont az a legfon-
tosabb szerepe, hogy ne is legyen tanár.

— Ez érdekes meglátás. Tehát egy tanár alapve-
tő szerepe, hogy ne is legyen tanár. Kifejtenéd?

— Hogyne. Először is, aki nem szereti a gyere-
keket, nem szeret ott lenni, jelen lenni, bátoríta-
ni, pozitív visszajelzést adni, ne vállalja ezt a hiva-
tást. Másrészt, aki nem tudja letenni a csomagot, 
csak pufog órán, az sem igazi tanár. Közben meg 
kilencediktől csupa jó tanárom volt. Milyenek 
voltak ők? Mitől voltak igazi tanárok? Függetle-
nül attól, hogy 5-ös vagy 10-es tanuló voltam, 
mindig ugyanúgy néztek rám, mindig volt esé-
lyem. Mindig volt kedvem. Nem éreztem, hogy 
címkéznek, hogy lenéznek, hogy meg kell felel-
jek. Nem voltak lekezelőek, partnerként néztek 
rám. Érezted, hogy ott van, lelkesedik érted, kí-
váncsi arra, hogy ki vagy. Természetesen szemé-

lyesen minden egyes diákkal nem lehet ilyen 
kapcsolatod, de globálisan, az osztállyal igen. 

— Ki lenne az, akit kiemelnél?
— A román- és az angoltanárt. Őket min-

denképp. A személyiségük átjárta az egész ta-
nítást, élvezték, szeretettel csinálták, minden 
segítséget megadtak. Az órán együtt töltött 
idő értékes volt, tudásuk is maximális. Nagy-
vonalúan és éretten kezelték a konfliktusos 
helyzeteket. Jelen voltak. Tiszta szívből, iga-
zán, jót akarva. Ez is fontos. Mindig jót felté-
teleztek. Szerintem ezért is álltam úgy rá az 
angolra és a szívem mélyén eldöntöttem, hogy 
nekem ehhez a továbbiakban is közöm lesz. Az 
angoltanárnőben rejlő nagy tudás és türelem, 
valamint a módszerei emelték ki a többi tanár 
sorából. Később volt lehetőségem megismerni 
mint ember, barát és anya, és felnézek rá, ahogy 
tartotta a közel- és távolságot a diákokkal, ahogy 
rendezte a saját családi életét, mert a gyerekei 
elé soha nem vette volna a sulit. Olyan szép prio-
ritást tartott az életében, sok minőségi időt töl-
tött a családjával. 

— Itt, Szatmáron, már tanárként, pályád során 
találkoztál-e olyan kollégával, aki jó példát muta-
tott?

— Tőlünk, a Kölcseyből Boga Katit említeném. 
Bár engem nem tanított, felnézek rá. Szigorú 
és leadja az anyagot, de jelen van, lelkesedik 
a gyerekekért, amit csinál, azt szívből csinálja. 
Nagyon sok kolléga van még, aki inspirál, akiktől 
ellopható egy-egy kis varázsolni tudás, lelkese-
dés. Nem szeretem azt állítani vagy hallani, hogy 
a mai gyerekekkel sokkal nehezebb, mint régebb 
volt, mert a mindenkori tanár így gondolja. Jo-

gos az érzés, nem tagadom. De kimondottan 
inspirál minden olyan kolléga, aki harcol, aki 
megtalálja az utat a mindenkori diákhoz, aki 
tud a módszerein változtatni, ha kell, és pont 
azért hiteles, mert közben nem adja fel az el-
veit, a stílusát, aki önazonos.

— Mi az a nélkülözhetetlen összetevő, ami 
egy jó tanárhoz kell? Te mitől vagy ilyen? Mi az, 
ami hajt?

— Nem szeretném, hogy nagyképűen hang-
zodjon, de én úgy érzem, hogy hozok valami 
olyat, amiért a tanügyben akarok maradni, 
hogy legyünk egy páran, mint te is. Hogy rá-
nézzünk a gyerekekre s érezzék, hogy ott 
vagyunk, emberségesek vagyunk, szeretjük 
őket. De attól szigorúan leadod az anyagot, je-
gyeket adsz, számon kérsz, mert ez a dolgod. 
De az igazi tanár nem csak a munkaköri leírást 
követi, ott van azzal, ami tulajdonképpen a 
mindennapjaidat meghatározza, a szeretet-
tel. Ott vagy az igazságosságoddal. Akarni 
kell megtalálni az utat a gyerekhez. Anyósom 
zenetanár volt, ő mondta, hogy könnyű ered-
ményeket elérni az ügyesekkel, de az igazi ta-
nár az, aki a motiválatlant, a hátul kullogót is 
inspirálni tudja, hogy tanuljon. Na ehhez kell a 
szeretet, a tűz, ami szerintem egy igazi tanárra 
jellemző.

— Elérted már azt, hogy érezd, hogy igazi ta-
nár vagy, vagy folyamatosan dolgozol rajta? 

— Van bennem szeretet, kedvesség s türe-
lem. Úgy érzem, az az emberi töltet, amivel 
bemegyek órára, különleges és ezt a gyerekek 
is visszajelzik. E mellé még felkészülten s tu-
dással lépek be az osztályokba. Mindemellett 
állítom, ez még nem elég. Lépést kell tartani; a 

mai modern korban nem csak a tananyagon van a 
hangsúly. Angoltanárként nekünk belefér és kül-
detésünk is felkészíteni a gyereket arra, hogy ha 
elvégzi az iskolát, boldoguljon. A moduláris tan-
terv is megengedi. Olyan készségekre van szük-
sége, amiről legtöbbnek fogalma sincs. Ebben 
a hatalmas információhalmazban, ami feléjük 
özönlik, ha nem tanul meg kritikus lenni, válo-
gatni, össze is zavarodhat, idővel boldogtalanná 
válhat. Nevelnünk kell a gyereket, használható 
tudást adva neki úgy, hogy akár közben több 
készséget fejlesztünk. Így bennem van a készte-
tés, hogy folyamatosan fejlődjek. Ezáltal is moti-
váljuk őket. Számos módszer van. Ez nem azt je-
lenti, hogy nekünk, tanároknak ezáltal könnyebb 
lenne, sőt, nehezebb, hisz fel kell készülni. De 
meg kell próbálni s az évek során, ami nem válik 
be, átgondolni.

— Tanár- diák viszony. Te hogy látod?
— Tanár-diák viszony, igazán jó téma. Nekem 

ebben a legfontosabb szempontok egyike a vi-
szony szóban érhető tetten. A viszony két, em-
beri értékekben egyenlő fél egymáshoz való 
fordulását jelenti. Én ebben hiszek, bármilyen 
viszonyról legyen szó. Nem vagyunk mindig top-
pon, nem könnyű a másikat mindig partnerként 
kezelni, de én erre törekszem. A másikban, ko-
rától függetlenül az Embert akarom látni, akivel 
szemben nem lehetnek felsőbbrendű érzéseim, 
jogaim pedig mégannyira sem! A diákom annyi-
ra tisztel, amennyire én őt, pont annyira becsül, 
amennyire én őt, pont annyira fogad el értéke-
ket tőlem, amennyire hiteles vagyok, pont any-
nyira működik együtt, ameddig a szabadságát és 
érzéseit tiszteletben tartom… sorolhatnám. Azt 
tanuljuk és tanítjuk, hogy az igazán jó vezető nyi-
tott, semmiképp sem diktatórikus, partnerként 
kezeli cégének minden alkalmazottját, hiteles, 
energiával teli, vannak életképes víziói, és ami 
az egyik legfontosabb: stabil. Hát szerintem mi, 
tanárok a diákokkal való viszonyunkban ilyenek 
kell hogy legyünk, és egyre inkább csak ez fog 
létjogosultságot kapni, ahogy mind jobban és 
jobban belegyömöszöljük magunkat a XXI. szá-
zadba.

— Mi az a lelki kincs, amit Székelyföldről hozol s 
magadban hordozol?

— Igazságérzet, egyenesség, székely men-
talitás. Mégis, ami eszembe jut arról, hogy lelki 
kincs, az egy meghatározó momentum volt az 
életemben, amikor oda került Kelly atya Keresz-
túrra. Sok mindennel feltöltődtem, ami megha-
tározza viselkedésemet, azt, ahogyan az embe-
rekhez viszonyulok. A szüleimtől is hozok, hisz 
amit a családban látsz, az alap, de sok mindenre 
ránevelődtünk és utána tudatosan ráneveltem 
magam, ami innen jön, a plébániáról. Lelki kincs? 

Folytatása a következő oldalon

Interjú Orbán Emőkével
És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek.

Itt van az ősz, itt van újra. S mitől szép énnekem? Hjaj. Sokszor mély sóhaj tör fel a tanár 
lelkéből, hiszen legyünk őszinték, sokan úgy érezzük, nem pihentük ki magunkat kellőképpen, 
még nem vagyunk felkészülve az iskola kapuján kopogtató tanévre. De nézzünk szembe vele: 

ha rá kell készülni és emiatt rágörcsölünk, nem lesz belőle más, mint egy erőltetett menet.  
Szeptemberi Szamosunk interjúalanyát (sok más ok mellett) pont ezért is választottam. 

Szerettem volna egy olyan ember, tanár lelkét feltárni, aki nem sorolható semmilyen 
kategóriába, nem szorítható keretek közé, nem illik semmilyen sablonba, aki igaz,  

sokoldalú, hittel megáldott, tehetséges, emberséges, lelkes, az én életemben is jelen levő áldás. 
Vannak emberek, akik születésüktől fogva elhivatottak. Valami szépre, valami jóra. 

S ha nagy ritkán egy-egy ilyen lélek a katedra túloldalára kerül, meg kell őrizni, 
mint egy kincset. Igazgyöngyöt. Hiszen ő az. Jöjjenek, nézzék meg, hogy ragyog!
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Folytatás az előző oldalról

Elköteleződés. Ha valami fontos, megszeretem 
és nekifogok, akkor azt maximálisan, a véglete-
kig ki akarom meríteni. Nem adom fel. Ezt érzem 
kicsit, mint különbség. Anyaságomban is. Le tu-
dok mondani bármiről. Gyakran a makacsság 
és az elköteleződés határát súrolja. Ha máskor 
nem, ma ki akarom mondani, hogy ez nem rossz 
dolog, hogy van valami érték és abban kitartasz, 
vagy ha valaki neked fontos, akkor ott vagy, 
vagy ha szereted a munkádat, akkor azt végezd 
jól. Fontos neked a természet? Akkor járj a ter-
mészetben! Ha valamire azt mondod, hogy fon-
tos, akkor legyen benned makacsság, hogy azt 
mondd, hogy a megnemértettség és elutasítás 
árán is ragaszkodom hozzá, mert fontos nekem. 
Mi lenne az életünkből, ha nem ragaszkodnánk 
ahhoz, amit szépnek, jónak, szentnek és hasz-
nosnak tartunk?

— Mit jelent számodra a hit–remény–szeretet?
— Azt mondják, hogy könnyű olyankor hinni 

meg nagyon szeretni és reménységgel téli szív-
vel nézni a jövőbe, értékelni azt, ami körülvesz, 
ha jól vagy. De hogy mit jelent a hited vagy meny-
nyire tudsz szeretni, az akkor látszik igazán, ami-
kor nehéz idők járnak. Az jutott eszembe, hogy 
amikor megszületett első kisfiam, Balázska és 
kórházban voltunk, nem tudtam hozzá menni, 
mert rosszul voltam, csak vasárnap. Áttoltak to-

lószékben hozzá és jött egy sugallat, hogy meg-
kereszteljem. Ahogy kimondtam: Az Atya, Fiú, 
Szentlélek nevében, az a kis újszülött, 7 hónapo-
san világra jött gyermek tudatosan rám nézett, 
felemelte két kezét és vett egy nagy levegőt. 
Éreztem, hogy a Mennyország találkozik a föld-
del. Hogy van; nem hiszem, hanem tudom, hogy 
van. És ez egy csoda volt. Ez is megerősített ab-
ban, hogy nem kell félnünk, hisz itt a földön, ami 
körülvesz minket, az csupa jó dolog, ha szeretet-
ben élsz. És itt kötődik össze a hit a szeretettel. 
Minél többet adsz önzetlen, tiszta szeretetből, 
annál boldogabb vagy. Így egy napod sem telhet 
reménytelenül. Akkor kell a legeslegjobban sze-
retni, amikor próbára van téve a hitünk. Számom-
ra így kapcsolódik össze ez a három és konkrétan 
tapasztalom az életemben. Érzem, ha szeretet 
van bennem, reménnyel a szívemben, hiszem, 
hogy jó lesz.

— Mitől Emő az Emő?
— Szeretem, amikor ezt kérdezik meg tőlem 

az emberek. Szeretem, mert a legjobb feedback 
az, amit az ember a környezetétől kaphat, ha 
értékelni akarja önmagát. Pörgök, jó a kedvem, 
tele vagyok ötletekkel, pozitív gondolatok és 
érzések határoznak meg leginkább, és őszintén, 
erre nem vagyok büszke. Ezt kaptam, így vagyok 
felcsomagolva és olyan klassz ebből dolgozni 
nap mint nap. Amire büszke vagyok, az az, amit 
nehezen érek el, amiért erőfeszítéseket kell ten-

nem, ami nem esik jól, de mégis megteszem 
szeretetből és kötelességből. Természetesen 
segít a csomag, amivel az életre csomagoltak 
gazdagon, tudatában vagyok és kimondhatat-
lanul hálás is ezért.

— Ha életed egy dal lenne, hogy hangzana?
— A zene nagy ajándék. Hogyan is szólna? 

Nem lenne csupán egy dal az életem. Néha roc-
kos, néha jó kis nyugis, klasszikus. De nem is fel-
tétlen zene, hanem patakcsobogás. Mint a chill 
zene. Ha a gyerekkoromra gondolok, egy egész  
orchestra, általános iskolában harsona, lí-
ceumban egy teljes kavalkád — különböző kul-
túrák zenéi — hisz rengeteget utaztam, mint 
például ír vagy olasz, egyetem ideje alatt sajá-
tok és utána egyre inkább tisztuló, szép zene. 
Egyetemi éveim alatt írtam a legtöbb dalomat, 
így az a korszak saját dalok csokra lenne. Ak-
kor sok verset is megzenésítettem, például 

ott volt a József Attila Tiszta szívvel című verse, 
amit neked énekeltem el április 11-én. Senki más-
nak előtte. Következő szakasz: anya lettem, kissé 
alábbhagytam a zenéléssel, de mostanában egy-
re gyakrabban veszem elő a gitárt s énekelgetek. 
Annyiféle nyelve van a zenének, nagyon nagy 
örömforrás!

— És hogy csengne a dalszöveg? Írnál nekünk 
egyet?

A nevem türkiz 
A hangom sárga 

Dallam van varrva minden ruhámra 
Az ölelésem zöldes 
És érintésem barna 

A lelkem kacagásra angyal fakasztja
A korom piros  

Az otthonom gyömbér 
Százezer világ tenyeremben elfér 

A nevetésem lila 
Sok gondolatom fehér 

Egy kis szorongás néha utolér.
Egy paletta tiszta és kevert színekkel tele 

Olyan jó naponta játszani vele 
Neveket festeni, hangokat színezni 
Emberek kedvére dalokat bontani 

Dombokra felmászni, nagyokat kacagni, 
A naplementében csendet hallgatni, 

Ilyen és ezekhez hasonló a dallam 
Amiben, úgy érzem, a földön ragadtam.

Fehér Imola

Ezelőtt két évvel, szeptember vé-
gén a Szatmári Friss Újság szerkesz-
tőségéből búcsúztam a kollégáim 
kedves szavai és ajándékai kísére-
tében. Ekkor szülési, majd gyermek-
nevelési szabadságra készültem. 
Nem sejtettem, hogy ez végleges 
búcsú lesz. Munka, munkaközösség, 
várandósság, majd gyermekáldás 
tekintetében is az egyik legszebb 
év volt eddig. Visszavonulva pedig 
nem gondoltam volna, hogy ilyen le-
het a visszatérés. Visszavonulás ide 
vagy oda, gyermeknevelés mellett 
másfél éve dolgozom azon, amely 
a napokban látott napvilágot. Eh-
hez sok-sok átvirrasztott éjszaka, 
lopott órák, képzések, üzleti terv és 
pályázat megírása, álmodozás, pit-
ching (a pályázat bemutatása egy 
zsűri előtt), a Pont csoport és a Ro-
mániai Vállalkozásokért Egyesület 
által lemenedzselt Critbiz elnevezé-
sű program Start UP Plus támoga-
tásának megnyerése, mentoringok, 
üzleti terv csiszolása, még több ál-
modozás, immár reális tervezéssel 
párosítva, start-up vállalkozás be-
indítása, kreatív csapat és partner-
kapcsolatok kialakítása, erdélyi női 
vállalkozók és más inspiráló társak 
bevonzása, avagy sok-sok háttér-
munka volt szükséges.

Az egyik álom, egy egészséges, 

életvidám, huncut kisfiúval töl-
teni a mindennapokat, valóra 
vált. A másik álom is, hiszen egy 
önazonos projekt napvilágot lá-
tott. Ez az út azonban még hosz-
szú és szövevényes. Kilépve pe-
dig a színfalak mögül közönsége 
és közössége fogja eldönteni, 
hogy megérte-e a sok-sok erőfe-
szítést, hiszen távolról sem egy 
öncélú elképzelésről szól.

Ami a koncepciót illeti, egy 
olyan közösségi inspirációs mű-
hely kialakítása a cél, ahol az 
örök értékek új perspektívákkal 
találkoznak, és inspirációs for-
rásként sajátos nézőpontokat 
alkotnak. A matusinka életmód 
magazin — www.matusinka.ro 
— egy olyan világ bemutatásá-
ra vállalkozik, legyen az Erdély-
ben, avagy a nagyvilágban, amely-
ben kreativitás, üzlet, jó szándék, 
civil késztetés egy fenntartható 
életet szolgáló szövetséget alkot. 
Másabb szemléletmódot tükröző 
helyek, innovatív kezdeményezé-
sek, épített és szellemi kulturális 
örökség, felelős vállalkozások, for-
mabontó elképzelések, hiteles em-
berek képezik tartalmaink tárgyát. 
Inspirációs műhelyként szeretnénk 
működni a ma embere számára a 
virtuális világban és a valóságban 

egyaránt. Ami azt jelenti, hogy az 
online életmód magazin tartalmai 
mellett workshopokat, előadá-
sokat, találkozási lehetőségeket 
szervezünk minden olyan témában, 
amelyet inspirálónak ítélünk meg. 
Tervezünk kiadványokat megjelen-
tetni, egyéb közösségi projekteket 
megvalósítani, közösségi teret mű-
ködtetni. Célunk egy olyan hiteles 
forrás létrehozása, mely vezérfo-
nalként a szép, értékkereső, mély, 
időtálló és analitikus tartalmak 

alkotására épül. A tudatos ember 
számára támpont lehet a kiegyen-
súlyozott, jó élethez, a kíváncsi ol-
vasó pedig sajátos ötleteket merít-
het.

Végezetül köszönöm mindazok-
nak, akik hittek ebben az ötletben 
vagy bennem, támogattak vagy 
éppen megértettek. A történet kö-
vetkező fejezete már rajtad is múlik 
kedves leendő olvasó, résztvevő, 
közösségi tag.

Matusinka Beáta

Amikor két álom is valóra válik
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Milyen ember 
a rendőr?

Nagyok, szinte teljesíthetetlenek 
voltak az elvárások már 110–120 
éve, más kérdés, hányan feleltek 
meg ezeknek. Csak az lehetett ren-
dőr, aki éjt és napot a szolgálatnak 
szenteli, nem íróasztal mellől, ha-
nem minden irányban való folyama-
tos figyeléssel szolgálja a közrendet 
és a közegészségügyet. Megszakí-
tás nélkül törekszik a tudás és ál-
talános ismeretek megszerzésére, 
minden körülmények között igaz-
ságos és lelkiismeretes, de egyben 
határozott és erélyes. Mellőz min-
den ok nélküli erőszakot, megfé-
lemlítést, durvaságot, és mindezek 
mellett természetesen megveszte-
gethetetlen.

Feladatok,  
intézkedések

Feladat volt többek között a 
pénztári hivatal rendszeres éjjeli el-
lenőrzése. Ez a régi városháza épü-
letében kapott helyet, a püspöki 
palota mellett. Minden rendőrnek 
kötelessége volt szolgálati ideje 
alatt többször is betekinteni a meg-
világított helyiségbe.

A sertésvásár tilalmának betartá-
sa a sertésvész miatt szintén állan-
dó rendőri ellenőrzést, a rendelet 
semmibe vételekor intézkedést igé-
nyelt.

Szatmárhegyen egy veszettségy-
gyanús kutya — miután meghara-
pott négy embert — megszökött, 
ezért a helység területén 40 napig 
tartó ebzárat rendeltek el.

Mivel a városban használt bérko-
csik nem voltak elég tiszták, jó álla-
potúak, több ellenőrzést is tartot-

tak. A vizsgálat után Dirle László, 
Belényesi Károly, Tóth Gáspár, 
Kodra János, Paládi József és 
Imre János dicséretben része-
sült, a rendőrség szerint elsősor-
ban ők érdemelték ki a lakosság 
bizalmát.

Mivel a város területén talál-
ható állatoknál megszűnt a száj- 
és körömfájás, engedélyezték 
a szarvasmarha- és juhvásárok 
megtartását, de külföldre a fen-
ti állatokra még nem állítottak ki 
marhalevelet.

Belügyminiszteri rendelet ér-
kezett a templomok közelében 
lévő korcsmák és pálinkamérések 
ellenőrzésére. Ezeknek az isten-
tiszteletek és körmenetek ideje 
alatt megtiltották a nyitva tar-
tást.

Rendőri feladat volt a hivata-
los értesítések kézbesítése is, 
amelyet lehetőleg személyesen a 
címzettnek kellett átadni. Izraeli-
ta vallásúaknak szombaton idéző 
végzést nem közvetíthettek.

Az őrszemek váltásánál, csak 
a váltó személy megérkezése és a 
szolgálat hivatalos átadása után en-
gedélyezték az őrhely elhagyását.

A tífuszjárvány megelőzésére, 
megfékezésére az utcákat, tereket, 
árkokat és udvarokat folyamatosan 
takarítani kellett, ennek ellenőrzé-
se is a rendőrség, csendőrség fela-
data volt.

Néhány példa 
rendőri intézkedé-

sekre, eljárásokra
Rendőri nyomozás indult a 22 

éves Szaszarán Mária, Vetés közsé-
gi cseléd ellen, aki feltörte gazdája 
szekrényeit és 80 koronával, vala-
mint ruhanemükkel megszökött.

Balvinczki József, Kinszler End-
re és Weisz Nóé csavargókat a 
rendőrség öt lopott libával fogta 
el, bűnvádi eljárás indult ellenük.

Klein József 24 éves kárpitos 
a feleségétől 1500 koronát sik-
kasztott, és a pénzzel Amerikába 
szökött. Ellene elfogatási paran-
csot bocsátottak ki.

Bozsvai János és Scheppel Jó-
zsef asztalos tanulók nagyobb 
mennyiségű galambot loptak, 
emiatt büntető eljárást indítot-
tak.

Jegyzetek régi 
idők hóhérairól

A Rendőri Lapokban olvasható, 
hogy hajdanán így díjazták Darm-
stadt-ban (Németország, Hessen 
tartomány) a hóhért: Gonoszte-

vők olajban főzése: 48 korona. Élő 
ember felnégyelése: 30 korona. 
Lefejezés: 36 korona. Akasztás: 20 
korona. Boszorkány megégetése: 
28 korona. Az akasztófa hátra, hom-
lokra, vagy arcra égetése: 10 koro-
na. Orr, fül levágása: 10 korona. Itt 
az árkülönbségek valószínűleg a 
kivégzés, büntetés körüli nehézsé-
gekből adódtak.

Sanson Henry francia hóhér nagy 
adósságot halmozott fel, hogy 
megfizesse, zálogba tette a guillo-
tint, ami a francia állam tulajdona 
volt. Ezek után kivégzéshez ren-
delték, de ehhez munkaeszközét, a 
guillotint nem kapta vissza. Végül 
az állam fizette ki helyette a 4000 
franknyi adósságot, hogy végre 
tudják hajtani a halálos ítéletet.

Sztrájk
A városiasodó, iparosodó Szat-

márnémetiben a múlt század elején 
egyre gyakoribb volt a munkabe-

szüntetés, mint a tiltakozás eszkö-
ze. Ezt egészségtelen mozgalomnak 
tekintették, amellyel a sztrájkolók 
másoknak tetemes kárt okoznak, 
és amelyet társadalmilag és bün-
tetőjogilag meg kell torolni. A bel-
ügyminiszter ezzel kapcsolatban a 
legszigorúbb eszközök felhasználá-
sát rendelte el. A kereskedelemügyi 
miniszter azt is megjelölte, hogy 
kikkel szemben kell eljárni. A cél a 
teljes személyi és vagyoni biztonság 
szavatolása, a terrorisztikus csele-
kedettekkel szembeni védelem és 
azoknak az elemeknek az eltávolí-
tása, akik a munkásokat törvény-
telen cselekedetekre csábítják. A 
lapok beszámoltak a sztrájkok tör-
ténetéről és a 19. századvég nagy 
munkabeszüntetéseiről Európában. 
Néhány példa: Németországban 
1893-ban 26 iparágban 116 sztrájk 
volt, amelyeken összesen 9536-an 
vettek részt, az egész 508 héten 
át tartott. Angliában 1892-ben 700 

Folytatása a következő oldalon

Rendőrök, csendőrök, példaképek
Az alábbi információkat a Szatmárnémetiben kiadott, kéthetente 

megjelenő Rendőri Lapok (forrás: Hungaricana) 1904-es számaiból 
tallóztam. A lapot Tankóczi Gyula főkapitány felügyelete alatt a hiva-
tal tisztikara állította össze, kizárólag a főkapitányi hivatal vezetősé-
ge és rendőrlegénysége számára készült. A rendőrség kötelességei 

közé tartozott, hogy a lapokat szám szerinti rendben megőrizze, 
időnként ellenőrzésre bemutassa, és a lapok tartalma alapján feltett 

kérdésekre tudja a helyes választ, vagyis egyfajta állandó tanulási, 
továbbképzési, informálási szerepet töltött be a maga idejében. A Redőri Lapok fejléce

A Rendőri Lapok egyik hirdetése

Tankóczi Gyula, Szatmári arcképek 182. Fiákerek a Rákóczi utcában
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Folytatás az előző oldalról

sztrájkban 355 799 munkás vett 
részt, hatalmas veszteséget 
okozva ezzel a gazdaságnak, de 
nagy sztrájkokról számoltak be 
a lapok Ausztriában, Franciaor-
szágban, az Egyesült Államokban 
és még sorolhatnám.

Új bérkocsi 
szabályok 

A múlt század elején 20 kétfo-
gatú és 5 egyfogatú bárkocsit en-
gedélyeztek Szatmárnémetiben. 
A főkapitánynak jogában állt a 
nem megfelelő szolgáltatók en-
gedélyének visszavonása és he-
lyükben újak felvétele. Már akkor 
szabott tarifákkal dolgoztak: a 
kétlovas kocsi egész napra 10 ko-
ronába került, fél napra 6 korona 
volt, egy órára 1 korona 60 fillér. 
A tarifa távolság, célpont szerint 
is meg volt szabva: színházba, 
táncmulatságba menet-jövet 1 
korona 20 fillér volt, ugyanennyit 
fizetett az is, aki a méntelephez, 
gőzmalmokhoz, téglagyárakhoz 
ment egyfogatúval, a kétfogatú 
ugyanoda már 2 koronába került. 
A kétfogatú bérkocsi a vasúthoz 
1 korona 40 fillérbe került.

Csendőrség 
A lap a csendőrség hatásköré-

ről, szolgálatáról is tájékoztat. E 
szerint „a csendőrség a közbiz-
tonsági szolgálat teljesítésére 
rendelt katonailag szervezett 
őrtest, miből következik, hogy 
katonai és fegyelmi tekintetben, 
továbbá mindennemű személyi 
ügyeikben saját elöljáróik, fel-
sőbb fokban a m. kir. belügymi-
niszternek vannak alárendelve.”

Szolgálati szempontból a vá-
rost négy körzetre osztották, a 
körzetek ellenőrzését egy-egy 
tizedes irányította: Óvári Sán-
dor, Király Károly, Török János és 
Szarvadi Pál.

Koldulás
A hideg idő beálltával megsza-

porodtak a városban a koldulók. 
Őket próbálták elszállásolni, el-
látni meleg szobákban, de a jelen-
séget így sem sikerült visszaszorí-
tani, megszüntetni, ami azért volt 
aggasztó, mert a koldulással párhu-
zamosan a lopások száma is nőtt. 
Aktuálissá vált tehát egy szegény-
ház létesítése, akkoriban úgy gon-
dolták, hogy csak ez lehet gyökeres 
megoldás.

Karácsonyi 
kántálás

A lapot olvasva azt is megtud-
hatjuk, hogy a múlt század elején 
ez a szép, vallásos szokás kezdett 
elfajulni, sokak számára kereseti, 
sőt lopási lehetőséggé vált, amiért 
rendőri felügyeletre volt szükség, 
vagyis kántálni csak a megbízható 
emberek részére előzőleg kiadott 
engedéllyel, rendőri kísérettel lehe-
tett. Akkoriban a rendőrség figyel-
me ilyen apróságoknak tűnő részle-
tekre is kiterjedt. 

A múlt század elején természe-
tesen jóval kisebb volt a város, 
és minden közszolgálatot teljesí-
tő ember számára kötelező volt 
annak alapos ismerete. Tankóczi 
Gyula nem csak főkapitány, az 
Iparos Otthon építésének egyik 
kezdeményezője, hanem a Sa-
tu-Mare város tükre monográfia 
(1936) szerzője, a két világháború 
közötti véndiáktalálkozók egyik 
szervezője. Nagybátyámtól — aki 
a találkozók meghívóinak szét-
osztásánál segédkezett — tu-
dom, hogy fejből, név szerint is-
merte nemcsak a meghívottakat, 
de a lakcímüket is. 

Szatmárnémetinek nem egy, 
hanem sok ilyen jól tájékozott, 
elkötelezett vezetője volt az 
idők során, emléküket, követen-
dő példájukat sokan máig őrzik. 
Nem azért emlegetjük ma is Kiss 
Gedeont, Vajay Károlyt, Hérmán 
Mihályt, Böszörményi Károlyt, Papp 
Gézát és a többieket, mert ez va-
lakiknek az érdeke, hanem azért, 

mert a közszolgálat hiteles példa-
képei. Persze megértem, annak, aki 
csak véletlenszerűen vagy érvénye-

sülési vágyból sodródott, került ide, 
mindez semmit sem jelent.

Muhi Sándor

A főkapitányság egykori épülete napjainkban

Az épületen látható városcímer



A
 „

B
Ű

V
Ö

S 
K

IL
EN

C
E

S”
 

12
. o

ld
al

Nagy a hajlandóság bennünk, 
hogy zenészekre, amikor valame-
lyik műfajban elérik a kilencediket, 
azonnal kivetítsük a bűvös kilences 
számot. Van ennek hagyománya a 
zenetörténetben. A kilences szám 
— jó néhány zeneszerzőnél — állító-
lag a legsikeresebb, a legjobb szim-
fóniát hozta meg. A történet Bee-
thovennel kezdődik, a IX. (D-moll) 
szimfóniáját, majd Schubert IX. 
(Nagy C-dúr), aztán Dvořák, Anto-
nin népszerű IX. (Újvilág, E-moll), 
majd Mahler IX. szimfóniáját művé-
szetük csúcsművei között ismeri a 
köztudat, még akkor is, ha a bűvös 
kilencediket elérő vagy meghaladó 
művek állnak a szerző mögött. 

A nyár folyamán jelent meg az 
Otthonom Szatmár megye könyv-
sorozat 53. darabjaként Fejér Kál-
mán kilencedik kötete Boldog nya-
rak Szatmárban címmel. Miért ne 
engedjünk a csábításnak és kép-
zeljük hozzá a nagyok esetét. Már 
a cím vonzza a szívet és a lelket, 
hiszen boldogságról ír. Míg az elő-
ző könyveiben a népzenegyűjtő, a 
népzenekutató, a zenetanár szólal 
meg, addig a kilencedikben népdal-
feldolgozásai és saját szerzeményei 
jutnak el a zeneszeretőkhöz. 

Fejér Kálmán tanár urat 1988-ban 
nyugdíjazzák, de tovább tanít még 
tíz évig, és a székesegyház kóru-
sának továbbra is alapembere, és 
bekapcsolódik a Bartók egyesület 
munkájába, és szakmai irányítója 
húsz éven át a Hajnal Akar Lenni 
népdaléneklési versenynek. Szat-
márnémeti zenei és művelődési 
életének aktív és passzív ( jelen van 
a filharmónia minden hangverse-
nyén) tagja. Tiszteletre méltó fizikai 
és szellemi teljesítmény és jelenlét 
a város életében. 1998-ban Kálmán-
hoz is bekopogtatott infarktus őfel-
sége és az iskolai munkát kivette 
kezéből, de a többit tovább folytat-
ja. Éjszaka mindig otthon vagyok, 
mondogatta a betegségből felépül-
ve, nem kevés öniróniával.

Ma már nem járja a megye falva-
it, nem táncol, nem muzsikál, nem 
kerékpározik, hanem botra támasz-
kodva várja a püspökség melletti 
megállóban 11-es autóbuszt. Egy 
legújabb kiadású könyvet tart a ke-
zében. Messzire néz, úgy, mint aki 
messzire lát. 

„Amíg olyan kevesen vannak, 
vagy olyan kevesen hallgatnak ze-
nét, írunk magunknak” — olvassuk 
Kodály Zoltán 1933 decemberében 
papírra vetett megjegyzését. Igen, 
írunk, ha nem másnak, magunknak 
meg az időnek, hogy „ne váljunk fö-
löslegessé” (Szilágyi Domokos: Ami 
kell), hogy az emberélet ne legyen 
egyértékű az állatéval, folytatjuk a 
költő gondolatát. Kemény szavak, 
és ha kemények, fogadjuk nyitott, 
lágy szívvel, hagyjuk belénk fogam-
zani, hátha kinő belőlünk valamiféle 
„fölösleg”, ami megóv bennünket 
a végleges kiselejtezéstől. A zene-
tanár, a zenész Fejér Kálmán már 
kilenc kísérletet tett, azaz kilenc 
könyvvel próbálta védeni az embert 
önmagától a zene és a szó erejével. 

Ismerkedjünk meg vázlatosan a 
kilenc kötettel.

1. Zolcsák Miklós daróci iskola-
igazgató-tanító kezdeményezésére 
vágott bele Fejér Kálmán a szatmári 
népzenegyűjtésbe. Sok-sok nótát 

jegyzett le Zolcsák Miklós Szamos-
darán. Voltak közöttük népdalok 
és népies műdalok vegyesen. Ekkor 
fordult Fejér Kálmán tanár úrhoz, 
hogy vizsgálja meg a gyűjteményét. 
Amikor a tiszta arany a tanár úr szű-
rőjében maradt, felmerült a köz-
kinccsé tételének kérdése. Így szü-
letett meg Zolcsák Miklós és Fejér 
Kálmán közös munkájának eredmé-
nyeképpen a Szamosdarai népdalok 
(1973.) című kötet. 

Kivételes művelődéstörténeti pil-
lanat tanúi vagyunk. A Szamosdarán 
összegyűjtött népdalok frissiben 
visszakerültek az élet forgatagá-
ba. Az Iparosotthonban működő 
táncház műsorának kialakításában 
a gyűjtött anyag előnyben részesült. 
A Szárazfa nevet viselő táncház ze-
nekar zenészei: Germán Péter (1955.
XI.10.–2004.IV.3.) prímás, Dobránsz-
ky Sándor (1952.V.10.–2017.VI.12.) 
brácsás és Fejér Kálmán gordonos 
visszaadta a szatmáriaknak azt, ami 
a szatmáriaké: a szatmári táncokat 
(verbunk, lassú csárdás, sebes csár-
dás, ugrós). Ennél követendőbb pél-
dát nem igen találunk a város műve-
lődéstörténetének életében. 

2. A Szatmár vidéki néphagyo-
mányok című kötet szélesebb körű 
kitekintést ad egyszerre a megye 
népköltészetére, népzenéjére, népi 
iparművészetére. A kötetet a Népi 
Alkotások Háza adta ki 1979-ben.

Külön szakember szerkesztet-
te az egyes szakterületeket. Bura 
László és Fejér Kálmán az utóbbi 
Trabantjával terepezett Bogdán-
don, Börvelyben, Cégényben, Gé-
resen, Kőszegremetén, Lázáriban, 
Lelén, Ombodon, Pusztadarócon, 
Sárközújlakon, Szamosdarán, Szá-
razberken, Szatmárnémetiben, Sze-
keresen, Szilágyszéren. 

Bura László a versek, Fejér Kál-
mán a dallamok pontos lejegyzését 
végezte. Petkes József rajztanár a 
vizsgált települések használati tár-
gyainak díszítőelemeit rajzolta és 
mentette meg az utókor számára.

3. A Rózsát hintettem a gyalogút-
ra című népzenei gyűjtést Bura Lász-
ló és Fejér Kálmán szerkesztette, és 
2005-ben jelent meg az Identitas 
Alapítvány kiadásában. A románi-
ai Szatmár megye 19 településéről 
összegyűjtött anyagból válogattak 
a szerkesztők. Nem soroljuk fel a 
településeket, mert a szórás igen 
szeszélyes, ezért a szerkesztők sem 
alakíthattak ki semmiféle rendszert 
vagy elvszerűséget. Ennek ellenére 
elmondható, hogy jelentős szere-
pet vállaltak a magyar népzene nép-
szerűsítésében.

4. Dr. Olsvai Imre, Kodály Zoltán 
tanítványa, több alkalommal sze-
repelt Szatmárnémetiben a Hajnal 
akar lenni népdaléneklési verse-
nyen. Ennek az együttműködésnek 
értékes gyümölcse a Válogatás 
szatmári népdalokból (Otthonom 
Szatmár megye, 2009) című kötet, 
amely a történeti Szatmár megye 
zenei térképét tárja az olvasó elé. 
„A legjellemzőbb (szatmári dallam-
típusokat), a sok változatban megis-
mert dallamokat két-három variáns 
képviseli kötetünkben, jeléül a gaz-
dag sokféleségnek” — írja a kötet 
előszavában dr. Olsvai Imre népze-
nekutató. A Fejár Kálmán és Olsvai 
Imre válogatását tartalmazó kötet-
ben, rajtuk kívül több ismert nép-

dalgyűjtő-kutató neve is szerepel: 
Albert György, Almási István, Bura 
László, Dancs Lajos, Gellért Sán-
dor, Gyurka László, Hajnal Árpád, 
Halmos István, Kocsis Miklós, Ko-
dály Zoltán, Lajtha László, Lovas Já-
nos, Martin György, Mátyás János,  
Volly István, Zolcsák Miklós. A gyűj-
tők névsorából világossá válik, hogy 
a kötetben nagyobb részt kaptak a 
romániai Szatmár megye területén 
végzett gyűjtések, annak ellenére, 
hogy a határ túloldalán Olsvai Imre 
mellett Kodály Zoltán, Lajtha László 
gyűjtése is szerepel. 

5. A Hajnal Akar Lenni népdalé-
neklési verseny huszadik megszer-
vezése alkalmával Fejér Kálmán 
válogatást közöl (Otthonom Szat-
már megye, 2011) abból a sok ezer 
népdalból, amely itt, Szatmárné-
metiben elhangzott a két évtized 
alatt. A történeti Szatmáron, azaz 
a III. dialektikus terület határain túl, 
még szélesebbre nyílik az olló Csán-
góföldtől Baranyáig, kiterjesztve az 
egész Kárpát-medencére. 

6. Feljött már az esthajnalcsillag 
című népzenei gyűjtést (2011) Fejér 
Kálmán és Bura László szerkesz-
tette. Az Identitas Alapítvány által 
kiadott kötet 155 dalt tartalmaz a 
romániai Szatmár megye terüle-
tén végzett gyűjtésekből. Különle-
gessége, hogy témakörök szerint 
csoportosítja a dalokat: dicséret, 
madárka, virág, szegénység, szívfáj-
dalom, búcsú.

Kevesen viselték a lelkükön olyan 
mértékben a nemzet zenei nevelé-
sét, mint Kodály Zoltán. 1953-ban 
írta, hogy a két világháború kárté-
kony hatásánál „(…) nagyobb gátja 
volt a haladásnak a szűk látókörű, 
zenegyűlölő pedagógusok hada, 
amely a közoktatás rendjét meg-
szabta.” Kodály Zoltán elmarasztaló 
ítélete abban az országban hang-
zott el, ahol mégis működött a Ko-
dály-módszer, amely világszerte el-
ismert és elfogadott a zeni nevelést 
illetően. 

A romániai zeneoktatásban a ma-
gyar diákság áldozatnak tekinthető. 
Csak azokban az osztályokban, csak 
azokban az iskolákban, csak azok-
ban a városokban-falvakban volt és 
van a magyar lelket ápoló zeneokta-
tás, ahol a magyar zenei-anyanyel-
vű tanító, kántor, tanár volt bátor 
a Kodály módszert alkalmazni ab-
ban a szűkre szabott időkeretben, 
amit zenei nevelésre szánt a román  
tanügy. Ebben a kritikus helyzetben 
Fejér Kálmán zenepedagógiai szak-
munkákat közölt különböző kiadvá-
nyokban. Pl. 1986-ban jelent meg 
Szenik Ilona (1927. szept. 7. –2019. 
április 8.) szakmai bátorítására Az 
abszolút hallás kialakítása és fej-
lesztése címmű dolgozata, melyről 
László Ferenc (1937–2010) a legna-
gyobb elismeréssel beszélt évtize-
dek múlva is. 

7. Fejér Kálmán iskolai tankönyve-
ket is írt. Szolfézs példatár című kö-
tete először 2000-ben jelent meg. 
Ezt követően még két újabb kiadás-
ra volt igény. Nem csoda, hogy sze-
retik a zeneoktatók. Szolfézs pél-
datárát népi dallamokra építi, de 
nemcsak magyarra, hanem román, 
sváb népdalokra is. Ez nem a globa-
lizmus varázsában, hanem a szakmai 
igényesség jegyében történik, mert 
félhangos pentatónia a magyarban 

nincs, csak a románban létezik. Ilyen 
példa után egy máramarosi román 
dalhoz kellett nyúljon.     

8. 2000-ben jelent meg először, 
majd 2002-ben és 2007-ben újabb 
kiadásokban a Zeneelmélet és szol-
fézs tankönyv magyar első osztá-
lyosok számára című tankönyve. 
Ehhez kapcsolódott volna a Tanári 
kézikönyv is, ami nem jelent meg, 
mert a kiadó bebukott. Ennél is saj-
nálatosabb hogy, a szerző a kézira-
tot a mai napig vissza nem kapta. A 
Zeneelmélet és szolfézs tankönyvet 
a romániai magyar nyelvű zeneokta-
tás kiszolgáltatott helyzete izzasz-
totta ki Fejér Kálmánból, ugyanis 
előtte, nem lévén magyar nyelvű 
tankönyv, a magyar osztályokban is 
románul tanították ezt a tárgyat. 

9. 2019 nyarán, a kínzó kániku-
lában, jelent meg Fejér Kálmán 
kilencedik kötete Boldog nyarak 
Szatmárban címmel. Az Otthonom 
Szatmár megye sorozat 53. darab-
jában nem a népzenekutató, nem 
a zenetanár, hanem a zeneszerző 
áll a közönség elé. A kotta-könyv 
lektora, Hencz József (Szászrégen, 
1942. november 30.) zeneszerző 
előszónak szánt Hangadójában 
így ír: „A szerző mindent tud, amit 
tudni érdemes kórusmuzsikáról, 
kórusszervezésről, betanításról, 
előadásmódokról, stílusokról, zené-
ről – zenéről – zenéről …és az útról, 
népdaltól Petőfiig, és onnan már 
csak egy lépés Ady meg a többiek”. 

A futásfalvi székely legény itt, 
Szatmárban lett boldog felnőtt. 
Nem mondhatjuk, hogy Kálmán, 
mint zeneszerző ismeretlen lenne 
a közönség tudatában, mert műve-
inek nagyobbik része már elhang-
zott különböző rendezvényeken, 
de ezzel a kötettel tette fel az i-re 
a pontot. Eddig zárt, ismeretségi, 
baráti, munkatársi közegben terjed-
hettek zeneszerzői munkái, ma már 
bárki számára elérhetőek. 

Munkáit két csoportba sorolja a 
szerző: népdalfeldolgozásokra és 
megzenésített versekre. A „bűvös 
kilencessel” indítottuk ezt az írást. 
A népdalfeldolgozásoknál sem lép 
ki Fejér Kálmán ebből a bűvkör-
ből, ugyanis kilenc ilyen munkát 
ad a karvezetők, illetve a kórusok 
kezébe. Ami a feldolgozott népda-
lok számát illeti, sokkal több mint 
kilenc. Számoljunk: négy csángó, 
négy bukovinai székely, két bükkal-
jai, három szamosdarai és még két 
székely népdal mellett egy regösé-
nek, a jól ismert Hajnal akar lenni, 
négy népdal női karra, bánsági tánc 
szerepel a kötetben. 

Aki nem tudja, hogy Fejér Kálmán 
számára a humor lételem, megta-
pasztalhatja a népdalfeldolgozá-
sokban, ahova ilyen dalok is beke-
rültek. 

A megzenésített versek több-
sége vallomás a természettel való 
kapcsolatáról. Ha eddig nem vált 
világossá számunkra, akkor hallják 
és lássák, létezik egy másik Petőfi 
Sándor (1823–1849), egy másik Szi-
lágyi Domokos (1938–1976), egy má-
sik Páskándi Géza (1933–1995), ez a 
mások az én költőim, mondja Fejér 
tanár úr. 

Nem meglepő, hogy Petőfihez 
nyúl vissza mintegy 150 év távla-

Folytatása a következő oldalon

Fejér Kálmán kilenc szimfóniája
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Folytatás az előző oldalról

tából. A népzenekutató számára 
Petőfi népies műdalai megadják 
magukat a zeneszerzőnek. A Kinn 
a kertben voltunk című vers indítá-
sa, mint sok esetben a népdaloknál, 
természeti képpel történik, de nem 
a kertről van szó a versben, hanem 
rólad és rólam, valamint a harmadik 
isteni személyről, a Szentlélekről, 
aki itt a szerelemben testesül meg. 

Az álom című Petőfi verset 1997-
ben zenésítette meg. Petőfinél az 
álom a valóságban lehetetlen kíván-
ságokat tudja beteljesíteni. 1997-
ben a zeneszerző Fejér Kálmán 
olyannak látja a valóságot, amiben 
soha be nem teljesülhetnek elkép-
zelései, de ott az álom, ott a vigasz, 
a valóság okozta sebekre. Álmod-
junk hát jobb világot. Hencz József 
a zeneszerzői teljesítményt így ér-
tékeli: „munkái közül is páratlan — 
figyelemre méltó alkotás született.” 

Ady Endre (1877–1919): Így van 
magyarul című verséhez 1992-ben 
adott zenét Fejér Kálmán, két letét-
ben is: gyermekkara és vegyeskarra. 
„Egyformán raktuk a szépet/ Barát-
nak és ellenségnek,/ Mert muszáj.// 
Egyformán s mindig csalódtunk,/ 
De hát ez már a mi dolgunk/ S jól van 
ez.” Fájdalmas, keserű szavak. Fejér 
Kálmán így mondja el, hogy nagyot 
csalódott azokban, akik Krisztusnak 
is, és az őt elítélőknek egyszerre 
meg akarnak felelni. 

Szilágyi Domokos, a tékozló fiú, 
akit annyiszor meghurcolt a saját 
igazát, saját érdekeit gátlástalanul 
hajszoló politika. De attól Szilágyi 
Domokos még mindig költő maradt. 
Fejér Kálmán is így gondolhatta, ami-
kor elővette és megzenésítette az 
Este, tavasszal című verset. Szép esti 
kép, a hajnalba hanyatló Kolozsvár-
ról, az épített környezetben fel-fel-
csillanó természetmozaikokkal, 
olyan, amilyenre csak érzékeny lélek 
tud reagálni, mint Fejér Kálmán.

Szilágyi Domokos-vers ihlette az 
Orgonaillat című kompozíciót is. 
A zeneszerző természetimádó. A 
horgászat örve alatt igyekezett és 
igyekszik a természetbe menekül-

ni. Ha nem sikerül, segít a házhoz 
jött természet: a dal és a költészet: 
„Most bezuhansz az ablakon, oly hir-
telen, hogy szinte fáj”. A lírához for-
dult 2016-ban is. Időben ez a kötet 
utolsó előtti megzenésített verse.

Páskándi Géza nem tartozott 
a mindenkinek megfelelni akaró 
emberek közé. A megzenésítésre 
kiválasztott három verse — Nyári 
folyón, Tündérjáték, Puszta felől 
— három gyönyörű gyöngyszeme 
a huszadik századi magyar alföldi 
természetlírának. Mint ahogy a fent 
már említett költemények, úgy a 
Páskádi-versek sem tartoznak a köl-
tő (költők) leghasználtabb, legtöb-
bet szavalt, szebb kifejezéssel legis-
mertebb művei közé. Fejér Kálmán 
a Boldog nyarak Szatmárban című 
kötetben olyan verseket fedez fel 
számunkra, amelyek nem szerepel-
nek sem szavalók, sem előadómű-
vészek műsorán. 

Fájdalmas ének a Késő vágy című 
Vörösmarty Mihály-költemény 
(1800–1855) a keletkezésekor 78 
éves zeneszerző tollából, 2013-ból. 
Romantikus panasz, lemondás az 
őszi szép napokon reményt és vi-
gaszt rabló naplementéről.

Az egyházi kórista, a hívő keresz-
tény énekel a Fülöp Kálmán (1923–
2010.): Ave Maria című 2015-ben 
megzenésített versben. Vallomás 
ez a kompozíció is, és öröm, hogy 
a hitet veszítő világban van közöt-
tünk egy zeneszerző, aki kiáll, aki ki 
mer állni és meri megvallani hitét.

Dsida Jenő (Szatmárnémeti, 1907. 
május 17. – 1938. június 7., Kolozs-
vár): Tíz parancsolat című verséből 
az utolsót, a tizediket zenésítette 
meg Fejér Kálmán, még ebben az 
évben, 2019-ben, bizonyítva, hogy 
alkotóereje máig nem fogyott el. 
„Amit látott, gyönyörű volt/ és véle 
marad mindörökre. /És övé marad 
mindörökre” — tanúskodik és tanít 
Fejér tanár úr Dsida szavaival. Nem 
kell magyarázni, csak hozzá kell 
tenni a kötet címét: Boldog nyarak 
Szatmárban. 

Művelődéstörténeti előadás ze-
nei vezetője is volt Fejér Kálmán. A 
XVII. HAL záróakkordjaként 2008. 

január 27-én az Egyházak Egyesített 
Kórusával és az előző énekverse-
nyek meghívottaival került előadás-
ra Kodály Zoltán Székelyfonó című 
egyfelvonásos dalműve. Szólót 
énekelt: András Orsolya, Demeter 
Panna, Érsek Csaba Sándor, Gergely 
Zoltán, Herczeg Csilla, Németi Sán-
dor, Schupler Lotti. 

Kilenc kötet, önmagában teljes 
életmű lehetne, de hozzá kell ten-
nünk a valóságot, hogy Fejér Kál-
mán zenetanár, zeneszerző, kórista, 
népzenész, népzenekutató, kántor, 
karnagy, szakíró. Az életműve fel-
sorolása talán így teljes, de nem az 
élete, mert Fejér Kálmán élete tel-
jessé a családdal vált.

1966-ban Vajdahunyadon, a római 
katolikus templomban családot ala-
pított Lukács Erzsébet (1944–2015. 
március 31.) műszaki rajzolóval. 
Az iskolai, az egyházi, az önkéntes 
társadalmi, a szakmai vállalásokat, 
csak Erzsikével a háta mögött tel-
jesíthette. Erzsike dolgozott, vi-
lágra hozott és felnevelt két lányt, 
Olgát (1967) és Imolát (1971), ellát-
ta a családot, felvette a telefont, 
énekelt a kórusokban, színházba és 
hangversenyre járt Kálmánnal. A 40. 
házassági évfordulójukon már há-
rom unokával dicsekedhettek. Ma 
özvegy Fejér Kálmán aláírással írja 
leveleit.

Érdekes lehet a válasz arra a 
kérdésre, hogy milyen zenei nyel-
ven nyilvánul meg az alkotó? Fejér 
Kálmán odahaza, Futásfalván be-
leszületett a magyar nyelvbe, bele-

született a magyar népdalba. Elkép-
zelhető olyan ember, akinek nincs 
anyanyelve? Ugye nem. És olyan 
ember, akinek nincs zenei anyanyel-
ve? Amint a beszélt anyanyelv, úgy 
a zenei anyanyelv megélése nem 
műveltség, nem képzettség kérdé-
se, egyszerűen tiszta levegővétel, 
tiszta élet, tiszta gondolkodás, ter-
mészeti lényünk megélése, ahogy 
Fényi István írja: „hát keressük a 
kedvet a fában, vizekben, égi sze-
lekben, míg haldokolnak az ágak s a 
vizek bemocskolódnak.”

Fejér Kálmán életművét úgy le-
hetne összefoglalni, hogy keresi 
a lélek lélegzetvételének lehető-
ségét a népdalokban, a népdalok 
pedig a fában, a vizekben. Ez az út 
visszavezet Futásfalvára.

Szokatlan háború részesei va-
gyunk a XXI. század első évtize-
deiben. Ebben a háborúban nem 
embert ölnek, hanem azt, ami az 
európai embert európai emberré 
tette, a keresztény kultúrát. Fejér 
Kálmán nem harcos, nem harci esz-
közökkel, hanem a népzenekutató, 
a tanár, a zeneszerző eszközeivel 
mutatja meg és gazdagítja ezt a 
kultúrát, azaz fennmaradásunkért 
dolgozik.

A könyv, aminek a beszerzésére 
buzdítjuk az olvasót, nem anyagi 
támogatással valósult meg. Kálmán 
saját zsebéből, azaz nyugdíjából 
magára vállalta a nyomtatási költsé-
geket. Beszerezhető Szatmárnéme-
tiben a két magyar könyvüzletben.

Csirák Csaba

Életrajzi adatok
Fejér Kálmán Futásfalván, Háromszék vármegyében született 1935. de-

cember 7-én. Iskoláit szülőfalujában kezdte, Kolozsváron a Móricz Zsigmond 
Népi Kollégiumban tanult tovább. Oklevelet 1965-ben szerzett Kolozsváron 
a Gh. Dima Zeneakadémián. Szatmárnémetiben az Aurel Popp Művészeti Lí-
ceum zeneelmélet és szolfézs tanára 1965-től. Alapítója (1968) és vezetője 
a Zenetanárok Kamarakórusának. 1968–69-ben a megyei tanfelügyelőségen 
is dolgozik, 1971–72-ben a Țara Oașului népi zenekar vezetője. 1991-től a 
Hajnal akar lenni népdaléneklési verseny szakirányítója. Díjak, elismerések: 
Gh. Dima plakett, Nagy István-díj, Szent-Györgyi Albert-emlékplakett, Identi-
tas-díj, Ezüstgyopár-díj, Kodály-díjas zenepedagógus, Ady Endre Társaság-dí-
ja, KÓTA – életmű-díj.
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Szatmárra költözött, és a Rákóczi (1. 
sz.) általános iskola magyar nyelvű 
első osztályában kapott állást. 
Ugyanabban az évben szüntették 
meg Szatmáron a C. Brâncoveanu 
utcai „cigányiskolát” és onnan az 
első osztályosokat a Kölcseybe és a 
Rákóczi iskolába irányították át, így 
a tasnádi tanító néni is részesült be-
lőle. Két hónap elteltével Csöpike 
már nagyon beteg volt, lefogyott, 
nem evett, hasmenéses lett, éjsza-
kánként álmatlanul forgolódott az 
ágyában, minden kis zajra összerez-
zent, remegett a keze, és a vérnyo-
mása tartósan 230–250 higany-mil-
liméterre ugrott. Négyszemközt, 
mint orvosnak mondta el nekem, 
levegő után kapkodva, és fájdalom-
mal a szemében, hogy képtelen ta-
nítani, a gyermekek nem hallgatnak 
rá, az órákon ki-be járkálnak, állan-
dóan beszélnek, zajongnak, a fiúk 
ki-kimásznak a földszinti ablakokon, 
koszos köveket tesznek a táskájába, 
és az is megtörtént többször, hogy 
az osztály sarkába pisiltek. A tanító 
néni nem tudta ezeket megemész-
teni, ő még régi vágású, az iskoláról 
másképp gondolkodó ember volt, 
akit Tasnádon még nem ért el az új 
idők szele. 53 évesen betegnyugdí-
jaztam, mert ha nem teszem, biztos, 
hogy agyvérzést kapott volna. Egy 
állandóan nyüzsgő, figyelmetlen, 
rendetlen, fegyelmezetlen és akár 
tiszteletlen gyermek a családjának 
mindig nagy gondot jelent, a gyer-
mekközösségeknek pedig a meg-
rontója lehet. Régen az ilyen „rossz” 
gyermeket sorozatosan büntették, 
keményen fegyelmezték és akár 
agyba-főbe is verték a mind jobban 
felháborodó és feldühödő szülők 
vagy nevelők, holott az ilyen, nem 
megfelelő viselkedésnek sokszor 
olyan orvosilag megmagyarázható 
háttere van, amelyik szigortól vagy 
veréstől semmiképp nem javul. Egy 
gyermek makacs rakoncátlanságá-
nak rendszerint összetett a háttere, 
nevelési vagy nem nevelési, családi, 
szociális, kulturális, faji, vallási, lelki 
(pszichés), de betegség okai is le-
hetnek, itt most csak kizárólag or-
vosi szempontból lesz az elkövetke-
zőkben erről néhány szó a teljesség 
igénye nélkül. Az emberi agy hom-
loklebenye (frontális lebenye) külö-
nösen fejlett, ez az emberi mivol-
tunknak az egyik záloga, fejlettsége 
miatt kidudorodó például az emberi 
koponya homlokrésze is. Ennek az 
agylebenynek a kéregállományában 
van a gondolkozásnak, a tervezés-
nek, a beszédnek, az érzelemnek, a 
tanulási (memorizáló) készségnek, 
a tudatos döntéseknek, a probléma-
megoldó képességnek, a figyelem-
nek, a motivációnak (az ösztönö-
zöttségnek), az ítélőképességnek, a 
mozgás-összehangolásnak és a sze-
mélyiség kialakulásának, majd mi-
lyenségének a központja. Roppant 
bonyolult a működése tehát, mond-
hatni, hogy az agy számítógépe, és 
ennek a működésnek a legkisebb 
zavara is komoly változásokat okoz-
hat az ember, és így a gyermek visel-
kedésében, tanulási képességében 
vagy magatartásában is. Sok „rossz” 
gyermek sérült homloklebennyel 
születik, mert az anyuka cigarettá-
zott és alkoholizált a terhesség 
alatt, vagy, mert hipoxiás (oxigénhi-

ányos), esetleg nehéz volt a születé-
se, az ilyen csöppség rendetlen, fi-
gyelemhiányos, tiszteletlen, 
fegyelmezetlen és rakoncátlan le-
het, de ember legyen a talpán, aki 
ezt ki tudja verni belőle. Kamaszok-
nál a pubertás hormoningadozásai 
zavarják a homloklebeny működé-
sét, ami nehézségeket okozhat a ta-
nulásban, vagy a felvételi vizsgá-
kon. Közismert a figyelemhiányos, 
hiperaktív (ADHD -s) gyermekek bi-
zarr, fegyelmezetlen és kusza visel-
kedése. Náluk is megállapított tény 
főleg a jobboldali homloklebenynek 
a normálistól eltérő működése, de 
annak az okát még vizsgálják, a sok 
minden ok között genetikai tényező 
is van. Érdekes, hogy ez a baj három-
szor gyakoribb a fiúk között, mint a 
lányoknál, a tesztoszteron tenné? 
Az ADHD nem betegség, nem 
gyógyszerrel kell kezelni, hanem 
egy különleges ideg-elmeállapot, 
amit a tőle szenvedő gyermek a kel-
lő vele való hosszas foglalkozással 
11–12 éves korára rendszerint kinő, 
hogy aztán egy tehetséges, jószívű, 
segítőkész, nagyvonalú, humoros, 
alkotókész és mindenre kíváncsi fel-
nőtt váljon belőle. Hogy ez történ-
jen, ahhoz nagy családi áldozatvál-
lalás kell, és minden 4–5 ilyen 
gyermekhez egy iskolai pszicholó-
gus (lélektanász) is kellene, de ez 
utóbbi nálunk csak egy vágyálom. 
Ha nem kapják meg a szükséges tö-
rődést, az ADHD -s gyermekek a tár-
sadalom haszontalan, összeférhe-
tetlen, kellemetlen tagjaivá 
válhatnak, bizony szegényeket so-
kat verték az idők folyamán. Az 
ADHD előfordulási aránya elég 
nagy, az enyhétől a súlyos formáig 
kisiskolásoknál minden osztályban 
lehet legalább egy eset, és fenyítés-
sel semmiképp nem kezelhető. 
Amerika ebben az ügyben is Ameri-
ka! Az USA-ban a gyógyszermaffia 
nyomására az ADHD-t már több év-
tizede betegséggé nyilvánították és 
már több millió gyermeket kezelnek 
gyógyszeresen e miatt, főleg amfe-
taminnal (Extazy-val)! Micsoda ke-
gyetlen, gyilkos pénzéhség! „Rossz” 
viselkedésű, ingerlékeny, akár ag-
resszív is lehet egy erősen (domi-
nánsan) balkezes gyermek is, ha 
kényszerítik, hogy a jobb kezével 
tevékenykedjen. Ez szerencsére mi-
felénk már ritkán fordul elő, iskolá-
ban semmiképp, de hát más helyei is 
vannak a világnak. Minél primití-
vebb egy közösség, annál jobban vi-
szolyognak a balkezesektől, de nem 
csak, hiszen a fejlett Japánban pél-
dául ma sem szeretik a házasulandó 
ifjak a balkezes lányokat. A balke-
zességnek jól meghatározott ana-
tómiai és élettani alapjai és okai 
vannak, ezért kényszerítéssel nem 
átnevelhető, azzal csak annyi érhe-
tő el, hogy idegrendszeri zavarok, 
gátlások, dühkitörések és személyi-
ségváltozások lépnek fel a kénysze-
rítettnél. A nem gátolt balkezesek 
közt egyébként több az okos, tehet-
séges ember, és gyakoribb a művé-
szetekre való hajlam is. Van egy ke-
vesek által ismert, 2000 óta önálló 
kórként elismert betegség, a mizo-
fónia, vagyis bizonyos hangok, zajok 
gyűlölete. Az ettől szenvedőt ártat-
lan hangok végletesen zavarnak, in-
gerelnek, idegesítenek, feszültté 
tesznek, akár dührohamot is kivált-

va belőlük, míg egyéb, akár nagyobb 
zajokkal is egyáltalán nem törőd-
nek. A betegek zöme az evéssel 
kapcsolatos hangokra érzékeny, és 
rágással, csámcsogással, szürcsö-
léssel, cuppogtatással vagy böfö-
géssel ki lehet őket zavarni a világ-
ból, de sokszor egy óraketyegés, 
egy hangos szuszogás, vagy a kréta 
csikorgása a táblán is őrületbe ker-
getheti a szenvedőt. A mizofónia 
leggyakrabban 9–13 éves korban je-
lentkezik, és sok gyermeknek meg-
rontja a gyermekkorát, a gyermek 
figyelmetlenné, idegessé, de akár 
agresszívvá is válhat, és nagyon 
sokszor nem is derül fény ennek az 
okára, mert a beteg gyerek még a 
szüleinek is restell beszélni a bajá-
ról. Hát ez sem egy verős betegség, 
lélektanász viszont sokat segíthet 
az ilyen gyermekeknek. Újabban 
egy sajátos zeneterápiával érnek el 
mérhető sikereket a mizofóniások-
nál. Az éjszaka bevizelő (enuresis 
nocturnás) gyermekek is a bajuk mi-
att idegrendszeri és viselkedésbeli 
zavaroktól szenvednek, ezen a hely-
zeten a szülői durvaság rengeteget 
ronthat, a pedagógusok pedig, ha 
nem ismerik a helyzetet, figyelmet-
lennek, rossznak, kötekedőnek tart-
hatják a gyermeket. Az ingerült, kö-
tekedő, „rossz” gyermeknél 
háttérbetegség lehet sok esetben a 
különböző bél- és bőrparaziták je-
lenléte is a szervezetben, csak hogy 
néhányat említsünk ilyen az Oxyuris 
(cérnagiliszta) és a Trichomonas fer-
tőzés, a scabies (rüh) vagy a pedicu-
losis (tetvesség). Ugyancsak ilyen 
viselkedési zavarai lehetnek a kü-
lönböző bőr- és ételallergiától szen-
vedő gyermekeknek is, ezek a bajok 
a sok műanyagtól, és a manipulált 
ételektől sajnos nagyon gyakoriak 
manapság. Az következők nem ki-
mondottan orvosi dolgok, de ezek 
is megváltoztathatják teljes mér-
tékben egy gyermek viselkedését, 
akár olyannyira, hogy orvoshoz ke-
rülhet. Sok az egyszülős gyermek, 
akiket akár csúfolhatnak is ezért, 
sok a csonka család, a gyermekek 
pedig lelkileg szenvednek emiatt, 
ez a terhelés aztán „rosszaságként” 
buggyanhat elő. Sok gyermeket a 
nagyszülők nevelnek, mert a szülők 
külföldre mennek hónapokra, vagy 
még többre is, mikor aztán hazajön-
nek, egy indulatos, engedetlen, 
akár ellenségesen viselkedő gyer-
meket találnak, akit rosszabb eset-
ben jól el is tángálnak. Sok a durva-
ság, vagy akár a kegyetlenkedés is a 
mai gyermekek között, ami külön 
elemzést érdemelne. A bántalma-
zott gyermek lenyeli, vagy le kell 
hogy nyelje a durvaságot, de aztán 
valahogy és valahol ki kell hogy fújja 
azt magából. Ha mindent megvizs-
gáltunk már a vásott, rakoncátlan 
utódunk körül, és úgy tűnik, hogy 
semmi baja nincsen, csak egyszerű-
en rossz, akkor viszont az a helyes, 
hogy álljunk a tükör elé, és nézzük 
meg alaposan magunkat, mert mi 
neveltük, vagy esetleg nem nevel-
tük meg őt. A múlt század második 
felében, mikor még nem léteztek a 
mai nagy hatású elmegyógyászati 
szerek, egy borzasztó módszert ta-
láltak ki az orvosok a fékezhetetle-
nül és befolyásolhatatlanul viselke-
dő gyermekek és felnőttek 
lecsillapítására. Úgy gondolták, 

hogy amennyiben a homloklebeny a 
felelős egy bizarr viselkedésért, ak-
kor a homloklebeny roncsolásával a 
kezelt viselkedése is meg fog vál-
tozni. A gondolatot tett követte, és 
kitalálták a homloklebenyt roncso-
ló műtétet, a prefrontális lobotómi-
át, vagy leukotómiát, amit előbb a 
koponyacsontba fúr lyukakon át, 
majd pedig a szemgolyó és az orr 
közötti vékony csontfalon felszúrva 
és a homloklebenyt megkotorva (!) 
végeztek el. Szabályos mészáros 
munka volt, de hát van ahol pénzért 
akármit. Néhány esetben értek el 
eredményt a kezeléssel olyan érte-
lemben, hogy az operált egy csen-
des, üres árnyékember lett, a leg-
több műtött azonban testi és 
szellemi emberronccsá vált, nagyon 
sokan pedig bele is haltak a beavat-
kozásba. Az eljárásnak sok homo-
szexuálist is alávetettek, hogy ezál-
tal változzon meg a magatartása. 
Egy W. J. Freeman nevű orvos az 
USA-ban 3500 ilyen műtétet vég-
zett, ő találta ki a felszúrásos mód-
szert is. Járta az országot, és még 
lakókocsiban, szállodai szobában is 
operált. Meglobotómizálta 1941-
ben a Kennedy elnök húgát többek 
között, a 20 éves Rosemaryt is, aki-
nek az volt az egyetlen vétke, hogy 
szélsőségesen viselkedett, nagyvi-
lági, öntörvényű életet élt, és ezzel 
veszélyeztette a család politikai ér-
vényesülését. A műtétet a Kennedy 
apuka rendelte el (!), a lány pedig 
még 60 évet élt még ezután, de 
megbénulva, tolószékben és dühro-
hamos, zavart elmeállapottal. A vi-
lágon kb. 100 000 ilyen műtétet vé-
geztek, zömét az USA-ban és 
Angliában, sokat rakoncátlan,  
„rossz” gyermekeken, és különleges 
eseteknél még ma is elvégzik. 1949-
ben Egas Moniz, a prefontalis lobo-
tómia atyja, „megálmodója” orvosi 
Nobel-díjat kapott ezért az emberi-
ség javára történt nagy találmányá-
ért. A mai idők úgy látszik, hogy nor-
málisabbak és emberibbek ebből az 
egy szempontból, mert a roncsolás 
és megnyomorítás helyett a viselke-
dés- és magatartászavaros gyerme-
keknek, de az arra rászoruló felnőt-
teknek is kitalálták a homlok-  
lebeny-terápiát, vagy helyesebben a 
homloklebeny-tréninget. Már van-
nak homloklebeny-tréning terapeu-
ták, -csoportok és -központok is. A 
homloklebeny-tréning egyfajta agy-
torna, és a homloklebeny működé-
sét hivatott rendezettebbé és erő-
sebbé tenni, valamint erősíteni 
annak a más agyrészekkel való kap-
csolatrendszerét. 7–99 éves korban 
végezhető, és a gyakorlatok célja a 
mozgás, a beszéd és a gondolatok 
összehangolása, összekapcsolása. 
Siker esetén a résztvevő sokkal ösz-
szeszedettebb lesz, figyelmesebb, 
jobban tud memorizálni és tanulni, 
rendszeresebben tud gondolkozni, 
és jóval kiegyensúlyozottabb lesz 
érzelmileg. Csak magánvélemény, 
hogy sok esetben mikor a gyerme-
kek homloklebeny-tréningre szorul-
nak, ott sokszor a szülőkkel is ha-
sonló a helyzet. 

Zagyva Miklós

A rakoncátlan gyermek



A TEJ MEG A KÁVÉ
Illatával büszkélkedett a feketekávé,

Csodálgatta sötét színét: — Szebb ez, mint 
a másé!

Mellé tették le a tejet egyszerű pohárba,
Vele szóba elegyedett kávé méltósága:
— Nem kéne önnek napozni? Túl fehér 

a bőre.
Szinte már-már kóros. Tán nincs 

betegsége?
— Dehogy kedves, én jól vagyok. Maga 

talán néger?
Szaga fura és gőzölög, csak nem láztól ég el?
Ekképp ismerkedtek, ekképp szurkálódtak,

Mindkettő önmagát tartotta legjobbnak.
S mire észbe kaptak egy hölgy megkeverte,

Kanalát könnyedén kistányérra tette.
Kecses mozdulattal szájához emelte,

A tejeskávéját hosszan ízlelgette.
Mert az újabb módi: se tej, se nem kávé.

Most jött a divatba a friss tejeskávé!
Megvolt a szertartás, a frissítő hatás.

Elillant az illat, odalett a varázs…

A SZEPLŐK
Elárulom, mostanában nagyon sokat 

kesergek,
Mert arcomon felfedeztem, szeplő bújt ki, 

rengeteg.
Egyik szőke, másik sötét, hemzsegnek, 

mint a hangyák!
Mint akik az eső előtt a hangyabolyt 

elhagyták.

Hogy fogok én ilyen képpel az utcára 
kimenni?

S ki fog velem, egy pöttyössel, mostantól 
szóba állni?

A fiúk a sasszemükkel biztosan elkerülnek!
Hogy fogok így férjhez menni? Szeplősen 

kinek kellek?

Fotózáson ezentúl én soha nem 
mutatkozom!

Mert a kép még felnagyítja a pöttyöket, 
úgy tudom.

Hirdetést fogok feltenni, a bajom 
orvosolom,

S amíg szeplő van arcomon, a házat el nem 
hagyom!

De lehet, hogy a farsangkor maskaraként 
hordhatom!

FÉLEK
Este, ha leszáll az alkony,

Sötét fekszik a szobára,
Bizony egyedül nem merek,

Kiosonni a konyhába.

Mintha számtalan sárkánnyal 
Lenne tele a folyosó,

Félek rajta végigmenni,
Néma csend van, ez borzasztó!

Félek, mi lesz, ha valaki
Csak úgy megfogja a kezem?

Vagy esetleg véletlenül
Hasra esek egy cipőben?

Mi lesz akkor, ha megreccsen
Lábam alatt a parketta?
Netán a nyitott ablakot 

A szél hirtelen becsapja?

Mi lesz akkor, ha egy vízcsepp
Az arcomra reá pottyan?

Lehet, akkorát visítok,
Hogy a csillár földre zuhan!

A fürdőbe se megyek be,
Egyedül, csak a tesómmal,

Mert lehet, hogy a mi kádunk
Tele van vízilovakkal.

A mosdóban a vízcsapon 
Nálunk kígyók tekergőznek

A sarokban, s a plafonon
A kis pókok engem lesnek.

No de most itt megígérem, 
Holnaptól már bátor leszek.

A fürdőbe, s a konyhába
Nappal is lámpával megyek!

BOSZI-VERS
Káka boszi csinos nő, piszkafa a lába,
Döglött béka, denevér, vipera a sálja.

Becses füle olyan nagy, mint a fazék alja,
Az orra meg szegénynek a földet súrolja.

A fogai szájában feketében hálnak,
A hajában a tetvek lakodalmat járnak.

A körmei szutykosak, korommal tisztítja,
Keresztbe áll a szeme, a szája meg csókra.
A kökény a kedvence, egész nap azt rágja,

Bolondgombát, galócát eszik vacsorára.
Sárfürdőben dagonyáz, ettől kék a bőre,  
Bibircsókot növesztett az orra hegyére.

Minden vágya, hogy férjet találjon 
magának,

Lehet, hogy pont te leszel, aki vele hálhat.

MI KELL NEKEM?
Mi kell nekem? Elárulom.

Hunyd le szemed, felsorolom.

Szél,
ami messze száll.

Fény,
ami rám talál.

Hold,
ami rám ragyog.

Éjjel
a csillagok.

Fa,
mely gyökeret ver.

Nap,
mely fénnyel ölel.

Hegy,
melyre felfutok.

Víz,
mely siklik, csobog. 

Titkos vágyam most már tudod.
A szemedet kinyithatod.

HAJNAL
Ma szembejött velem a hajnal, s átitatta a 

szeretet.
Mosoly ragyogott az arcán, beragyogta a 

tereket.
Ma szembejött velem a hajnal, mámoros 

széllel átkarolt.
Gyöngyöz? fényár simogatott, a szó a 

csendnek dala volt.
Tegnap még vízlánc dala csengett, ritmusa 

messze szűrődött.
Szürke ruhában lejtett táncot, tócsa 

tükrében fürdőzött.

TÉLI ESTE
Szél. Fagy. Hó. Jég.

Tél. Fény. Tó, kék.
Nap nincs. Zord kép.

Csend van. Jó éjt.

LÉLEKSZIROM
A nagymama elment…

Elutazott messze…
A csillagok között van az új lakhelye.

Éjjel, ha felnézel, a Holdról mosolyog.
Harmatpuszit küld ő…
Hajnalban megkapod.

Lélekszirom ő most…
Simogat szellővel.

Napnak sugarával szeretget, átölel.

Ha meglátogatod, örök ágyát látod.
De ő már nincsen ott…

Emlékedben hordod.

BIZTATÓ
Ne csak sírj! Ne csak ríj!

Sose félj! Ne ítélj!
Remélj!

Ne csak kérd! Ne csak várd!
Ne csak mondd! Ne csak vágyd!

Csináld!

Nyári zápor
Hőség van, nincs felhő. 

Hirtelen előjő.
Itt van már, pityereg. 
Megnyíltak fellegek!

Esik már, patakzik. 
Jaj de gyors, özönlik!

Pillanat, hallgatag. 
Csak csepeg, csak mosdat.

Simogat, búcsúztat…
Süt a nap, fény szárít,
A zápor nincs már itt.

15. oldal 
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Török Kajtár Enikő
Szatmárnémeti, 1975
Tanítónő Szatmárnémetiben, a 10-es Számú Általános Iskolában.
10 éve főszervezője a megyeközi Petőfi Sándor versmondó versenynek és 3 éve szervezi a megyei versíró 

pályázatot a költészet napjára, országos és nemzetközi résztvevőkkel, III–XII. osztályos tanulók részére.
Diplomáit Szatmáron, a Ioan Slavici Főgimnázium tanítóképző szakán, majd a Babeș-Bolyai Tudományegye-

tem Pszichológia és Neveléstudományok Karán szerezte.
Eddig megjelent módszertani könyvei:
404 Drámajáték, Matematikai kiokosító, Házi olvasmányok drámajátékokkal, Gyermekközpontú ötletek az 

óvodában, Nekünk bejött – Aktivizáló módszerek óvodában, iskolában, Gyermekközpontú ötletek az iskolában 
I–II. osztályban, Gyermekközpontú ötletek az iskolában III–IV. osztályban.

Budapesten a Raabe Kiadónál jelent meg két élménypedagógiai munkája: A milliomos titka és A tengerek 
kalózai.

Gyermekverses könyvei: Álarcosbál, Mulatságos versek
A Suli-fecsegő elnevezésű iskolaújság főszerkesztője.
2014-ben a Nagykárolyban megrendezett versíró pályázaton I. helyet szerzett.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségétől kétszer kapott elismerésként Apáczai dicsérő oklevelet.



R
IV

A
LD

A
FÉ

N
Y

 
16

. o
ld

al

Szamos
Politikai, társadalmi, közéleti, kulturális folyóirat
Kiadja a Szatmár Megyei Hagyományőrző 
Forrásközpont, a Szatmár Megyei Tanács
támogatásával. ISSN 1223-8198
Készült a kolozsvári Garamond nyomdában.
Főszerkesztő: Elek György
Olvasószerkesztő: Elek Anikó
Grafika: Varga-Telegdy Evelyn
Számítógépes tördelés: Megyeri Tamás Róbert
E-mail: elekgyorgy2019@gmail.com

— Hosszú utat tettél meg, amíg 
tagja lettél a Brighella Bábtagozat-
nak, honnan indult ez az út?

— Vajdahunyadon születtem, ott 
kezdtem el az iskolai tanulmánya-
imat, majd a dévai Téglás Gábor 
Iskolacsoportban érettségiztem. 
Középiskolás koromban rendszere-
sen vettem részt szavalóversenye-
ken — többek között 2006-ban a 
Szatmárnémetiben megrendezett 
Gellért Sándor vers- és prózamondó 
versenyen, Szilágycsehben pedig 
egy diákszínjátszó fesztiválon egyé-
ni alakításomért kaptam különdíjat. 
Ez egy kicsit erősítette az önbizal-
mamat és terelt a színpad irányába. 
2007-ben sikeresen felvételiztem a 
Kolozsvári Színművészeti Egyetem-
re, Szilágyi Palkó Csaba osztályába. 

— Mi volt az első szereped? Ho-
gyan teltek a főiskolai évek?

— Első éven be kellett ugranom 
a másodévesek vizsgaelőadásába, 
Borisz Akunyin Sirályában játszot-
tam Nyinát. Az egyetemi évek alatt 
nagyon sok gátat kellett legyőzzek 
önmagamban. Az első két évben el-
sősorban az önbizalom hiányából ki-
folyólag voltak nehézségeim. Nem 
voltam biztos abban, hogy alkalmas 
vagyok a színészi pályára. Nem vol-
tam meggyőződve arról, hogy ez 
tényleg nekem való és nekem ezzel 
kell foglalkozni. 

— A tanárok ezt észrevették? Segí-
tettek a gátlások legyőzésében?

— Ha észre is vették, nem fektet-
tek erre hangsúlyt, hiszen nem volt 
ez egy különleges eset, hasonló 
problémákkal mások is küzdöttek. 
Talán épp az volt a segítség, hogy 
nem foglalkoztak vele, így megta-
nultam én magam megoldani ezt a 
problémát, túllépni ezeken a dolgo-
kon. 

Az alapképzés után szintén Ko-
lozsváron végeztem a mesteri kép-
zést Hatházi András és Bács Miklós 

vezetésével, akiktől nagyon sokat 
tanultam, szakmailag és emberileg 
is sokat fejlődtem. Eközben már a 
kézdivásárhelyi Városi Színháznál 
dolgoztam szerződött társulati tag-
ként, mivel a mesteri úgy volt meg-
oldva, hogy tömbösítve voltak az 
órák és nem kellett folyamatosan 
ott lenni a városban. Az évfolyamról 
hárman mesteriztünk, mindhárman 
le voltunk szerződve valahova. Be-
lekóstolhattam, hogy milyen egy 
kőszínházban dolgozni, akkor is, ha 
a kézdivásárhelyi színház nem a leg-
hosszabb múlttal rendelkező intéz-
mény volt. 

— Milyenek voltak a kézdivásárhe-
lyi évek?

— Kézdivásárhelyen a fiatal szí-
nészeknek nem igazán volt lehe-
tőségük bizonyítani. A főbb szere-
peket mindig vendégszínészeknek 
osztották ki. Sokat lehetett tanulni 
a próbafolyamatokból, ám igazán 
nagy kihívás vagy olyan szerepem, 
ami szakmai fejlődést vagy karrie-
répítést jelentett volna, nem volt. 
Viszont a mesterin készítettünk 
Hatházi Andrással egy előadást — A 
hetérák tudományát —, amit ő írt és 
rendezett, ez óriási mérföldkő volt 
az életemben. Pontosan olyannak 
képzeltem, és képzelem mai napig is 
a tökéletes próbafolyamatot, mint 
az volt.

— Mi történt Kézdivásárhely után?
— Amikor a Kézdivásárhelyi Vá-

rosi Színház megszűnt működni 
a régi formájában, azaz kiderült, 
hogy már nem lesz állandó társula-
ta, tudtam, hogy váltani kell. Más 
színháznál akkor pont nem volt le-
hetőség szerződést kötni, ezért, 
mivel a színészet mellett az is nagy 
álmom volt, hogy „világot lássak”, 
úgy döntöttem, hogy külföldre me-
gyek. Egy évig éltem Hollandiában, 
nyelvtudás híján mindennel fog-
lalkoztam, ami éppen sorra került. 

Végeztem szalagmunkát, dol-
goztam sajtraktárban, csirkefel-
dolgozóban, palacsintagyárban, 
kertészetben, diliházban taka-
rítottam, nagyon sok mindenbe 
belekóstoltam. Egy év után át-
költöztem Londonba, ott éltem 
a következő öt évben. Két és fél 
évig pultoztam egy ötcsillagos 
szállodában, utána idegenveze-
tőként gyalogtúrákat vezettem. 
Közben statisztaként játszottam 
néhány nagyjátékfilmben, nagy 
élmény volt, hogy beleshettem 

olyan monumentális produkci-
ók kulisszái mögé, mint a Now 
You See Me 2, Denial, Downton 
Abbey. Viszont egyre erősö-
dött bennem az az érzés, hogy 
nem ott az én helyem, nem az 
az én utam, ezért úgy döntöt-
tem, visszajövök. 

— Egy elveszített hat év után 
jöttél vissza, vagy egy lényeges 
élettapasztalattal?

— Határozottan az utóbbi, ha 
visszamehetnék az időben, sem-
mit nem tennék másként. Visz-
szaköltözésem első állomása 
Budapest volt, azt remélve, hogy 
ott sok a lehetőség, valamit majd 
csak el lehet kezdeni. Szerettem vol-
na visszaevezni a színházi berkekbe. 
Két nagyon jó barátom akkor ment 
el a szombathelyi bábszínháztól, 
ezért megkerestem Kovács Gézát, a 
szombathelyi Mesebolt Bábszínház 
vezetőjét, remélvén, hogy esetleg 
velem tölti majd be a megüresedett 
helyek egyikét. Akkori nagy csaló-
dásomra nem így történt, viszont 
kaptam egy csodálatos lehetősé-
get, amiért mai napig nagyon hálás 
vagyok. Fritz Attila mellett szere-
pet kaptam a Csató Kata rendezte 
Oszkár és Rózsa mamiban. Ez egy 
tantermi előadás volt, amiben na-
gyon fontos volt a gyerekekkel való 
együttműködés. Előadások előtt és 
után volt egy kis feldolgozó tevé-
kenység, amit elengedhetetlennek 
tartottunk, ugyanis a történet köz-
ponti témája a halál. Így kerültem 
bele a bábozás világába. Nem volt 
teljesen új, hiszen az egyetemen is 
tanultunk egy évben bábozást, Pa-
locsay Kisó Kata vezetésével. Neki 
köszönhetően nagyon sok tech-
nikába belekóstolhattunk. Prózai 
osztály lévén egyikben sem mélyed-
tünk el, viszont nagyon sok mindent 
kipróbáltunk. Harmadéven pedig 
volt egy bábelőadásunk, amit rend-
szeresen játszottunk óvodásoknak.

— Hogyan kerültél Szatmárnéme-
tibe? 

— Tavaly tavasszal részt vettem 
a Brighella Bábszínház egy work- 
shopján, amit Szabó Attila tartott. 
Ez alatt ismerkedtem meg Bandu-
ra Emesével és próbáltam ki, hogy 
hogyan működök együtt az itteni 
csapattal. A műhelymunka végén 
leültünk beszélgetni, mondtam, 
hogy nagyon szívesen jönnék Szat-
márnémetibe, Emese rábólintott, 
így kerültem ide. Én félig szatmár-
németi vagyok, bár soha nem él-
tem itt, gyerekkoromban évente 
egyszer eljöttem nagymamámhoz. 
Most úgy érzem bezárult egy kör 
az otthonról való elindulástól és 
azt sem bánnám, ha véglegesen itt 
maradnék. Úgy érzem, hogy haza-
jöttem, hogy otthon érzem magam 
a saját életemben. Nagyon érdekes, 

amikor eldöntöttem, hogy Szatmár-
németibe jövök, nagyon sok logikai 
érv az igenek és a nemek között el-
lene szólt, mégis volt bennem egy 
nagyon erős érzés, hogy igenis ez 
a következő lépés számomra. Sok 
mindenben nem vagyok biztos, nem 
tudom mit hoz a jövő, de úgy érzem, 
most itt a helyem.

— A bábszínház egy újabb ugró-
deszka, vagy egyfajta otthonra talá-
lás?

— Most kezdem a második éva-
dot, egyre otthonosabban moz-
gok és létezem ebben a közegben. 
Nagyon megszerettem a bábszín-
házat. Mindig mosolygok, amikor 
megkérdezik, hogy nem akarok-e 
átszerződni „az igazi színházhoz”? 
Véletlenül kerültem a bábszínház-
hoz — már ha véletlenek léteznek 
— de annyira megtaláltam magam 
benne, annyira szeretem ezt a vilá-
got és olyan sok lehetőséget látok 
benne, hogy egyelőre nem kimoz-
dulni szeretnék ebből, hanem pont 
ellenkezőleg, egyre jobban belemé-
lyedni és egyre több rétegét és tit-
kát megismerni. Nagyon sok ember 
fejében még mindig az él, hogy a 
bábszínház arról szól, hogy beállunk 
egy paraván mögé, és ott csinálunk 
valamit a kezünkkel, de ez nem 
így van. A bábszínház ennél sokkal 
komplexebb és varázslatosabb. Na-
gyon szeretem a gyerekközönséget 
is, szeretek nekik nyújtani valamit 
és tőlük kapni azáltal, hogy miként 
reagálnak arra, amit kapnak. A szat-
mári bábtagozat egy kicsi csapat, 
de nagyon jó velük dolgozni, szere-
tettől sziporkázik az egész munka. 
Ha egy kulcsszóval kellene megha-
tározzam az egészet, az a szeretet.

— Jelenleg, mit próbáltok?
— Csortán Zsókával próbáljuk a 

Földön innen, földön túl című előa-
dást, ami Kiss Ottó gyerekverseire 
épül. Lírai előadás, ugyanis nincs 
egy A-tól Z-ig követhető történet, 
inkább pillanatképekből áll, talán 
pont ezért nem is az óvodásoknak 
lesz bemutatva, hanem az I–IV. osz-
tályosoknak.

Elek György

„Úgy érzem, hogy hazajöttem…”
Színművészeti egyetem, mesterizés és kőszínházi munka,  

majd hat évnyi „világot látás” nyomán szerzett élettapasztalatok után 
visszatérés a színházhoz, ráadásul a bábszínházhoz. Véletlenül került  

a bábszínházhoz — már ha véletlenek léteznek — de annyira megtalálta 
magát benne, hogy szeretne egyre jobban belemélyedni  

és egyre több rétegét és titkát megismerni, vallja Kófity Annamária,  
a szatmárnémeti Brighella Bábtagozat tagja.


