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Kiszélesedett generációs különbségek
„A mai fiatalság gyökerében romlott, gonosz,
istentelen, lusta. Sohasem válik olyanná, mint
a régi idők fiatalsága volt, s ezért képtelen lesz
rá, hogy kultúránkat, értékeinket fenntartsa”
— ezeket a sorokat körülbelül háromezer évvel ezelőtt jegyzeték fel egy Babilonban talált
cseréptáblára. Ez is azt igazolja, hogy mindig
voltak generációs különbségek az idősebbek
és a fiatalok között, ma valahogy mégis más a
helyzet. Kutatók szerint ennek az egyik fő oka
az, hogy nagyon megnövekedett az átlagéletkor: amíg régen egy hatvanéves ember öregnek
számított, ma nagyon sok hetven-nyolcvan éves
aktív, mozgékony, nem érzi idősnek magát. Ez
viszont generációs feszültségeket okoz, egyre
több olyan jelenség van, ami eltávolítja a fiatalokat és az idősebbeket egymástól. A változásokat, a megújulást mindig a fiatalok hozták a
társadalomban, mert az idősebbek belátták, az
élet rendje az, hogy miután ők megtették a tőlük
telhetőt, átadják helyüket a jövő generációknak,
akik megőrizve az ősök által teremtett értékeket, azokat korszerűsítve, továbbfejlesztették a
kor igényeinek megfelelően. Nagyon sok fiatal a
régi időkben is elhagyta az otthonát, de magával vitte azokat az erkölcsi elveket, meggyőző-

déseket, amelyekbe belenevelkedett. Ezeket a
normákat igyekezett betartani bárhová jutott a
nagyvilágban, ha csak lehetett, nem fordult el
attól a kulturális örökségtől, azoktól az értékektől, amelyek feladásával elvesztette volna az ÉNjét, a nemzeti és vallási identitását. Nem sikerült
mindenkinek meghódítani a világot, de mindenki
szerzett tudást és tapasztalatot, amit hazatérve
téglaként, cementként használt fel saját maga és
közössége új világának a felépítéséhez.
Az idősebbek nehezen viselik, hogy a fiatalok
gyakran elfordulnak a múltban megalkotott kulturális örökségektől, a felhalmozott értékektől,
és új, a korra jellemző értékeket próbálnak teremteni. Olyan értékek ezek, amelyek az idősebb korosztály számára idegennek tűnnek, éppen azért,
mert a hatvanon túliak között egyre kevesebben
vannak azok, akik képesek felzárkózni és együtt
dúdolni a fiatalokkal az „új időknek, új dalait”.
Azt is be kell látni, hogy az idősebbek aggódása
sokszor nem indokolatlan. Nem biztos, hogy jót
tesz a fiataloknak, ha átadják magukat a kordivatnak, a politikai és társadalmi élet hullámainak
és sodrásának, észre sem véve, hogy ily módon
személytelenné válnak. Az idősebbek nehezen
viselik a generációs különbségeket. Itt inkább

azokra a rétegekre gondolunk, akik olyan korszakokban, olyan közösségekben nevelkedtek, amikor a lázadó fiatalokat könnyen elhallgattatták,
elszigetelték, elvették a kedvüket a lázadozástól,
a szellemi újítástól és a jövőformálástól. Az ilyen
típusú emberek többsége még mindig jobbnak
látja a megalkuvást, a viták elkerülését, mintsem
saját vélemények mentén formálni egyéni és közösségi életét. Itt vetődik fel a következő kérdés:
mennyire fontos a közösség a mai ember életében, amikor férj-feleség, szülő-gyerek is eltávolodik egymástól és megpróbál önálló életét élni. A
közösségi élet alakulása a demokrácia szabályainak megfelelően nem a fiataloknak kedvez. Mivel
a szavazati joggal rendelkezők között az idősek
vannak többségben, lényegében ők döntenek
a fiatalok sorsa felől. Közéleti eseményeken az
idősebbek a saját szemszögükből igyekeznek befolyást gyakorolni a fiatalokra ahelyett, hogy ők
kérdeznék meg a fiatalokat, mi az ő véleményük
azokról a dolgokról. Nem az a gond, hogy az idősebbek többségben vannak és mindenről ők döntenek, hanem az, hogy hetven-nyolcvan évesen is
a maguk javára döntenek, nem pedig úgy, hogy a
gyerekeiknek és az unokáiknak legyen jó.
Elek György
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Őszi hangolódás
Sokszor, ha az emberek az őszre
gondolnak, nem éppen a nyugalom
és a harmónia jut eszükbe, mint például nekem, hanem a lehangoltság,
vagy a „természet haldoklása”. Pedig ez az évszak nem erről szól. Igaz,
hogy sokat esik az eső, fúj a szél, de
szükség van egy átmenetre a forró
nyár és a fagyos tél között. Amellett, hogy felkészít minket ezekre a
hónapokra, még gyönyörű is. Csak
észre kell venni. A minden színben
pompázó lombkoronákat, a gyéren
sütő napot, az őszi gyümölcsöket.
Rengeteg gyümölcs ősszel érik
meg, és olyankor az emberek ös�szegyűlnek és szüretelnek. Ez egy
pompás alkalom arra, hogy a család és a barátok némi minőségi időt
töltsenek együtt, mert a mai rohanó világban ez egyre kevesebbszer
adatik meg. Fel kell figyelni ezekre
az apróságokra. Az őszi hajnaloknál
kevés értékesebb dolog van. Még
álmosan főzök egy kávét vagy egy
teát, egy pokrócot magamra tekerve kiülök a teraszon lévő hintára
és hallgatom a csendet. Meghitt.
Olyan kevés időm van erre naponta.
Talán egy félóra, de lehet még annál
is kevesebb. Pedig annyi energiát
ad, feltölt és sokkal békésebben indulok neki a napnak, nézek szembe
a nehézségekkel, amelyek mindig
és mindenhol jelen vannak, és néha,
ha csak egy kevés időre is, de jó elfelejteni azokat, és csak merengeni,
nézni a távolba és pihenni.
November 1. halottak napja. Az
a nap, amikor a család ismét ös�szegyűl és együtt sétálnak el a temetőbe, hogy megemlékezzenek
elvesztett szeretteikről, akikhez
kicsit közelebb érezhetik magukat
ezen a napon. Virágokat ültetnek a
sírokra, gyertyát gyújtanak, elmormolnak egy imát és megosztják legkedvesebb emlékeiket róluk, majd
hazamennek és a vacsora mellett
folytatják a beszélgetést. Ezután
pedig reggeltől minden folytatódik a megszokott módon. Munkába, iskolába mennek és már nem is
emlékeznek az előző estére. Vis�szatérnek a saját problémáikhoz,

naphosszat telefonálnak és veszekednek az ügyfelekkel és még sorolhatnám. Változtatni kellene, de
nem tudom hogyan. November 9. a
világszabadság napja. Ekkor omlott
le a berlini fal, amit 2001 óta ünnepelünk, és amely Németország és
az egész Európa újraegyesítésének
szimbóluma is. November 11. Szent
Márton ünnepe. A néphagyományban tradicionálisan a gazdasági évet
lezáró ünnep. A tél kezdetét jelzi,
ekkorra már az ősz elején leszüretelt szőlőből is kiforr a bor. Utoljára
hagytam azt az ünnepet, amely nagyon megosztó az összes kultúrában. A halloween. Ősi kelta ünnep, a
Skóciában és Írországban elő emberek ekkor ünnepelték az újévet. Úgy
hitték, hogy ezen a napon tért vissza
a földre azoknak a bűnös embereknek a lelke, akik az elmúlt években
haltak meg, és azóta állatok testében léteztek. Áldozatokat mutattak
be, amelyek segítségével ezen a napon engesztelést lehetett szerezni
az elhunytaknak, hogy ezáltal átkelhessenek a mennyországba. Egy hiedelem szerint október utolsó napján a legvékonyabb a választóvonal
az élők és a holtak világa között.
Az eltávozott lelkek ilyenkor útra
kelnek, megkeresik egykori otthonukat, és ezen az éjszakán megpróbálnak visszatérni a világba. Már a
kelták is védekeztek a biztonságukat veszélyeztető esemény ellen:
házaikban eloltották a tüzet, hogy
a hideg és barátságtalan tűzhely ne
vonzza a hazalátogató szellemeket,
és a tökéletes megtévesztés érdekében szellemnek öltözve parádéztak az utcákon, hogy a gonoszt a
végsőkig megzavarják, hogy aztán
könnyebben elűzhessék. Mára már
csak bulikban és egyes helyeken a
„csokit vagy csalunk” játékban merül ki ez az este, és sokan nem is ismerik az eredetét, pedig rengeteg
hagyomány, legenda fűződik hozzá.
Engem személy szerint nagyon foglalkoztat, rengeteg cikket olvastam,
igyekszem minél többet megtudni
róla, hiszen egy kultúrának a része,
és tökéletes lezárása a melegebb
évszakoknak, egyfajta búcsú.
Lukács Gabriella,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
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periodikusan szép
gyűjtenénk össze sok levelet, lenne egy zöldpirosnarancs ugrálóvárunk, mindig újjáépítenénk, feküdnénk benne, teleszórnánk hamuval meg a kimondatlan
álmainkkal, s mi király lenne beleszőni a füstöt, amit
két napfelkelte között fújnánk ki a hűvösbe, közel lenne minden, mi mérföldekre volt eddig, meg úú, az ott a
Jupiter, nem is igazán tudnánk, miről van szó, csak azt,
hogy piszkosmód kényelmes lenne ez a levélkupac, eljátszanánk rajta sok zenét a kedvenc felhőinknek, gördeszkalap tartaná a vacsoránkat, pástétomos kenyér
meg egy kis kenyér pástétommal, csúcsszuper kiskanalakkal, amiket úgyis elhajigálunk a végén, mert semmi
se számít, csak az ugrálóvár, ahol forgunk székeken,
eszeveszett mód és káromkodva nevetünk, mert a patakok zajától teljesen uborkaillatúak lettünk. részletek
az erdő mélyén valahol harmatcseppekben fekvő 173
szitakötő festi át az eget szürkére, leheleteik találkoznak, felhőszerű alakot fölvéve bámulják a város fényeit, a halál bármelyik másodpercben itt lehet, de végül is
nem az én dolgom, csak egy random gesztenye voltam
az avarban, amit egyes számú ő és kettes számú ő épített. tilos ennél bármi többet mondanom, ezt át kell
élni, akár a mutatóujjal való fogmosást. fenn valahogy
minden más, a kilátó peremén ott tanyázik a veszély.
ingatag tetőcserepekké lettem, ha már nem lehettem
sín a vonatod alá.
Holl Vivien
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Csak nézlek
Érzéseimet elnyomva, próbállak száműzni lelkemből, finoman tessékellek az ajtó felé, te pedig kapva kapsz a kilincsért, viszont a zár nem nyílik,
húzod, csavarod, tekered, ütöd, lököd, rúgod, idegesen teljes erőből neki
mész, de semmit sem érsz vele. Próbálsz szabadulni, de nem tudsz, próbálok szabadulni, de nem tudok. Keresed a kulcsot, üvöltve kérdezed hol van,
adjam oda, de nem segítek rajtad, csak nézlek, ahogy reménytelenül, kétségbeesetten keresed a kiutat. Csak nézlek, kifejezéstelenül, nem értem,
mi bajod, annyi lenne a dolgod, hogy elfordítsd a kilincset, a legkézenfekvőbb megoldás, de mégsem teszed, húzod az időt, de én már nem várok
rád, csak húzom az időt, de te már nem vársz rám. Csak fordítsd el a kilincset, és jól leszel, csak tedd meg végre, és szabad leszek. De te ahelyett,
újra nekiszaladsz, húzod, csavarod, tekered, ütöd, rúgod, de mindhiába.
Mérgedben felém fordulsz és ordítani kezdesz, nyissam ki, miért nem nyílik, miért ilyen erős, hogy tudod megtörni végre. De én csak nézlek, a szám
mozdulatlan, ez pedig még jobban feldühít téged. Miért nem válaszolok,
miért hagyom, hogy hiába erőlködj, segítsek már, túl erős, szinte egy karcolást sem ejtesz rajta. Homlokráncolva rátekintek az ajtóra, hozzá nem
értő szemmel tökéletes állapotban van. De én látom az apró változásokat,
a megfakult színét, az érintésed nyomait, a kicsiny repedéseket. Közelebb
hajolok, megfogom a kezed és húzlak téged is magam után, rád nézek fáradtan, majd a kezed a kilincs felé irányítom, és ketten elfordítjuk. Az ajtó
tárva áll előttünk. Elengedem a kezed, te pedig mit sem törődve a magad
után hagyott káosszal, elindulsz, Én pedig csak nézlek. Lassan már csak
egy homályos árnyék vagy a láthatáromban. Az ajtó bezárul. Én nekidőlök.
Lehunyom a szemeim. És időtlen idők óta először elmosolyodom.
Kala Szintia
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Nem hallok semmit,
túl sok a hang!
Az utca kihalt, sehol egy lélek. A nap is lenyugvóban volt. Az átható vörös, fehér és
sárga villanykörték rovarokként vibráltak a
lélektelen üresség felett. Hazafelé ballagtam
Jobb-bal, jobb-bal
Halk zene osont a szél hátán valahonnan. A
nő arra vette az irányt.
Jobb-bal, jobb-bal
— Ni-ni, még akad egy üres pad! — gondoltam és gyorsan letelepedtem egy nyújtózkodó, tarka macska mellé. Úgy tűnik nem szeret
osztozni. Leugrott, hogy új helyet keressen
saját világa magányának.
Jobb-bal, jobb-bal
A következő dallam fájón csendült, ahogy a
fiatal vonója táncot lejtett a hegedű húrjain.
Emma hátradöntött fejjel hallgatta a zenét,
miközben nem is hallotta. Szája meg-megrándult hűvösen, de szóhoz nem jutott.
Először támadt az érzés, aztán a meg�gyötört sikoly… aztán csend. Csak az átható
csend és homály maradt.
Mindenki úgy kerülte, mint a feszületes
szent embert, vagy épp dübörgő léptekkel
közeledett.
Jobb-bal, jobb-bal

Úgy vélem, valaki mentőért kiáltott. Én kétrét görnyedtem a hangok súlya alatt.
— Hallgass! — jött végre szó a torkomból.
— Hal-hallgassatok! — mely végül végtelen
sikoltásba torzult.
Jönnek értem.
Jobb-bal, jobb-bal
Megszűnt. Nem tudom mikor és hogyan, de
eltűnt minden. Az utcazenész, a macska, sőt
még a hangok kavalkádja is.
Emma ismeretlen helyen ébredt. De a fehér
falakról és vaságyakról sütött, hogy nem egy
beteg találta itt meg eszméletét.
Talán mégsem tűnt el minden. Az átkozott
léptek visszhangja maradt. Vagy ez már a valóság? Valaki közeledik?
Jobb-bal, jobb-bal
Egy idős hölgy lépett be és elindult felém.
De nem állt meg az ágyamnál. Továbbhaladt,
mint aki észre sem vett. A mellettem lévő ágy
szekrénykéjére helyezte a markában szorongatott kicsi csokrot és csókot lehelt az ágyneműhalom alatt gubbasztó csöpp ember
homlokára. Azt hiszem a hogyléte felől érdeklődik. Csak a távolodó csoszogásra emlékszem és az óra kattogására.
Jobb-bal, jobb-bal
Nagyon későn, amikor a csillagok járása
szerint már elmúlt éjfél is, a nő tágra nyílt

Folytatása a következő oldalon

Ibolya

Kezdésként William Shakespeare szavait idézve: „Színház az egész világ,/ És
színész benne minden férfi és nő:/ Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár/
Életében…”

Egy gyémánt vízcsepp gyöngyében
Látom lilaságodat,
Mint egy szép színes oldat,
A feloldott jó hangulat
Látszik szerénységedben.
Az újjászületés évszaka
Ez. Szedjünk hát ibolyát,
De vigyünk fonott kosárkát!
Szagolgatják is a lánykák
S szól a tavasz prelúdiuma.
Fenn dalol egy kismadár,
Egy vidám nótát dalol,
Mely e fényözönben szívhez szól,
S te, ibolya, ott alszol,
Hol a fa neked kart tár.
Egy kicsiny törékeny virág,
Melynek erőssége nem illatában,
Hanem erős tartásában,
Aprócska virágában
Van, mit szeret a magyar világ.
2019 áprilisa

A színjátszás körülöleli az életünket. Színészek vagyunk a szamárszürke hétköznapokban, saját magunk és mások előtt is. A színjátszás segít olykor elbújni
az igazság, a fájdalom, a szomorúság, vagy éppen a saját életünk elől. Viszont
sokszor a legnagyobb boldogságot is adhatja.
Azonban keveseknek adatik meg az a lehetőség, hogy a vörösbársony függöny mögött állva arra várjanak, hogy a reflektorfények garmadájában mintha a
mennyben lennének, egy teljesen új életet és világot varázsoljanak a színpadra,
aminek látványa után az ember többnek, teljesebbnek érezheti magát valamivel.
Kisétálva a teremből, érezve ahogyan a hideg szellő nyaldossa tarkóját, rájön,
hogy talán mégis van valami olyan az életben, ami örök.
Szerelem a színház, és szerelem annak minden darabkája. Az aranyozott székek, a faragott karfák, a bíbor páholyok és az a két maszk, amelyik mindenki arcára ráillik.
Tizenkét éve járok színházba és minden percét úgy éltem meg, mintha csak az
első lenne. Már kisgyermekként is tűkön ülve vártam az indulást arra a helyre,
ahol valamilyen oknál fogva mindig otthon éreztem magam. Kívülről csak annyit
láthattak a körülöttem lévők, hogy egy szőkés, aprócska kislány ragyogó szemekkel nézi az előadást. Mai napig megmagyarázhatatlan az, ami velem ott és
akkor történt, az első alkalommal. Viszont a közelmúltban szerencsém volt látni
egy olyan előadást, amit talán szavakba sem tudok önteni. Annyi biztos, hogy
az egész életemet megváltoztatta. Annyira katarktikus és megrázó élmény volt
számomra, hogy hónapokkal utána is a hatása alatt vagyok. Felváltva nevettem,
sírtam, törtem le és tekintettem önmagamba. Teljességgel egy érzelmi hullámvasút volt, ahol az út közben a szívem kalapált és szivacsként szívtam magamba
az egészet. A záró tapsok végeztével jöttem rá, hogy igen, ez az, amit egész életemben csinálni akarok.
Azt akarom, hogy ez az élet az enyém is legyen, hogy egy ehhez hasonló közegben dolgozhassak. Azt, hogy évek múltával elmondhassam, tényleg a színház
vált a második otthonommá.
Tamás Tamara
Szatmárnémeti Református Gimnázium

Folytatása az előző oldalról
szemekkel bámult, ahogy az ágyban hevert.
Csak a teste aludt. Lelke lezuhant és a fekete semmibe csapódott, amit a semmi váltott,
majd az újabb semmi, és megint, és megint.
Aznap is a kedves arcú hölgy neszezése keltett
fel.
Jobb-bal, jobb-bal
A napok kezes lovakként ügettek tova. Mígnem egyszer mérhetetlen zokogásra ébredtem.
A festett arcú hölgy lefolyt sminkje alól fennhangon szólongatta kedvesét. Nevét ismételgette, és még egyszer próbálta magához szorítani. Próbált visszaadni neki valamennyit az
elveszített melegségből. De ez nem segített,
teste érintése hideg maradt. És a hideg számára
a halállal volt egyenlő, és a halál nem tűr maga
felett urat.
Napok óta, mintha most vett volna észre először. Hozzám fordult és megszólalt. Lassan beszélt, szemhéja emelkedett-süllyedt:

Az óra járása
Az idő. Egy futóbolond,
Hosszú végtelen futópályán
Halad szedett lábán,
Az idő tehát magyarán
Puszta beosztott vaskorong?
Barátom, mi az idő?
Ki után futkosunk mi?
Kivel kell hát versenyezni?
Meg lehet-e előzni?
Mégis micsoda ő?
Az illanó pillanat,
Mely tested anyagát lopja,
Az óramutató csak útját járja,
Az idő, mint füstkémények
gyára,
Lehulló vakolat.
Az óra vajon az idő?
Vagy egy szerkezet csupán?
Számozott lapján,
A mutató számhoz sétálván
Megálljt nem ismerő…
Ha megállítjuk,
Tán megáll az idő,
Ugye, vagy visszapörgethető…
Lehet, hogy érezhető,
Ha az órát megbabráljuk.

— Fiatal hölgy, addig szeressen, amíg van kit!
Addig éljen, amíg van miért.
— A férjem meghalt, a kislányommal együtt —
suttogtam. A baleset óta igyekszem nem beszélni róla… megteszik a hangok. De úgy éreztem,
tartozom ezzel, én is része voltam valaki nagy
fájdalmának.
A nyakamba borult, majd komótosan, szipogva
elballagott.
Jobb-bal, jobb-bal
Ezek után bejárt hozzám, időnként virágot is
hozott. Bár gyanítom, csak nem képes még teljesen elengedni férjét, és azzal, hogy megtartja
eme szokását, visszajár ide, nem is kell neki. Elbeszélgettünk sok mindenről. Sokat látott nő
volt. Mígnem egy nap nem jött, és másnap sem,
és azután sem. Csak halk csoszogásának visszhangját hagyta maga után.
Jobb-bal, jobb-bal
Utolsó éjjelén, Emma megint nem aludt jól.
Összegyűrődött a sötétben akár egy égő, elsorvadó papírlap. Testének minden redője és hajlata

Az időt becsapni…?
Nem. Lehetetlenség.
Merő ábránd, esztelenség,
De hogy barát vagy ellenség?
Maga a legyőzhetetlenség.
Nincs még mi oly független,
Mint az idő.
Minden
ember
nyomába
eredő,
A világmindenséget vezető,
De szerencsére… mérhető.
2019 márciusa
Szilágyi Alex-István
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

összerándult körötte és tik-tak, kattogott az óra,
tik-tak és megint tak, hogy tovább sorvadjon.
Nem bírta tovább. Lassan elindult. Csak neki a
világnak.
Jobb-bal, jobb-bal
És most itt vagyok. Nem tudom miért vonz
így az alattam elterülő „semmi”. Csak pihenni vágyom. Arra a hosszú, csendes halhatatlan
álomra. De valami befészkelte magát a gondolataimba. Mi van, ha mégsem lesz utána semmi?
Meghalsz és nincs semmiféle folytatás…
Vége. Semmi nem marad. Valaki még persze
egy ideig fog rád emlékezni, de nem sokáig. Meghalnak a hozzátartozóid is. De ez már mit sem
számít! A nő már nem gondolt semmi különösre.
Már nem gondolkozott.
Odalenn a téren utcai lámpák fényei tébolyult
elemlámpák pászmáihoz hasonlóan táncoltak.
Csak egy aprócska lépés.
Bal-jobb.
Sike Zsanna
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
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Színház az egész világ

4. oldal
ÖRÖKSÉGÜNK ŐREI

A szatmári béke emléktáblájának története
A Vécsey-ház, melynek udvari részén a szatmári béke emléktáblája megtekinthető, városunk történelmének szerves részét
képezi. Mi, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium X. osztályos diákjai,
akik az Örökségünk őrei vetélkedő keretén belül ezt az épületet „fogadtuk örökbe”, feladatunknak érezzük, hogy feltárjuk a
múltat a jelen kor embere előtt. Ehhez minél jobban meg kell
ismerjük mindazt, ami az épület történetével kapcsolatos, ezért
kezdtünk el a korabeli újságokban keresgélni. Így akadtunk rá az
emléktábla történetére az 1909–1911 közötti helyi újságokban,
amit szeretnénk most minden érdeklődővel megosztani.
1909. június 13-án a Szatmár-Németi függetlenségi és politikai lap
az első oldalon hozta le a hírt, hogy
Ferenczy János lapszerkesztő megtalálta a szatmári békekötés helyét,
és javasolta a városi közgyűlésnek,
hogy a közelgő 200 éves évforduló
tiszteletére emléktáblával jelöljék
meg ezt a helyet. A kiindulópontot
Ferency számára Szilágyi Sándor
„A magyar nemzet története” című
könyve jelentette, melyben le van
írva: „Április 27-én (1711) gyűltek be
a statusok, magyarországiak és erdélyi exulánsok Szatmárt, a templomban, a ki az előtt prófontház
(azaz élésház – szerk. megj.) volt,
most pedig a reformátusok járnak
belé.” Először is a régi térképek
alapján igyekezett minél pontosabban meghatározni azt a helyet, ahol
a szatmári vár állt, melyet a Rákóczi-féle felkelés után bontottak le.
Mivel „a várépítés szabályai szerint
a szertáraknak és prófontházaknak
a bejárathoz közel kell feküdniök”,
a Vécsey-ház telkén kezdte el keresni az élésház helyét. Majd a Vécsey-család sárközi levéltárában
folytatott kutatások, továbbá régészeti ásatások alapján (összesen hét
kutatóárkot ásott) meg is találta az
egykori élésház maradványait. Egy
1809-ben épített magtár háta mögötti deszkakerítés előtt talált a romokra, alapokra. Mára ez a magtár
is a múlté.
Ferenczy ezért javasolta, hogy a
Vécsey-ház utcafrontra néző részén
a békekötés emlékére egy táblát
helyezzenek el, a következő szöveggel: „Ezen a telken állott a reformátusok által utóbb templomnak
használt az a prófontház, amelyben
a nemes és vitézlő rendek, valamint
a magyarországi és erdélyi külön
meghatalmazottak a II. Rákóczi Ferenc fejedelem szabadságháborúit
befejező szatmári békét 1711. évi
ápril 27. és 28-ik napjain letárgyalták és elfogadták.” A városi tanács
kiadta véleményezésre ezt az előterjesztést Bagossy Bertalannak,
a Királyi Katolikus Főgimnázium
tanárának, aki az emléktábla feliratában a következő módosításokat
javasolta: „Ezen a telken állott azon
élésház, melyben, mikor szükségből
református templomul szolgált, a
szabadságszerető II. Rákóczi Ferenc
fejedelemnek elcsüggedt kurucaival Pálffy János és Locher Károly
királyi biztosok 1711. évi április 27.
és 28-án a szatmári béke pontjait
letárgyalták és MDCCXI. évi április XXIX-én aláírták.” Az ügy 1909.
június 9-én került a városi közművelődési bizottság elé, ahol rövid
vita bontakozott ki a két különböző
felirat írója között. A bizottság egyhangúlag elfogadta az emléktábla
állításának javaslatát, továbbá országos szintű ünnepséget szerettek
volna, sőt egy nagyobb szabású em-

lékmű elkészítését is kilátásba
helyezték, amelyben „kifejezésre
jusson a szatmári béke alapgondolata, a kuruckor harcainak soha
el nem múló dicsősége, s a művészet erejével szóljon a lelkekhez,
és növelje az utókorban a nemzeti öntudatot és a történelmi emlékek tiszteletét.”
1911 januárjáig nem esett sok
szó az emléktábla-állításról a
szatmári sajtóban, ellenben a
Rákóczi-féle felkeléssel több ízben is foglalkoztak. A Szamos
politikai napilap 1911. január 18-i
lapszámából tudjuk, hogy a városi tanács Harkányi Ede szobrász és kőipargyárost bízta meg
az emléktábla elkészítésével.
Az „allegorikus domborművet”
Papp Aurel gimnáziumi tanár
tervezte. A kivitelezés ellenőrzésére és a mű átvételére a városi
tanács a következő tagokból álló
bizottságot jelölte ki: Bagossy
Bertalan, Bartha Kálmán, Erdélyi
István, dr. Fechtel János, Ferenc
Ágoston, Ferenczy János, Hatvani Béla, Ocsvár Rezső, Papp Aurél
és Pethő György. Eldöntötték,
hogy az emléktábla a Vécsey-ház
Deák-téri (ma Piaţa Libertăţii)
homlokzatát fogja díszíteni.
Bár Ferenczy János hosszú újságcikkeket jelentetett meg a Szamosban 1911. április 1-jén és 6-án
is a szatmári béke országos jelentőségéről, az emléktábla mégsem
készült el a békekötés 200 éves
évfordulójára, azaz április 29-ére.
A Szamos április 8-i lapszámában
egy rövid értesítés tudatja az olvasókkal, hogy a tábla felállítását „fedezethiány indokából a napirendről
levették”. A cikkíró, akinek kiléte
ismeretlen, így magyarázta e döntést: „II. Rákóczy Ferenc emléke és
Szatmárnémeti város a lehető legnagyobb békességben vannak egymással, amit nem szükséges örökösen szóvá tenni. (…) Azért nagyon
helyes erről a dologról levenni a napirendet és a bizonytalanság miszticizmusában inkább az emberek
képzeletével őriztetni a multnak
dicsőségét.” Egy április 11-i rövid hír
adja tudtul, hogy mégsem söpörték
szőnyeg alá az emléktábla ügyét,
mivel a városi közgyűlés a Kölcsey
Kört kérte fel a felállítási munkálatok folytatásával, s az erre szánt
összeget is a körnek utalta ki. Az
1891-ben alakult Kölcsey Kör 1906ban már elhelyezett egy Petőfi-emléktáblát a Papp-Endre házon, melyet azóta lebontottak, s helyére a
fogászati poliklinika épült.
1911. április 29-ére, a szatmári béke 200 éves évfordulójának
napjára azonban nem készültek el,
csak július 2-án vasárnap került sor
a tábla leleplezésére. Az ünnepség
„minden külső csillogástól mentesen, de annál nagyobb hazafias

lelkesedés mellett ment végbe”,
ahogy az újságokból megtudhatjuk.
Már jóval a kitűzött időpont előtt
népes tömeg kezdett gyülekezni a
Vécsey-ház környékén. A cikk felsorolja az emelvényen helyet foglaló
díszvendégek nevét: dr. Boromisza
Tibor megyés püspök, Szabó István
pápai prelátus, Benkő József kanonok, Hámon József püspöki titkár,
dr. Vajay Károly királyi tanácsos,
polgármester, Körösmezei Antal főjegyző, Tankóczi Gyula főkapitány,
Korányi János ügyvédi kamarai
elnök, dr. Antal Lajos városi tiszti
főügyész, Ferencz Ágoston közig.
tanácsos, Gönczy Antal görögkatolikus esperes, Bodnár György királyi
tanfelügyelő, dr. Keresztszeghy Lajos ügyvéd, Pethő György bizottsági
tagok, dr. Fechtel János, a Kölcsey
Kör elnöke, Bagossy Bertalan, Papp
Aurel és Groza Ferenc főgimnáziumi tanárok, és végül, de nem utolsó
sorban Ferenczy János, aki a békekötés helyét hosszas kutatások
után megtalálta. Dr. Fechtel János
és Bagossy Bertalan „remek és nagy
hatást keltő beszédeket tartottak”,
Bagossy Bertalan beszédét teljes
egészében le is közölte az újság. A
cikkből kiderül, hogy nem ugyanazok készítették el a Papp Aurel
által tervezett emléktáblát, akiket
a januári híradás alapján erre felkértek, hanem Szklenarik Károly szobrász és Manfrédi öntőmester gondos munkáját dicséri ez az alkotás,
melyre végül a következő felirat
került: „Ezen a telken állott a reformátusoktól templomnak használt
várbeli élésház, amelyben II. Rákó-

czi Ferenc fejedelem elcsüggedt
kurucai 1711. évi április hó 27. és 28.
napjaiban a szatmári béke pontjait
megtárgyalták és elfogadták”. A
Kölcsey Kör elnöke külön köszönetet mondott báró Vécsey Lászlónak,
mivel megengedte a tábla elhelyezését a homlokzati részen. Délben
egy órakor a báró, mint házigazda
vendégül látta a Pannónia szálló
dísztermében a meghívottakat. „A
gazdag terítékű ebéden számos pohárköszöntő hangzott el”, amelyekben nemcsak a Rákóczi-féle felkelés dicső mozzanatait elevenítették
fel, hanem a békekötést, s annak a
magyarokra nézve kedvező feltételeit is méltatták.
Az emléktáblát a kommunizmus
évei alatt eltávolították az épületről, és csak a rendszerváltás után
engedélyezték újraállítását. A múzeum udvari részén, a bejárattól
távolabb, alatta román szöveggel
került vissza a Vécsey-házra. Ez az
emléktábla egyike azon ritka példányoknak, amely Papp Aurél tervezőmunkájának köszönhetően egyben
képzőművészeti alkotás is.
Befejezésül Bagossy Bertalannak
az avató ünnepségen elhangzott
díszbeszédéből szeretnénk idézni:
„Mi, akik itt jelen vagyunk, tiszteljük
más érzelmű honfitársaink véleményének szabadságát, ugyanakkor
bátran vállaljuk úgy kortársaink,
mint a késő utókor előtt a felelősséget azért a cselekedetünkért, hogy
a szatmári béke emlékét kegyelettel megünnepeljük.”
Baliga Panna, Cserés Nicole,
Enyedi Barbara

/Beszélgetés Marosán Csaba színművésszel/
Nomen est omen — mondják. Lássuk, mit
rejt a Csaba név. Nekem (mint bizonyára sok
kedves olvasónak) először Csaba királyfi jutott
eszembe, de más vonalon szerettem volna a
beszélgetés szálát felgombolyítani, így első
kérésem az volt, neve kezdőbetűit felhasználva mondjon magáról pár szót. Ez született:
CS mint Csend
A mint Akarat
B mint Biztonság
A mint AzIrodalomért
Alkalmam adódott a beszélgetéseink folyamán kicsit jobban megismerni Csabát. Ezeket
a jellemzőket felhasználva megosztanám, milyennek látom őt.
Néhány szóban benne lehet a lényeg, hiszen
csak a csendbe lehet értéket csempészni és a
csend az, mi teret ad a gondolatnak. A költőink is a csendbe tudtak a legjobban kiáltani.
A csendben talál visszhangra hangunk. Csaba hangja is. Akarat kell, hogy véghez vigyük
álmaink rezdülését. Vasakarat és kitartás.
Nem elég kicsit akarni. Nagyon kell, ahogy ő
teszi. De mindezt nem szabad görcsösen. Kell
a biztonság, a tudat, hogy a nagy akarás nem
bukhat el, ha a világ össze is dől, van egy háló.
Egy otthon. Egy család. Egy mikro- és makroközösség. Egy magyar hátszél. Egy nép. Egy kultúra. S mindezt az irodalomért. Az irodalommal.
Az irodalmi berkeket bejárva. Úttalan utakon,
hozni-vinni az irodalmat mindazoknak, akik értik.
Akik érteni vélik. Nekünk. Nektek. Ez Csaba hivatása. Égi elhívás, hisz nem hagyja a templomot,
a templomot s az iskolát, identitásunk zsigeri
bölcsőit, ahonnan az Ér kifut és eljut az Óceánig.
Ezen az úton találkoztunk. Először Dsida, aztán
Petőfi, majd Ady kapcsán. Megálltunk beszélgetni. Mennyi bölcsesség és élettapasztalat sűrűsödik egy fiatalemberbe! Hirtelen ellepett az érzés,
hogy olyan, mintha egy öreg, bölcs, tapasztalt
lélekkel ülnék egy asztalnál. Elmosolyodtam.
Igen, ismerjük az évek vonulását és a mulandóság ráncát is értjük mindketten. És nem a korunk
miatt. Ehhez több kell. Lélek és irodalom. Lírába
sűrített élet.
— Kedves Csaba, köszönöm, hogy elfogadtad a
felkérést és beszédbe elegyedhetünk. 11 704 (azóta már több). Mi az?
— 11 704? Nem tudom.
— A Facebook követőid száma. Mondd, milyen
érzés követve lenni?
— Ez a szám nem amiatt fontos számomra,
mert engem követnek, mert itt nem én vagyok
a főszereplő, hanem az irodalom és az irodalomterjesztő mozgalmam. Ez a fontos. Ennyien
igénylik ebben a kesze-kusza virtuális világban
a verset, egy irodalmi szöveget. Meg kell állni,
hogy ne szkrollozzunk tovább. Igazából nekem
ez a lényeg, hogy két síkon is terjesszem az irodalmat. Kimegyek az emberek közé, hogy ízelítőt adjak. Mint a szupermarketekben, mikor
sajtot vagy joghurtot kóstoltatnak. Nem sokat,
egy csipetet, nem egy bödönnel, hogy lakjál jól,
s többet már ne vegyél. Ha finom, ízlik, akkor
még vegyél. Ugyanígy vagyok én is ezzel. Megyek. Faluról falura bolyongok, Dsida szavaival
élve, városról városra, templomból iskolába és
közben elmondom, hogy ez csak egy szelete az
egyetemes magyar irodalomnak. Nagy szeretettel várlak, ha többet akartok ebből fogyasztani,
a színházba és a virtuális világba, az oldalamra is,
ahol számos érdekességet, irodalmi felfedezést
osztok meg a követőkkel. Az tölt el büszkeséggel, hogy ilyen nagy számban vannak irodalom
iránt érdeklődő emberek.
— Honnan ered ez a küldetéstudat? Házhoz hozod az irodalmat mint egy postás, mint egy futár. A

te nevedet használod fel, de nem öncélúan, hanem
hogy fényesítsd nagy költőink nevét. Ez nagyon
sokszor fordítva van. Felhasználják a költők, írók
nevét, hogy hírnévhez jussanak. Te miért választottad azt, hogy egy filter, egy szűrő legyél? Miért
jó neked ez a szerep?
— Arany szavaival élve tudnám a legjobban
elmondani az ars poetikámat, vagyis a mozgalmamnak a lényegét:
„S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék,
Ki törzsömnek élek, érette, általa;
Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
Otthon leli magát ajakimon dala.”
Egy nagyon fontos tételt hoztam össze egy
kalap alá. Három emberfajta van, aki nem létezne izoláltan. Elsősorban nincsen politikus, ha
nincsenek szavazói. Másodsorban pap sincs, ha
nincs eklézsia. S végül harmadsorban a színész
sem létezik, ha nincs közönsége, publikuma. Értő
közönsége, aki szeret színházba járni és fejlődni
akar szellemileg. Mi is, színészek, indirekt módon
úgy nevezzük magunkat, hogy Thália papjai, hiszen nekünk is egy misszió az, hogy felneveljünk
egy értő közönséget. És az iskola ehhez tökéletes terepet nyújt.
— És beszélgetsz a gyerekekkel? Nyitottak a
kommunikációra?
— Igen, mernek kérdezni. Fontos, hogy egy
diák akkor fog megnyílni, ha a saját közegében
keresed fel. Ehhez manapság már elengedhetetlen a telefon és az internet. Nem szabad elfelejteni, hogy számos technológiai eszköz lehet
segédeszköz számunkra az irodalom megszerettetésében. Nem hiába készítettem az Arany
Emlékbizottsággal az Arany János Szent László
legendájáról szóló kisfilmet, ami didaktikai eszközként felhasználható. A 2017-es évben több
mint 400 iskolában vetítették, de ugyanígy
templomokban is. Az volt az ötletem, hogy 20
percbe sűrítsük bele mondanivalónkat. Másrészt
a diákok nagyon szeretik azt, hogy közérthetően,
minden modorosságot mellőzve kapjanak információt. Minden 20. század eleji port igyekszem
letöröli, re-fresh-elni, új megvilágításban eléjük
tárni íróink-költőink munkáját. Próbaelőadást is
szoktam tartani.
— Hogy tudod igazán közel hozni hozzánk költőinket?
— Valójában közel kell kerüljön a színész, mint
ember a költőhöz magához, hogy őszinték legyenek a szavak, amiket aztán kimond. Ezen oknál
fogva bejártam Arany János életének fontosabb
helyszíneit, beszélgettem emberekkel, mielőtt

elkészítettem az Arany műsort. Meg Adyt említeném. Ő szerves része életemnek. A pedigrém,
hogy úgy mondjam, ugyanaz, mint Ady Endrének. Apai ágon szilágysági, anyai ágon kalotaszegi vagyok, és abban a református kollégiumban
végeztem, ahol ő is, úgyhogy Ady-versekkel van
átitatva az egész szellemem.
— Ezt hogy éled meg? Áldásnak vagy átoknak?
— Áldás. Vitatott személyiség volt, megosztó,
két táborra osztotta az akkori irodalomi elitet.
Ettől függetlenül azt nem lehet elvitatni tőle,
hogy egy erős, karizmatikus költő volt, új vonalat
hozott a magyar költészetbe és tényleg eljutott
az Értől az Óceánig. Befutott a révbe.
— Említetted te is korábban, hogy bolyongsz.
Jársz faluról falura, városról városra. Te eljutottál-e az Értől az Óceánig? Ebben a bolyongásban,
hogy érzed, megtalálod lassan önmagad?
— Igen. Egyre jobban kezd kikristályosodni.
Öt évvel ezelőtt indult a mozgalmam. Egy Iskola másképp keretén belül kértek fel, tartsak egy
rendhagyó irodalomórát. Elkezdtem gondolkodni, hogy most csak úgy kiálljak szavalni, például
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
— Igen, akkor hiába döngettél volna kaput s falat…
— Nem is akartam volna így döngetni, mert az
döngetés lett volna, nem simogatás a költészettel. Én simogatni akarok, s nem döngetni falakat,
hanem kopogtatni. Így kezdtem egy kis összeállítással s lett belőle egy megyei mozgalom.
Lassan-lassan, körkörösen, 2,5 év alatt sikerült
bejárni Erdély 98 középiskoláját. Szatmáron is
jártam a Kölcseyben, a Hám Jánosban és a Szatmárnémeti Református Gimnáziumban is. Szívügyem főleg a szórvány. Szeben megyében például egy magyar tannyelvű iskola van, a Báthory
István Általános Iskola, oda is elmentem. Vagy ha
megnézzük, egész Beszterce-Naszód megyében
nincsen magyar ajkú líceum. Van egy magyar tagozat, őket is meglátogattam.
— Minden ember élete egy Bildungsroman, egy
fejlődéstörténet. Míg hoztad- vitted az irodalmat,
te miben változtál? Lelkileg, szellemileg, emberileg?
— Rengeteget fejlődtem. Minden téren. De
van még hova nőjek. Az idők során nem csak betanultam verseket, hiszen akkor lehetnék egy
hangszóró is. Itt az a lényeg, hogy próbálom
megtestesíteni az adott költőt. Ezáltal szellemileg is sokat fejlődtem. Szakmailag pedig adott

Folytatása a következő oldalon
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Elmenvén tegyetek érző és értő
olvasókká minden népeket…

6. oldal

120 éves a szatmárnémeti
vasútállomás épülete
Tudományos feltárások szerint a jelenlegi
Szatmárnémeti város ősrégi idők óta lakott terület, 1213–1221 között egy fontos kereskedelmi csomópont volt a Nyugat irányába. A XVIII.
század elejétől a gazdaság fejlődésével a kereskedelem mellett megindul az ipari fejlődés is. A
XIX. század Ausztria–Magyarországon a vasúthálózat építésének és kiterjesztésének a korszaka volt, ami Szatmár övezetét is magába foglalta.
Elsők között épült a Nagykároly–Szatmárnémeti
vasútvonal, amit 1871. szeptember 25-én átadtak a forgalomnak; Szatmárnémeti–Nagybánya
között 1884. július 6-án, a Szatmárnémeti–Halmi
vonalon 1872. június 20-án indult meg a vasúti
forgalom.
Később a gazdaság fejlődése maga után vonta
a helyi érdekeltségű keskeny nyomtávú vonalak
kiépítését, a domborzati viszonyok függvényében. A nyersanyagok nagy mennyiségű szállítása
így megoldódott, mint például az erdőkitermelés fáinak, a domb- és hegyvidék gyümölcseinek
az elszállítása, és vissza az alföld gabonaféléi,
valamint a személyszállítás ezekből az övezetekből.
1900. november 14-én adták át a forgalomnak
a Szatmárnémeti–Erdőd keskeny nyomtávú vasutat.
1906. április 20-án megindult a forgalom a
szintén keskeny nyomtávú, Szatmárnémeti és
Bikszád közötti vonalon.
Szatmáron működött egy villamos az 1901–
1906-os években, mely a vasútállomással szemben indult és Szatmár–Gőzfűrészig ment a
létező keskeny nyomtávú vágányon, mely a Szatmár–Erdődi kisvonatnak volt építve 1900-ban.
A villamos működési és anyagi okok miatt 1906.
december 31-én megszűnt.
A szatmárnémeti vasútállomás első épülete egy szerényebb, egyszerűbb építmény volt,
mind beosztás és építés szempontjából (az épület egy földszinti és egy emeleti részből állt) és
1871. szeptember 25-én adták használatba, egyszerre a Nagykároly–Szatmárnémeti vasútvonal
megnyitásával. Egy része még ma is használatban van.
A jelenlegi vasútállomás épülete 1899. november 11-én lett rendeltetésének átadva, az eseményről a kor hetilapja, a „Szatmár és vidéke”,
„Sătmarul şi provincia’’ részletesen tájékoztatott.
Az új épület 26–27 000 lakosú város számára
lett megtervezve, kb. ennyi lakosa volt Szatmárnak, de azóta is megfelel az utazóközönség igényeinek.

VASÚTTÖRTÉNET

Folytatás az előző oldalról
egy óriási edzettséget. Szövegtanulástól a rutinig. Eközben a közönség is folyamatosan edzett
és oda-vissza kaptam energiát.
— Érzed mindeközben, hogy a határaidat feszegeted? Hiszen egyik kihívás követi a másikat.
— Igen. Vannak szerepek, amiket kapok, amire tapasztalathiány miatt mondhatnék nemet is.
De mindent pozitív értelemben vett kihívásnak,
tanulási lehetőségnek veszek, amiből csakis jól
jöhetek ki, hiszen fejlődök és tanulok. Van az a
mondás, hogy a jó pap holtig tanul, de ugyanúgy
mi, színészek is. Az életre edződünk. Egy darab
próbafolyamatában a szerepünket a sejtekig elemezzük. Mindig elvállalom, amivel úgy érzem,
hogy fejlődhetek. Egyszer élünk és túl rövid ez az
élet, hogy hasztalanul töltsük el. Úgy nem múlhatunk el a világból, hogy ne hagyjunk valamit
az utókornak. Képzőművészként egy szobrot,
építészmérnökként egy Eiffel-tornyot és természetesen fáraóként egy piramist. Én egyik sem
vagyok. Én csak egy színész vagyok. Egy egyszerű, halandó színész, de megpróbálok valamit hát-

Abban a periódusban, a XIX. század végén, a
XX. század kezdetén Szatmár városa egy nagy
gazdasági fejlődés küszöbén állt, akkor épült
az igazságügyi palota, a Pannónia szálló, a város színháza, a Kossuth-kert, a bankok, melyek
hűen őrzik a kor műépítészeti stílusát.
A vasútállomás épülete Pfaff Ferenc (1851–
1913) budapesti műépítész tervei alapján
készült, aki 1887–1907 között a MÁV szolgálatában dolgozott. Az akkori Magyarország
területén több mint húsz kisebb vagy nagyobb
vasútállomást tervezett.
Az ő tervei alapján valósultak meg Arad, Gyimes, Nagykároly, Piski, Fiume, Miskolc, Pécs,
Szeged, Kolozsvár és Szatmárnémeti vasútállomásai, az akkori Európa legsikeresebb vasúti
épületei, modernek, karakteresek, a kor új stílusirányzatát képviselték.
A szatmári állomás épülete egy központi
egyemeletes, és két, szintén egyemeletes korpuszból, részből áll, amiket egy-egy földszintes
rész köt össze, folyosókkal ellátva.
A pályaudvar oldalán széles, fedett peron, vasgerendákkal, oszlopokkal van alátámasztva. A
szatmárit, ha összehasonlítjuk a többi Pfaff-alkotással, felfedezzük a reneszánsz és eklektikus
stíluselemeket, a szimmetrikus díszítéseket, a
hagyományosan használatos építőanyagokat:
a téglát, a fát és a vasat. Együttesen nem csak
esztétikussá varázsolják a szatmári vasútállomás
épületét, de egy jól és arányosan elosztott, az
utazóközönség igényeit kielégítően van elképzelve, pénztárak, irodák, szolgálati helyiségek,
amelyek napjainkban is megfelelnek.
A pályaudvar is jól kiszolgálja a személy- és teherszállítás igényeit mind a négy irányba, az X–Y
tengelyen, 14 sínpáron és 52 váltóval.
Az X végéről indulnak a szerelvények Nagykároly irányába.
Az Y-ról Nagybánya, Halmi és Bikszád felé.
A szatmárnémeti pályaudvar 1992-ban egy
jelentős átalakításon, modernizáláson esett át,
mely közül a fontosabbak:
— megnövelték a pályaudvar hosszúságát
— elektromechanikus távvezérléssel és biztonsági berendezésekkel, fényjelzéssel lettek
ellátva az I–VII. vágányok, mind a négy irányban
— a második és harmadik vágány közötti várósávot (peront) kiszélesítették és megemelték a
személyszállítás jobb kiszolgálására
1992-ben új épület készült a távvezérléshez
szükséges berendezések számára, ahol a földszinten a forgalmi irodák, az első emeleten az
elektromechanikus távvezérlést kiszolgáló ve-

Az évforduló alkalmából a Romániai Vasúti
Filatelisták Egyesülete (AFFR – Asociatia Filatelistilor Feroviari din Romania) készített pár filatéliai anyagot: emlékbélyegzőt, emlékborítékot,
emléklapot, levélzáróbélyeget stb. A filatéliai
anyagokat Lőrincz Tibor AFFR-tag tervezte és
készítette. Az anyagok a G. M. Zamfirescu Kulturális Központ anyagi támogatásával készültek. Az évfordulós filatéliai anyagok eljutnak az
AFFR-tagokhoz, nemcsak az országba (Kolozsvár, Brassó, Jászvásár, Bârlad, Bukarest, Resica,
Temesvár), de külföldre (Lengyelország, Magyarország, Németország, Anglia stb.) is.

rahagyni, ami maradandó. Ha megszerettetem
az irodalmat, az már nagy dolog, hiszen az irodalmon keresztül egy sokkal nagyobb periférián
láthatunk rá a világra.
— Mindamellett szenzibilizál is.
— Igen. Sokkal több empátia szorul majd belénk.
— Záró kérdésem az lenne, hogy mennyire családbarát a te szakmád/ hivatásod? Születésnapod
pont a család nemzetközi napjára esik. Hogy tudod megoldani, hogy ott legyél otthon is és itthon
is?
— Minden szakma lehet családbarát. Többször előfordul, hogy viszem őket is. Beülünk az
autóba s együtt megyünk, vándorlunk, ha ők is
ráérnek. Meg lehet oldani. A legfontosabb úgy
megtalálni az aranyközéputat, hogy egyiknek
se menjen a rovására. Otthon is vagyok, de közben a közösséget is megpróbálom népmívelni.
1933-ban mondja Márton Áron püspökünk, hogy
„Népünk lelkében idegen szellem elidegenítő
eszméi furakodnak előre. Tanítsunk irodalmat.
A nyelv volt mindig leghűségesebb kísérőnk.
Ez pattogott az ősök ajkán. Ezen kesergett a

Rodostóba száműzött magyar. Bánatunkat, dicsőségünket s örömünket is, ha volt, ezen fejezték ki költőink, művészeink. Irodalmunk gazdagságában és színvonalban is vetekedik a nagy
nemzetek irodalmával. Remekműveink tartalmi ismertetése útján ismertessük meg a népet
az ezer változatú, dús-színű magyar élettel. Az
irodalmunkban tömegesen található nagyszerű
rajzokkal tárjuk elébe a magyar lélek érzés- és
gondolatvilágát, becsületes, egyszerű esze-járását. Érezze meg a nyelv sok ízét s a benne rejlő, összetartó, szegénynél és úrnál egyazon lelket mutató erőt.” Ez az egyik ars poeticám. Ezt
követem. Ez a hitvallásom. Szépen. Optimistán.
Emiatt is dolgozom a helyi közösségért. Nekem
is van két fiam. Értük is teszem. Nem sírni-ríni
kell már, mint régen. Optimista jövő kicsengésű
belátást szeretnék adni a saját közösségemnek,
annak a népnek, amelyből sarjadzom, ahogy
Arany mondaná.
— Úgy legyen. Mindehhez minden jót kívánok
és köszönöm a tartalmas beszélgetést. Köszönlek, Csaba! A Jóisten áldása kísérjen utadon!
Fehér Imola

zérlőterem, és a második emeleten a CT 5 osztály irodái találhatók.
A mozdonyszín (fűtőház) is bővítés és modernizálás alá került, a szerelőcsarnokokat különböző új műhelyekkel, munkagépekkel látták el, új
szerelővágányokat építettek, amelyek segítséget nyújtanak a mozdonyok ellenőrzésében és
javításában.
A vasúti személykocsik felkészítése számára egy külön műszaki részleget fejlesztettek és
építettek, ahol a javításokat, ellenőrzéseket és a
szerelvények mosását végzik, előkészítik egy új
útra.
Figyelmébe ajánlom a tisztelt utazóközönségnek, hogy várakozás közben vessen egy pillantást az állomás épületére, remélem, hogy megelégedetten megállapítja, hogy az évek során
semmit sem veszített a szépségéből, varázsából.
Méltó marad egy szép emlékfotó készítésére.
Lőrincz Tibor mérnök

Évfordulós filatéliai anyagok

Dr. Frigy Szabolcs egyetemi oktató, iskolai tanácsadó a kultúra meghatározását nem tekinti axiómaként, úgy látja, hogy a történelem folyamán kanonizálódnak
a felhalmozódó értékeink, de változik azok megítélése.
— A kultúra fogalmának az értelmező kéziszótár
három jelentést tulajdonít. Az első jelentés szerint
a kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és
szellemi értékek összessége, a művelődésnek valamely területe, illetve valamely népnél, valamely
korszakban való megnyilvánulása. Korok, társadalmak és egyes tudósok mind különböző módon
határozták meg, hogy mi a kultúra. Hogyan történik ez ma?
— A kultúra és annak a társadalmi jellege egy
kicsit különbözik attól a felfogástól, amit kultúraként tanítunk az iskolában. Például a szociológiában vagy a társadalomtudományokban a
kultúrán az anyagi és a szellemi értékeknek az
összességét, és a művelődéseknek a különböző
területein felhalmozódott tudást értjük, amit a
társadalom elért. Ami különbözik a hagyományos iskolai kultúrától, hogy úgy tekintenek erre
a kultúrára mint egy jelenségre — nem egy statikus valami, amit generációról generációra mindig át kell adni —, ezt a kultúrát közösen generáljuk, közösen értelmezzük a társadalmat, ebbe
beletartozik az, hogy a múltat, a történelmet és
a jelen helyzetünket is egy paradigmán keresztül próbáljuk megmutatni. Nincs olyan társadalom, ami ne alkotna kultúrát. A szociológiában
nagyon fontos szempont, hogy minden emberi
együttlét, minden emberi közösség kultúraalkotó tevékenységet végez, mert szükségszerűen
hozzátartozik az emberségünkhöz az, hogy kultúrát alkotunk, és ez a kultúra jelenti az aktuális
valóságnak az értelmezését. Ez azt jelenti, bármi
történik a világban, mindig egy értelmezési keretet ad a kultúra.
— A különböző kultúrák, változásuk és egymással való kapcsolataik koronként más értelmezést
kapnak, de a korokon belül is eltér azok megítélése. Létezik-e objektív látásmód?
— Történelem szempontjából ez azért érdekes, mert olyan, hogy objektív történelem lassan
már nincs, hanem vannak népeknek a történetei,
vagy különböző történelmi eseményeknek az
eltérő értelmezései. Ugyanannak a történelmi
eseménynek a magyar és a román olvasata teljesen más értelmezésű lehet. Az, hogy magyar kultúrában élünk és szocializálódunk, ad egy értelmezési keretet annak, hogy tekintünk például az
1848-as forradalomra, a két világháborúra, 1956ra, milyen volt a rendszerváltás stb. Alapvetően
a kultúra megkerülhetetlen értelmezése a valóságnak. Annyira alapvető a kultúra és a személyiségünknek ez a része, azt is mondják a kutatók,
hogy a kultúra a gondolkodásunknak egyfajta
előprogramozása, az az alapvető szoftver, az az
alapvető gondolkodási program, amiben benne
élünk. Ez a programozás annyira meg tudja változtatni a gondolkodásunkat, hogy ugyanazt az
objektív valóságot, teljesen különböző módon
értelmezzük.
— Lehet a kultúrát közösségi létben értelmezni?
— Ahhoz, hogy a kultúrát a közösségi létben
tudjuk értelmezni, azt a közösségnek kell generálnia. Nincs olyan, hogy egyénként létrehozott

kultúra, együtt írjuk ezt a kultúrát, adunk hozzá,
együtt alakítjuk. Tény az, hogy óriási a kihívás a
generációk közötti kultúraátadás, ugyanis el kell
érnünk, hogy valahogy ezeket a kulturális értékeket, szokásokat, értelmezéseket átadjuk. Ha egy
gyerek találkozik az utcán egy kereszttel, tudnia
kell, hogy az miért van ott, és mit jelképez. Azt
hívják szocializációnak, enkulturalizációnak, amikor valaki érti a körülötte lévő világot, érti annak
normáit, szokásait, értékeit és szimbólumrendszerét. Az iskola nem kellene mást csináljon,
mint hogy a kultúrát úgy adja át a fiataloknak,
hogy élni tudjanak a jelen és a jövő világában,
értsék a körülöttük élő társadalmat. Fontos,
hogy adjuk át a társadalmi szimbólumokat, értékeket, és ezt az egész értelmezési keretet, amit
kultúrának hívunk. Ez ma a legnagyobb kihívás.
A tömegkultúra széttöredezik, részekre bomlik,
a fiatal számára minden megkérdőjeleződik. A
kultúraelméletek azt tartják, hogy a kultúra úgy
tud kibontakozni, hogy emberek találkoznak, beszélgetnek, vagyis kommunikáció révén alakul ki,
csak akkor él, ha közösen együtt vagyunk.
— A folyamatosan halmozódó kulturális értékek
egy idő után mennyire átláthatók, mennyire megismerhetők?
— Minden társadalomnak van egy történelmi
tapasztalata, de ez a történelmi tapasztalat a kultúra szemléletén keresztül értelmeződik. Magát
a történelmet is egy ilyen kulturális szemüvegen
keresztül nézzük, és bizonyos időközönként át is
értelmezzük a történelmi eseményeket. Vannak
események a történelemben, a társadalom értelmezte, majd kérdésessé vált az értelmezés hitelessége, és „újrakeretezte”. Sokszor előfordul,
hogy előtérbe hozunk korábban el nem ismert
írókat, festőket… Egy nagyon dinamikus dolog,
ahogy szemléljük a kultúrát, a társadalmi értékeket. Maga a történelem is képlékeny. Amikor
egy kulturális műsort szervezünk egy történelmi
eseményről, abban benne van, hogy a korszellem, a társadalom hogyan próbálja értelmezni
azt a bizonyos történelmi eseményt, hogy akarja
átadni a fiataloknak. Ebben lehetnek és vannak
is fordulópontok.
— Elég sok művelődéstörténész vallja azt, hogy
nem az a fontos, hogy a művész mit fejez ki, hanem
az, hogy a kultúraélvező abból mit olvas ki.
— A történelmi eseményeket, az irodalmi műveket, festményeket lehet egyéni módon értelmezni, kritikailag hozzáállni, gyakorolni a kritikai
szemléletet. Az irodalom értelmezésében meg
lehet adni a szabadságot, de akármilyen zseninek a társadalmi felemelése és elismerése nem
egyéntől függ. Mindig kell hozzá az a társadalom, az a tömeg, ami kiemeli, felemeli és kanonizálja az írókat. Fontos ugyanakkor, hogy a modern irodalomtanítás arra a saját élményre épít,
amit az olvasott mű vált ki az egyénből.
— Az emberi élet értelme nem egyenlő az emberi élet céljával, vallja néhány gondolkodó. Lehet
ezt általánosítani?
— Ez a nézet abból indul ki, hogy az értelem

soha nem jöhet magából az emberből. Ez egy filozófiai lételméleti kérdés, hogy az értelmet az
ember mindig kapja, egy külső szemponttól jön,
a célt viszont én magam állíthatom magam elé.
Ez a szempont szorosan kapcsolódik a teológiai
értelmezésekhez az emberi lét értelméről. Ha
nem vallási szempontból nézzük, nagyon nehezen lehet megkülönböztetni az értelmet és a
célt, mert ez feltételezi, hogy van valaki, aki az
ember felett áll, és biztosítja az emberek számára ezt a lét-értelmet. Abból a szempontból jó a
kérdésfelvetés, hogy ma egy kicsit ilyen lét- és
értelem-válságban élünk. Mert, ha azt mondjuk,
nem azért élünk, hogy fogyasszunk, akkor hirtelen nagyon sok ember lába alól hirtelen kicsúszik
a talaj. Nagyon sok emberben megvan az az élmény, azért megy el minden nap dolgozni, hogy
vásároljon és fogyasszon, ez legitimálja a munkát és létünket a társadalomban. Azért dolgozunk, hogy jobb életszínvonalon éljünk? Sok ember számára nem eldöntött kérdés, hogy azért
él, hogy fogyasszon, vagy azért fogyaszt, hogy
éljen — és kezdjen aztán valami nemes dolgot
az életével. Jelen kultúránk adós maradt, hogy
deklarált értelmet biztosítson az embereknek.
A kultúraalkotó narratívák mindig és mindenhol
biztosították az élet értelmét, nem az egyénnek kellett kitalálni ezt, talán nem is bírunk el
ekkora felelősséget. A kereszténység nem csak
attól volt Európa kultúraalkotó irányzata, mert
szembesítette az embert az istenhit kérdésével,
hanem mert egy olyan makronarratíva volt, ami
az élet minden területére biztosított egy értelmezési keretet, és válaszolt az egyén alapvető
létértelmi kérdéseire is.
Elek György
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OLVASÓINKKAL TALÁLKOZTUNK

Szamos-találkozó Tasnádon
A Szamos folyóirat szerkesztői igyekeznek eljutni Szatmár megye különböző településeire,
hogy az olvasókkal találkozva minél szélesebb körben megkedveltessék
a havilapot, de nem titkolt célja ezeknek az összejöveteleknek az is, hogy az olvasói
visszajelzésekre, véleményekre és ötletekre alapozva, helyi szerzők bevonásával
közösen alakítsák a következő lapszámok tematikáját. Legutóbb a Tasnádi Magyar Napokra
kaptak meghívást a lap munkatársai, a tasnádi Caritas nagytermében tartott
találkozón több mint tíz szerkesztő és szerző találkozott a tasnádi olvasókkal.
Mivel a fiatal tollforgatóknak is közlési lehetőséget biztosít a havilap, a tasnádi találkozón
négy középiskolás diák is részt vett, ők a Szamos
közölt írásaikból olvastak fel. A lap rövid bemutatását követően előbb a vendégek beszéltek
magukról és a tevékenységeikről, majd a Tasnádon működő kulturális egyesületek képviselői,
valamint a kultúrával foglalkozó személyek beszéltek munkájukról.
Dr. Frigy Szabolcs egyetemi oktató, iskolapszichológus a diákrovat fontosságáról beszélt.
„Nagyon fontos a fiatalok jelenléte a lapban. Ha
visszatekintünk az utóbbi száz évre és egy közvélemény-kutatást végzünk arról, hogy az elmúlt
száz évben mi volt a legnagyobb találmány, egyesek azt mondják, hogy az antibiotikum, mert az
húsz évvel meghosszabbítja az emberek életét.
Nemrég egy tizedik osztályban ugyanerre a kérdésre azt mondták, az elmúlt száz év legnagyobb
találmánya a Facebook. Nagyon érdekes, hogy
mennyire másként van jelen az életben egy fiatal, mint az ötven-hatvan évesek. Gondolkozzunk el azon, hogy a társadalomban mi az a cement, ami összetartja az egyéneket? Ez a cement
lehet a nyelv, az élő kultúra… Érezhető azonban,
hogy ezt a cementet mossa valami, egyre jobban kavicsosodunk, távolodunk egymástól. Ez
igaz az egyénekre vonatkozóan, és a generációk
történetében is” — állapította meg Frigy. Sokan
kérdezik, minek kell ma már újságot írni, mert a
fiatalok úgysem olvassák, a fiatalok csak azt olvassák, ami a Facebookon van — vetette fel Frigy
Szabolcs, rámutatva arra, hogy a Szamos előnye
az, hogy az idősebb generáció olvashatja a fiatalok írásait. „Még mindig vannak, akik azt hiszik,
az a kultúra, amit az idősebb elmond a fiatalnak.
Ma már nem lehet úgy bemenni az iskolába, hogy
ÉN, az idős tanár megtanítom a diáknak a világot. A társadalomban nagyon megnőtt a fiatalok
értéke. A fiatal vált a legfőbb erőforrássá. Az a
társadalom, amelyik nem tud a fiataljaival bánni,
nem csak gazdaságilag vagy kulturálisan, amúgy
is válságba kerül. Gondoljunk bele, mit tud ajánlani ma Románia, közelebbről Szatmár megye,
vagy akár Tasnád a fiataloknak? Ha a fiatal egy
erőforrás, akkor tenni kell azért, hogy ez az erőforrás itt maradjon, és itt legyen kamatoztatható. Annak ellenére, hogy az öregek mindig azzal

állnak elő, hogy megtanítom neked a kultúrát, a
kultúrát mindig a fiatalok újították meg. Meg kell
találni azokat a tereket, ahol lehetőséget adunk
a fiataloknak kitörni abból, ami megszokott. Nagyon sok olyan konferenciát szerveznek, amelyeken a múlt fiataljai beszélnek a jövő öregjeiről.
Valahogy a most nálunk lévő fiatalokat nehezen
tudjuk megszólítani, nehezen lehet elvinni őket
rendezvényekre. Jó példa a Szatmári Friss Újság
és a Harag György Társulat közös rendezvénysorozata, és jó példa erre a Szamos-találkozó.
El kell ismerjük, hogy nem könnyű ma fiatalnak
lenni. Gyakran elmondjuk, ez az első generáció,
amelyik rosszabbnak látja a jövőjét mint a múltját. Egy negatív jövőkép kezd kialakulni, a fiatalok nagyon érdekes módon viszonyulnak ahhoz,
hogy a jövőjüket rosszabbnak látják mint a szüleik múltját. A mai fiataloknak maguknak kell kitalálniuk azt a jövőt, ami szüleik számára adott
volt. Nagyon nehéz vitatkozni a fiatalokkal, mert
kezd elterjedni a liberalizmusnak az a hozománya, hogy neked is igazad van, nekem is. Nagyon
nehéz megtalálni azokat a felületeket, ahol valóban gondolatot tudunk cserélni, szempontot
tudunk váltani, megpróbáljuk a saját életünket
megérteni vagy a mások gondolatvilágába belehelyezni magunkat. A tanárnak kellene tanítania
azt a digitális világot, amibe a diákok benne élnek. Egy folyamatos tekintélyvesztést él meg a
pedagógus. Ma már mindenki meg kell harcoljon
a tekintélyért, ami eddig evidens volt. A tekintélyvesztés érvényes a családban, az iskolában
és a társadalomban is. Azért fontos, hogy a fiatalok közölnek saját írásokat a Szamosban, mert
így nemcsak passzívan befogadják a kultúrát,
hanem maguk is kultúraalkotókká válnak. Mint
ahogy a kultúra mindig egy eszköze volt annak,
hogy megértsük a másikat, ha elég figyelmesen
olvassuk a fiatalok írásait, akkor megértünk valamit az ő világukból és gondolkodásmódjukból.
Fontos az, hogy összekössük a jelent a múlttal,
de a fiatalok írásaiban benne van az a rezdülés,
ahogy ők a társadalmat megértik” — fogalmazott Frigy és felhívta a figyelmet arra is, hogy
ahhoz, hogy ne hulljon szét a társadalom, azt a
kultúrát, azt a cementet kellene kitalálni, ami
minket, embereket összeköt. Szerint ezt a cementet nem könnyű megtalálni, mert egyre több

az, ami elválaszt, és egyre kevesebb, ami ös�szeköt minket.
Fehér Imola író, a diákok irányítótanára bemutatta a részt vevő fiatalokat, akik kreatívak,
olvasnak és alkotnak. Elmondta, a fiatal tollforgatók egy olyan világot nyitnak meg előttünk, amit mi is ismerünk, mi is átéltünk, kérdés az, hogy az irodalom mennyire korfüggő.
Fehér Imola szerint inkább lélekfüggő, ezért
ha ugyanazon a lélekszálon függünk, és ugyanúgy rezdülünk egy-egy írásra, akkor nem számít,
hogy 14–16, vagy 70–80 évesek vagyunk. A találkozón megjelent négy diák — Holl Vivien, Lukács
Gabriella, Sike Zsanna és Kala Szintia — rendszeresen közöl a Szamos folyóiratban. A találkozón
jelen lévők nagy örömmel fogadták felolvasásukat (az ott elhangzott írások ebben a lapszámban, a Diákrovatban olvashatók).
Muhi Sándor vizuális nevelést tanít a szatmárnémeti Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar szatmárnémeti kihelyezett tagozatán, állandó kapcsolata
van a fiatalokkal. Elmondta, nagyon fontosnak
tartja a kapcsolatokat, ami nem a katedra és a
padsorok között kell létezzen, hanem ember és
ember között. Éppen ezért szervez sétákat, múzeumlátogatásokat, nemrég megmutatta tanítványainak a szatmárnémeti tárlatát, amelyen az
ötven évvel ezelőtt készült munkái vannak kiállítva. Érdekelte, hogyan tekintenek a mai fiatalok a fél századdal ezelőtt készült grafikákra. A
beszélgetések során rá lehet jönni, hogy nem a
korkülönbség a meghatározó, ami az idősebbek
és a fiatalok között van, hanem a párhuzamokra
kell gondolni, azokra az egybeesésekre, gondolkodásmódokra és hozzáállásokra, amik léteznek,
és időről időre felélednek, hangsúlyozta Muhi.
„Soha nem jutna eszembe, hogy a fiatalok nem
olvasnak és nem írnak” — vallotta be Muhi, elismerve azt, hogy „másként kommunikálnak, és
ha meg akarjuk érteni a kommunikációnak azt a
módját, akkor abban az idősebbeknek is otthonosabban kell mozogni”. Emlékeztetett ugyanakkor arra, „hogy az örökséget, a kultúrát, ezeket
az eszközöket mi hagytuk a fiatalokra, és most
szemrehányást teszünk nekik, hogy használják.”
Matusinka Beáta elmondta, kommunikációval
foglalkozik, a Szatmári Friss Újságban és a Szamosban kifejtett tevékenysége során is észlelhető volt, mi az, ami közelebb áll hozzá. Sikeres
kezdeményezése volt a Szatmári séták sorozat,
ami könyv formájában is megjelent. Ebben a
rendezvénysorozatban szépen összefonódott a
művészettörténet, az SZFÚ értékei és az általa
képviselt értékvilág. Az értékekre épül a jelenle-

Folytatása a következő oldalon

gi projektje is, a régi és az új találkozására, olyan
tartalmakkal, amelyek egy kicsit előre is mutatnak. Ez egy inspirációs műhely (www.matusinka.ro),
ami nem egy életmód magazin, hanem egy olyan
műhely, ami online is, a valóságban is találkozó
lehet.
Juhász Zita közgazdász szerencsésnek vallja
magát, mert sok olyan nevelője volt, akik arra
inspirálták, hogy adja át az értékeket. Elmondta,
még kifogta a fogalmazásórákat, amelyeken azt
tapasztalta, hogy az a csend, amikor a sercegő
grafitceruzákkal írtak, elhozta az alkotás örömét. Akkor még a jó jegyekért, később a hasonló hasonlót vonz elv alapján megtalálta azokat
a helyeket, ahol motiválták az írásra. Ilyen többek között ma a Szamos folyóirat is, amit saját
meglátása szerint el kell juttatni a fiatalokhoz,
el kell juttatni az idősekhez, mert talán egy cikk,
egy kis szöveg megragadja őket, elindít bennük
valamit, ami alkotásra késztetheti őket. Juhász
Zita nemcsak a problémás helyzetekre igyekszik
odafigyelni és lehetősége szerint segíteni is, de
igyekszik megmutatni azt is, hogy van miért hazajönni, van miért itt maradni, van akikért tenni.
„Nagyon sok ember tesz azért, hogy jobb legyen.
Sokan dolgoznak a változásért, reméljük, hogy
nem csak beszélünk a változásokról, hanem majd
megéljük azt” — állapította meg optimistán.
Reszler Brigitta elmondta, pszichológusként
nagy hangsúlyt fektet az érzelmi problémákra,
azok megismerésére, az okokra, amelyek bizonyos problémákhoz vezetnek. A Szamosban megjelenő cikkeiben arra törekszik, hogy mindenki
számára érthetően fogalmazzon, a tudományos
leírásokat példákkal teszi érthetővé. Más részről
az a célja, hogy egyformán szólítsa meg a szülőket és a gyerekeket, próbál a nevelési elvekre is
összpontosítani. Vallja, hogy nem lehet mindenért a gyereket okolni, hiszen minden probléma
gyökerét a családban kell keresni.
Gál Gyöngyi magyartanár amiatt tartja fontosnak a Szamos-találkozót, mert egy lehetőség
arra, hogy meghallgassuk egymást és odafigyeljünk egymásra. Elmondta, magyartanárként és
szaktanfelügyelőként sokat dolgozik diákokkal,
tanárokkal és szülőkkel, fontosnak tartja a diákokban a kreativitás ébrentartását és azt, hogy
lehetőséget kapjanak az alkotómunkára és azok

népszerűsítésére. Üdvözölte a Szamos folyóirat
azon kezdeményezését, hogy lehetőséget biztosít a fiataloknak írásaik közlésére, mégpedig
egy olyan fórumon, ami széles körökbe eljut. Elmondta, hisz a transzilvanizmusnak abban a gondolatában, hogy számít az a környezet, amelyben
élünk. Tasnád egy olyan környezet, ahol az itt élő
emberekben mély nyomokat hagyott Kölcsey Ferenc, Ady Endre, Biró Lajos és más, a környéken
született nagy egyéniségek szellemisége. Tasnádon kialakulóban van egy olyan szellemi műhely,
ahol beszélgetni lehet provinciákról és egyetemességről egyaránt, mutatott rá.
Pakulár István tasnádi református lelkipásztor
visszaidézte azokat az éveket, amikor Petkes József képzőművész tanította a középiskolában.
Akkor nem esett szó arról, hogy Petkes tasnádi,
arról szó sem eshetett, hogy ő pedig valamikor
tasnádi lelkipásztor lesz. Petkes nagyon szerette
Tasnádot, mindig visszavágyott Tasnádra, negyvenöt festményt ajánlott fel az egyházközségnek, ami állandó kiállításként van jelen a Petkes
József Gyülekezeti Házban. Pakulár István elmesélte azokat a történeteket, amelyek Petkes
Józsefhez és Tasnádhoz kötődnek. Azt, hogy
létrejött Tasnádon a Petkes József állandó kiállítás, értékmentésnek és értékőrzésnek is lehet
tekinteni.
Ruff Zsófia, a tasnádi Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület elnöke nagyra értékelte a fiatalok
előadását, az általuk közvetített üzenetet. Elmondta, Tasnád Ady Endre és Kölcsey Ferenc
születési helye között helyezkedik el, a tasnádiaknak ezért fontos, hogy továbbvigyék a két nagy
személyiség szellemi örökségét. Az Ady-Kölcsey
Kulturális Egyesület nagyon sok rendezvényt
szervez, mindent elkövetnek azért, hogy Tasnádon életben tartsák a magyar kultúrát, és egy
olyan közösség maradjon meg, aminek jó részese
lenni, és fontos feladatnak tekintik a fiatalok bevonását is.
Pakulár Bú Julianna, a Kölcsey Ház Alapítvány
által létrehozott sződemeteri Kölcsey emlékház
megbízott vezetője, tasnádi református lelkipásztor elmondta: az alapítványnak nagy szere-

pe van abban, hogy online reklámozza Kölcsey
Ferenc szülőhelyét, mint ahogy abban is, hogy
megnövekedett a látogatottsága Sződemeternek, miután átadásra került a Kölcsey emlékház.
Pakulár Bú Julianna a fiatalokkal kapcsolatosan
elmondta: sokakban él a negatív jövőkép, a Szamos-találkozón megjelent négy fiatal viszont egy
kicsit feljavította azt, azt igazolja, hogy az általuk
végzett munkának van értelme, van értelem Kölcseyről beszélni. A diákok által felolvasott szövegekből az derült ki, hogy az emberi érzések nem
változtak, csak a körülmények, fogalmazta meg
gondolatait a lelkésznő, és megköszönte a fiataloknak, hogy megosztották versben és prózában
megfogalmazott érzéseiket. Véleménye szerint
nem igaz az, hogy a fiatalokban nincsenek érzések, csak meg kell találni a megfelelő eszközöket, hogy azokat kifejezzék. A Szamosban közlő
fiatalok nem csak megtalálták az eszközöket, hanem fel is merik vállalni az érzéseiket és példát
mutatnak azoknak, aki a „virtuális valóságban”
keresik az önkifejezést.
Czumbil Bernadett zongoraművész, egyetemi
oktató arról beszélt, hogyan jött létre Tasnádon
az állandó komolyzenei évad. Ebben nagy szerepe volt néhai Fátyol Rudolfnak, aki abban is segített, hogy a tasnádiak hozzájussanak egy koncertzongorához. Elhangzott, bár Tasnádon nincs
egy olyan terem, ami zenekari koncertnek adhatna helyet, ezért döntöttek úgy, hogy kamarakoncerteket szerveznek a Caritas nagytermében. Az
elmúlt évadban öt kamarakoncert volt Tasnádon.
Ma már sikertörténetként tartják számon, hogy
Tasnádon rendszeresen tartanak komolyzenei
koncerteket.
Végül Ruff Zsófia beszélt a Tasnádi Tükör
szerepéről. A lapban igyekeznek tájékoztatni a
magyar lakosságot a kulturális és a közéleti eseményekről, valamint a közérdekű tudnivalókról.
Mint minden nyomtatott orgánumnak, a Tasnádi
Tükörnek is problémás a terjesztése, ebben segít
az egyház.
A résztvevők eredményesnek könyvelték el a
Szamos-találkozót, újabb találkozó megszervezését tervezik.
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10. oldal
NEVELÉS

Nevelési stílusok
Hogyan neveljem gyermekemet? Szabályozzam vagy hagyjam? Legyek engedékeny vagy
inkább szigorú? Jutalmazzam vagy büntessem?
Tanítsam vagy engedjem, hogy magától tapasztalja meg a világot? — ezek olyan fontos kérdések, amelyekre minden szülő keresi a választ. A
pszichológusok is felismerték ennek az igényét,
illetve a szükségességét, ezért olyan információs oldalakat és írásokat (lásd a jelen cikk) biztosítanak, melyek segítik a szülőket, valamint különböző előadások, workshopok folyamán azon
dolgoznak, hogy elmélyítsék őket a nevelés (és
nem csak) témakörében. Az, hogy egy szülő hogyan neveli a gyermeket, milyen nevelési elvei,
attitűdjei vannak, nagyban befolyásolja a gyermek személyiségfejlődését, érzelmi világát.
A pszichológiában többféle tudományos megközelítés létezik a nevelési stílusokra vonatkozóan, mégis az egyik legismertebb modell az
érzelmi odafordulást és a kontrollgyakorlást, valamint ezek kölcsönhatásait vizsgálja. Ennek értelmében az anya-gyermek érzelmi kapcsolatot,
valamint a gyermek viselkedésének a szabályozását vizsgálják és négy nevelési stílust különböztethetünk meg: tekintélyelvű (hideg-korlátozó),
elhanyagoló (hideg-engedékeny), engedékeny
(meleg-engedékeny) és odaforduló (meleg-korlátozó).
A tekintélyelvű szülőre jellemző, hogy gyermekével szemben hideg, annak közeledését elutasítja, kevés támogatást, biztatást nyújt számára
és gyakran bünteti. Az általa felállított szabályokat megköveteli, mondhatni azt is, hogy szigorú és nem enged az alkudozásnak. Ez a hideg,
szabályokkal teli családi légkör a gyermekből
agressziót vált ki, melynek kiélésére nincsen lehetősége, így az indulatok csak gyűlnek-gyűlnek
benne, és mivel kifelé nem mutathatja meg nemtetszését, ezért magába fojtja érzéseit, mely következtében súlyos belső konfliktusok alakulnak
ki benne. Ezek a lelki problémák neurotikus zavarokhoz vezethetnek, akár az is előfordulhat,
hogy a felnőttekkel szemben teljes bizalmatlanság alakul ki. Felnőttként jellemző az alacsony
önértékelés, a mások iránti megfelelési vágy
elérése. Sajnos hajlamosak a depresszióra és az
önpusztító életmódra.
Az elhanyagoló szülő nem törődik gyermeke
igényeivel, szükségleteivel, szabadjára engedi
őt, olyannyira, hogy a gyermek azt tesz, amit szeretne, mivel nem foglalkozik vele. Mindamellett,
hogy nem figyel rá, nem is próbálja javítani. Nem
csak a gyermek viselkedésével nem foglalkozik,

de érzelmeivel sem, nem dicséri, nem biztatja
és kevés időt tölt vele. Ha mégis együtt vannak,
akkor sem nevezhető minőségi időnek. Ennek a
ráhagyó nevelésnek következtében a gyermek
agresszív lesz, antiszociális magatartás jellemezheti. A szülőkkel való kapcsolat megromlik,
ahogyan telik az idő egyre jobban eltávolodnak
egymástól, olyannyira, hogy felnőttként egy
csalódott, keserű ember válik belőle, aki vonzza
azokat, akik kihasználják őt. Elég gyakran rossz
társaságba keverednek, mivel könnyen befolyásolhatóak az alacsony önértékelésük miatt, illetve éppen az önértékelésük növelése érdekében
keverednek marginalizált csoportokba, szervezetekbe.
Az engedékeny szülő érzelmileg érzékeny
ugyan gyermekére, sokat dicséri, biztatja gyermekét, de a korlátok felállításában és fenntartásában következetlen. Nem állít fel szabályokat,
korlátokat. Hagyja, hogy a gyermek úgy tegyen
ahogyan neki tetszik, azokban az esetekben
pedig, amikor a gyermek viselkedését szeretné
megváltoztatni, nem mondja meg neki mit tegyen, hanem kérleli, illetve győzködi. A hasonló
légkörben nevelt gyerekek pozitívan fordulnak
a világ felé, barátságosak, optimisták, nyitottak.
Ha véleményük nem egyezik másokéval, megvédik magukat és álláspontjukat, ezért néha nehezen kezelhetőek. Ez a laza, engedékeny, korlátok
nélküli nevelés felnőtt korukra önfegyelemhiányt eredményez, nehezen tudnak megbirkózni
a stresszel, frusztrációtűrő képességük alacsony.
Az odaforduló nevelési stílust gyakorló szülő
sok mennyiségi időt tölt gyermekével, akivel szeretetteljesen bánik, dicséri és biztatja őt, mindemellett azonban úgy gondolja, hogy szüksége
van vezetésre, amely kapcsán minden esetben figyelembe veszi, hogy korának megfelelő legyen.
Szabályokat állít fel, ezeket illetően következetes, minden helyzetben be kell tartani őket, elvárja, hogy a gyermek eleget tegyen kérésének.
Gyermekeivel egészséges kapcsolata van, bíznak egymásban és szeretnek együtt lenni, sokat
beszélgetnek, jól ismerik egymást. A gyermek
érzelmi világának egészséges fejlődése nagyon
fontos számára, mindemellett az önállóságra nevelés híve is, ezért a gyermek érettségének megfelelő döntési lehetőségeket biztosít számára.
Ebben a családi légkörben felnövekvő gyermekek általában jól szocializáltak, barátságosak, kiegyensúlyozott az önértékelésük. Biztonságban
érzik magukat a világban, nagy akaraterővel rendelkeznek, önálló, boldog személyiségek.

Fontos megemlíteni még az úgynevezett
túlvédő, „over protective” szülői magatartást,
amelynek következtében a gyermeket tehetetlenség fogja jellemezni, mivel a szülő nem
engedi helyzetek, szituációk megtapasztalására, ezért nem fog tudni önállósodni, hiszen
minden probléma, akadály leküzdésében a
szülő volt az, aki cselekedett. Nem alakulnak
ki a gyermekben a megküzdő stratégiák, nem
lesznek ismeretei problémamegoldásra, konfliktuskezelésre. A tehetetlenség okából kifolyólag
nem tud önálló lenni, nem lesz önbizalma, ezért
hajlamosabb lesz a depresszióra. Helikopterszülőkre jellemző, hogy gyermekük helyett oldják
meg a házi feladatot, vagy ők keresnek gyermeküknek munkát, barátokat, feleséget. A szülő
nem rosszból teszi mindezt, hiszen szereti gyermekét, egyszerűen csak út közben szem előtt
téveszti, hogy mire van a gyermeknek szüksége.
Előfordulhat, hogy a túlféltés hátterében szüléskori nehézség, vagy kisgyermekkori betegség
áll. Elképzelhető, hogy megbomlott a csalási
egyensúly (elvált szülők, özvegy társ). Nem kizárt az sem, hogy a szülőt gyermekkorában elhanyagolták, ezért meg akarja törni ezt a mintát,
vagy akár éppen fordítva, követi szülei mintáját.
Nyilván minden szülő azt szeretné, ha gyermeke boldog és kiegyensúlyozott lenne, élete minden szakaszában (csecsemő, gyerekkor, serdülő,
fiatal, felnőtt), élete végéig. Ez így is van rendjén! Ennek megvalósítása érdekében a szülők
igyekeznek minél több mindent megadni gyermeküknek. A szülők mindezt szeretetből teszik,
azonban kevesebben látják a másik oldalt, azt,
hogy annak következtében, hogy (sok)mindent
megkapnak, nem tapasztalnak meg olyan dolgokat, amelyek az életre és a társas kapcsolatok
kialakítására tanítanak. Hogy mi köze van a nevelésnek az emberi kapcsolatokhoz? Hát az, hogy a
szülők elnéző nevelésének köszönhetően a gyermek képtelen egy másik ember helyébe képzelni
magát, nem tud alkalmazkodni társaihoz. Csakhogy a harmonikus élet feltétele, hogy alkalmazkodni tudjunk barátainkhoz, munkatársainkhoz,
valamint párunkhoz. Ez az empátiás készséggel
való rendelkezés segít abban, hogy figyelembe
vegyük a másik, vagy a többi ember akaratát is.
Aki nagyon erőteljesen önérvényesítő, az képtelen beleélni magát a másik helyzetébe, nem tudja a dolgokat a másik fél szemüvegén keresztül
vizsgálni. Az empátiás készség és az alkalmazkodás hiánya azonban súlyos gondokat okoz az élet
számtalan területén.
Úgy gondolom, hogy minden szülő szabad akarata, hogy saját meggyőződése szerint nevelje
gyermekét, a célnak azonban minden esetben
közösnek kell lennie: úgy nevelni, hogy az a gyermek számára egészséges fejlődést, gyarapodást
biztosítson.
Reszler Brigitta pszichológus

tudjuk meg Lieb József A megfeszített Isten arcára néztem című könyvéből

Lieb József daganatos betegségéből kilábalva újból elővette a papírt és tollat, hogy most
szószéki prédikációs forma helyett egy kötetbe, az olvasó elé tárja gondolatait a szenvedésről, az életről és az örök életről. A szerző nyugalmazott esperes-plébános, olyan ember,
akit a hivatás diktálta kötelességérzet nem enged nyugodni a „fogyatékosság” terhével
sem. Az a pap ő, akinek úgy van hite, hogy hisz a hivatásában, abban, hogy ezzel a könyvével a szószéken túl is segít a hasonló helyzetben lévő embertársainkon. Szolgál, már elesetten, sajátos vezeklőövvel a derekán.
Aki negyvennégy éven át az igeliturgia adta
minden lehetőségét kihasználta a szószéken és
emberi kapcsolataiban mondanivalójának továbbadására, vajon tud-e újat mondani a XXI.
század első évtizedeiben? Kiderül, hogy tud,
mert különleges emberi helyzetből a betegségből adódó szenvedés izzásában láttatja az embert.
Liszt Ferenc előszava gyújthat fényt a fejünkben ennek megértéséhez, amit legismertebb
szimfonikus költeménye, a Les preludes előszavában írja: „Életünk nevezhető-e egyébnek, mint
előjátékok hosszú sorának ahhoz az ismeretlen
énekhez, amelynek első ünnepélyes ütemét a
halál adja meg?” Lieb József esetében a titokzatos karmester már felemelte pálcáját, hogy az
első ünnepélyes ütemet beintse, aztán valamilyen titokzatos ok miatt az a pálca lehanyatlott.
Az ünnepélyes ütem elmaradt. Erről a helyzetről, ennek lelki, szellemi testi következményeiről
szól ez a könyv.
A betegségek végigkísérték az emberiség életét a mai napig, és ez történik majd a következőkben, ezért nagy felelősséggel, és alapos felkészültséggel kell a témába vágni, ez alól még
akkor sincs felmentés, ha beteg a szerző, ahogy
Ő mondja önmagáról: fogyatékos. Valóban nem
kér semmiféle felmentést. Mintegy 27 világi
szerzőt és több mit 40 egyházit hív segítségül
mondanivalójának alátámasztására. Mindezekből a nevekből következtethetünk Lieb József
széleskörű olvasottságára, műveltségére. Ő
megvalósítója a Márton Áron püspök által leírt
követelménynek: a pap legyen a kultúra hordozója.
Nézzük meg, kik azok a világi szerzők, akiknek
a munkáira hivatkozik ebben a könyvében: Ady
Endre, Albert Schweitzer, Arany János, Babits
Mihály, Bentham, Dosztojevszkij, Einstein, Fényi
István, Goethe, Heidegger, Jean Ancagne, József
Attila, Juhász Gyula, Mécs László, Metz József,
Mozart, Pierre Emmanuel, Popper Péter, Radnóti Miklós, Schopenhauer, Shakespeare, Simone
de Beauvoir, Simone Weil, Sullivan, Tolsztoj, Tóth
Árpád, Vajda János.
A teljesség igénye nélkül ízelítőt adunk az
egyházi szerzők névsorából: Alfred Delppel,
Antióchiai Szent Ignác, Benedek pápa, C. M. Genewein, Claret Szent Antal, Ezékiel próféta, Faragó Ferenc, Ferenc pápa, Foucauld testvér, Gyulai László, Hartmut Nikelski, Illés próféta, Izajás
próféta, Jelenits István, Kapisztrán Szent János,
Karl Rahner, Kempis Tamás, Limai Szent Róza, Lisieux-i Kis Szent Teréz, Márton Áron, Nagy Szent
Leó pápa, Nyssai Szent Gergely, Pater Hugolin,
Prohászka Ottokár, Sík Sándor, Szent Ágoston,
Szent Ambrus, Szent Benedek, Szent Ciprián,
Szent Gergely, Szent II. János Pál, Szent Jakab,
Szent János, Szent Kornél, Szent Lukács, Szent
Máté, Szent Pál, Szent Péter, Szent Polikárp,
Szent Vazul, Vercelli Szent Özséb, Xavéri Szent
Ferenc, Zsoltárok.
Ennek a szellemi hadseregnek a kíséretében a
halál közelségét megélt hívő ember tanulságos
átalakulását követheti az olvasó.
Mondanivalóját három nagy fejezetbe rendezi a szerző: A hivatás útján, A szenvedés útján, Az
örök értékek felé vezető úton. A címekből is kiderül, hogy utazásról szól a könyv, nem térbeli, hanem időbeli, szellemi, lelki utazásról.
Az első fejezetben a szülőfaluról, az ottani
életről, az indulásról szól a szerző. Ebből két
mondatot emelünk ki: „Nem volt kettős életünk,

külön vallásos és külön profán. A szakrális áthatott minden cselekedetünket.” Nem csoda, hogy
Kaplony több mint harminc szerzetesnőt és több
mint harminc papot, illetve szerzetest adott Jézus és az emberek szolgálatára az Egyháznak.
Lieb József könyvének első fejezetéből ki kell
még emelni a XXI. század európai emberének
szóló legfontosabb és legidőszerűbb üzenetét:
„a halál árnyékában sorvad az a nép, melynek fiai
és lányai nem vállalják a szent felelősséget, az
élet továbbadását.”
Visszaemlékezések és példaképek felsorolásánál Jelenits István író, tanár, szerzetespap, Gyulai László piarista tanár, plébános, az egyenes
gerincű magyar ember megtestesítője, Márton
Áron Erdély nagy püspöke, a kevés szó és a sok
tett embere, az erdélyi magyarság kősziklája, P.
Hugolin ferences szerzetes Lieb atya „lelki edzője” külön kis fejezeteket kapnak a könyvben.
A hála ma már nem divat, de szerintünk értékes erény. „Hány ideológiai áramlat volt a mi
életünk folyamán: marxizmus, kollektivizmus,
liberalizmus, radikális individualizmus, homályos
babonás miszticizmus, ateizmus.” Egyik sem tűzte zászlajára Istent, a szeretetet, az erkölcsöt, a
tisztaságot, a hálát, a hűséget. Lieb József szeretettel és hálás szívvel beszél azokról az emberekről, akik papi és emberi tartásában segítették,
mint Fényi István, Metz József, Faragó Ferenc.
Róluk szólva megrajzolja a példakép értékű keresztény ember lelki és erkölcsi arcképét.
Mit mondhat a pap az élet legnehezebb perceiben a halálán lévő betegnek? Ez a kérdés sokszor megfogalmazódott fejemben. Hallottunk
olyan eseteket is, hogy az utolsó kenet után, a
pappal való találkozáskor megmagyarázhatatlan
erőre kapott a halálán lévő beteg és még hetekig, hónapokig élt. A kötet második fejezetében
ebben a kérdésben segít tisztán látni, és a Liszt
Ferenctől idézett üzenethez hasonlóan segít: a
halál elfogadásában.
A Minden ügyben a végre figyelj című alfejezetben a magyar költészet nagyjait hívja segítségül,
hogy a tőlük vett idézetekkel beszéljen a földi és
a transzcendens világról.
A betegek szentsége című fejezet orvosoknak,
ápolóknak, papoknak és főleg hozzátartozóknak
szolgál tanulságul. Itt egyik öngyilkos beteg drámai szóváltását idézzük a helyszínre érkező pappal.
— Nem akarok élni! Élni nem jó!
— Ildi, az életből ön ki nem léphet, csak egy
másik életbe léphet át.
Mi történt a folytatásban? Az olvasó előtt nem
lőhetjük le a poént.
A sok megrendítő példa közül kiemeljük még
azt az esetet, amikor a beteg és a lelkipásztor
útitárs lesz a földi és a transzcendens világ között.
Ma már ritkán történik meg, hogy a haldoklót odahaza családtagjai és barátai veszik körül.
„Helyes, ha néha a gyerekek is ott vannak. Ha
távol tartjuk őket, olyan generációkat nevelünk,
akik nem képesek elfogadni a halált. A fiatalok
is ismerjék fel, hogy ez szomorú, de természetes
esemény.” Másik fontos mondata Lieb József
lelkiatyának: „Egyet nem tehetünk: perspektíva
nélkül hagyni a beteget.”
A második fejezetből még a gyászra vonatkozókból idézünk: „Nehogy úgy gyászoljatok, mint
akiknek nincs reménységük.” A második fejezet
mondanivalójának zárására nagyszerűen rímel
Józsi Atya idézete Wolfgang Amadeus Mozart-

tól. Életre szóló tanulság szűrhető ki a nagy
zeneszerzőtől vett idézetből.
Az utolsó fejezetben az alázatról, lelki békéről, az irgalomról, tiszteletről beszél Lieb
Atya. „senki sem annyira rossz, mint amilyen
a legrosszabb pillanatában” — írja.
Nem ajánlatos Lieb József írásait egymás
után olvasni, mint egy regényt, mert nem regény. Ezek az elmélkedések magukon viselik
annak az előadónak a stílusát, aki negyvennégy éven át naponta a szószékről tartott lelki-szellemi eligazítást híveinek. Egymáshoz lazán
fűződő prédikációk sorával találkozunk a kötetben.
Az átlagember ima alatt a Miatyánkot, a Hiszekegyet, az Üdvözlégy Máriát érti. Lieb József
tapintatosan érzékelteti az olvasóval az imádság
végtelen lehetőségét. Szinte minden gondolatsora imába csap át. Ez felszabadítja az olvasó
képzeletét, tanítja az olvasót és bátorítja Istennel való találkozásra a saját maga által megfogalmazott imában. Vannak bekezdések, amelyeket
úgy kell újraolvasnom, mintha én imádkoznám,
én magam mondanám, mert azonosulni tudok az
olvasott szöveggel.
A megfeszített Isten arcára néztem a fentiek
szerint imádságos könyv is. De küzdelemről,
harcról is szól, mégpedig harcról, munkálkodásról az életért. A keresztény létforma legnagyobb
értéke az élet, amelyet kiterjeszt a földin túl a
transzcendensbe. Az élet szentség, amit ösztönszerűen maga az élet próbál védeni. Az életösztön életvédő ereje csak „szakaszjegy” ugyanis az
élte befejezhetetlen, az élet örök. Váljon ez a remény hitté a szenvedő, de főleg a halálba menők
számára.
Lieb József bárhol teljesítette küldetését
nagy átéléssel kapcsolódott a környezetében
élők és a kortársak gondjainak megoldásához.
Nem kapcsolódott egyetlen izmushoz sem, mert
azok ellenségképre építettek és építenek ma is.
Hű maradt Istenéhez, nemzetéhez, Egyházához,
ami megnyilvánult szószéki beszédeiben, és ha
kellett írásban, a sajtóban is (lásd: Őseidnek szent
hitéhez, nemzetséged gyökeréhez, Testvér ne légy
hűtlen sohasem — Új Szó, 2012. augusztus 3.)
Ma, amikor betegen megírja A megfeszített Isten arcára néztem című könyvét, utat mutat arra,
hogyan fordíthatjuk javunkra a fájdalmat, a szenvedést, eljutva addig, hogy „A szenvedés Jézus
csókja, a szeretetnek a biztos jele, ezért úgy kell
viselnünk, mint az ünneplő ruhát.”
Lieb József könyve a Verbum Kiadónál jelent
meg Bodó Márta gondozásába 2018-ban.

Életrajzi adatok
Lieb József Kaplonyban
született, 1943. december
13-án. Szülei: Lieb Dezső
földműves és Szolomajer
Mária. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában,
középiskolai tanulmányait
Nagykárolyban
végezte.
Oklevelet Gyulafehérváron
szerzett a Római Katolikus Hittudományi Főiskolán. Pappá szentelték: 1969. április 13. Segédlelkész: 1969–1971. Mezőpetri, 1971. Nagybánya
Krisztus Király plébánia. Plébános: 1973. Nagyszokond, 1979. Börvely, 1984. Nagykároly Kalazanci Szent József plébánia (1986-től kerületi
esperes). 1995. Nagybánya Szentháromság plébánia, a nagybányai kerület esperese. 1996-tól
tiszteletbeli kanonok. Negyvennégy év szolgálat
után betegség miatt visszavonult. 2013. május
21-től Szatmárnémetiben, a Szent József Papi
Otthon lakója. Nagybányán helyi lapokban jelentek meg írásai. Első könyve — A megfeszített Isten arcára néztem — 2018-ban jelent meg.
Csirák Csaba
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Az élet tanít, a szenvedés tisztít
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A szülőföld-szeretetből fogant szavak
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám…”
Radnóti Miklós
E sorokkal indítja Nem tudhatom… című csodaszép versét Radnóti Miklós. A ragaszkodás és szeretet hangja szólal meg benne. Az
elszakítottság, a hiány, a szenvedés
diktálja a szívéből fakadó érzést
hordozó sorokat.
Mi kínálja az olvasó számra — bár
valahol minden hasonlat sántít! —
a párhuzamot a klasszikus magasságokba emelkedett vers és Kiss
Kálmán túrterebesi tanár újabb kötete olvasásakor? Szerencsére nem
háborús kataklizma! Szülőfalujától
sem erőszak szakította el, de pár
kilométernyi távolság is, a sok évtizednyi idő teszi, hogy „rálátása”
új perspektívát nyerjen, a belső
ábrázolás, az ismeretek mélysége,
a feledéssel, az emlékek elhomályosodásával ellentétesen kibontakozó mind jobb megismerés vágya
együtt és külön-külön is segítette
abban, hogy fölmutassa szülőfaluja — Egri — történelmét, tárgyi és
szellemi értékeit, megismertesse
velünk a hozzá kötődő jeles személyiségek életét és munkásságát. A
helytörténet-kutatás szép példáját/
gyümölcsét adja kezünkbe a Partiumi füzetek 88. köteteként megjelent MEGÍRNI AZ IGAZSÁGOT Egri
történelméről és neves személyiségeiről című kötetében.(x)
Közel négy évtizedes újságírói pályafutásom alatt mindig előszeretettel fordultam azon, falun élő értelmiségiek — orvosok, mérnökök,
tanárok — felé, akik a napi kötelező, a létfenntartó munkán túlmenően valami többletet nyújtottak,
otthonteremtő igyekezetükön túl
életelvükként
követték/vállalták
Németh László örök értékű felismerését: „a megismerés: megértés; a
megértés: szeretet”.
Ez a gondolatfüzér volt/maradt
mindenkor Kiss Kálmán pedagógusi
ars poeticája: beilleszkedni abba a
közegbe, ahova jó sorsa vezérelte,
megismerni annak történelmét, hagyományait, értékeit s arra építkezni a mindennapi oktatásban és azon
is túl. Ez vezérelte akkor is, amikor
több éves kutatómunka gyümölcseként megírta Túrterebes egyház- és
iskolatörténetét, amikor összegyűjtötte és kiadta Túrterebes földrajzi
neveit, azt tette akkor is, amikor
— virtuális hazatérése jeleként —
könyvet írt Csűry Bálintról a szamosháti tájszótár megalkotójáról,
amikor — ez újabb kötetében —
„visszanyúlt” szülőföldje történelmébe, elénk sorolja azon személyiségek életútját, akik közvetve, vagy
közvetlenül kapcsolódnak hozzá,
szülőfalujához.
Mit is rejt, tár elénk Egri 800 éves
történelme? Küzdelmes évszázadokat, helytállást. Honnan a megtartó
erő, honnan az az életforrás, amely
elvezette lakóit mind a mai napig?
Elsőkét talán a munka szeretete,
a történelmi csapásokat elhárító
konok szembeszegülés, a család
és gyermekszeretet, a történelmi
csapások utáni újrakezdés képessége. Mily jó olvasni azokat a sorokat,
miszerint itt ma, megyei viszonylat-

ban is „a legmagasabb a születések
száma”, a legnagyobb a népszaporulat” — a vitalitás, az élni akarás
legszebb, legbeszédesebb példái.
Tegyük hamar hozzá hogy e létfolyamatban, közösségi önmegvalósításban, mily meghatározó szerepet
játszott a református egyház s az
általa fenntartott iskola. Életakaratuk, küzdésük szép gyümölcseként említhető, hogy a kollektivizálás — a szerves fejlődést megtörő,
a parancsra történő gazdálkodás
esztelen pártutasítás — sem törte
meg a helység gerincét, hogy a közelmúltban, konok és kitartó küzdelem árán sikerült visszanyerniük az
önálló községi státust, a múlt példaadó és értékteremtő hagyományira
épülve és alapozva kormányozzák
mai életüket.
Kiss Kálmán sorait melegség és
szeretet érzése szülte és hatja át,
szép ellenpéldájaként a ma dívó
gyökértelenség, a világ kohójában
való beolvadás divatjával szemben,
mindazon személyek érzésének
ellenpéldája, akiknek mindegy hol
élnek, kiszakítva a szülőföld éltető
talajába fúródó gyökereket, kiknek
csak térkép a táj, vagy még az sem.
A faluközösség, így Egri is „kitermelt” magából oly személyiségeket, akik tágabb régióban, a szülőhaza szellemi égboltján ragyogva
hirdetik életrevalóságukat. Egrinek
is voltak nagy személyiségei, akikre,
mint az önismeret fontos forrásaira hivatkozhatunk, akik ma is példaként élnek előttük, emlékezetük
filmszalagjain. Ilyen személyiség
volt id. Visky Ferenc, aki évtizedekig volt lelki vezetője e kicsiny, életerős közösségnek, és fia, az innen
elszármazott ifjú Visky Ferenc, a
Bethánia Szövetség sok megpróbáltatást megélt jeles képviselője,
hithirdetője. Ilyen volt Papp Antal, a
nehéz időkben a falu sorsát irányító
gazdasági vezető, a másoknak is világító „református hithős”, aki hitéért, a falu iránti elkötelezettségéért
súlyos börtönéveket szenvedett,
aki „a nagyváradi állambiztonsági
hivatal föld alatti pincéiben” sem
tört meg.
Kiss Kálmán panteonjában, bár
csak közvetetten, a költő felesége, barátai révén kötődik Egrihez, előkelő helyen szerepel
Gellért Sándor, aki számára mindenkor atyai jó barát és tanári
példakép volt. Kit is szorított
ki a városi katedráról a szabad
szellemet, öntörvényű akarattal
megáldott/sújtott személyiséget nem tűrő hatalom? Azt, akit
a kritikusi szigoráról ismert Németh László, Gulyás Pálnak írott
levelében „csakugyan nagyon
tehetséges”, másutt „lobogó
szemű” költőnek ítélt, aki Gulyás
Pál, Erdélyi József, Sinka István
révén a magyar népi irodalom javához kötődött. Azonban az önálló, öntörvényű személyiséget
nem tűrő diktatúra a perifériára
sodorta/szorította, ahol a Beke
György riportjában kimondottak
szerint: „szellemi társam nem

akadt majd negyven esztendeje”. Ez
sem térítette le a maga választott
útról, visszatekintve is nyugodt lélekkel jelenthette ki: „én csak a valót írtam mindig, komám!” Mi adott
ehhez erőt számára? Az, hogy a
magyar irodalom hiteles személyiségei — többek közt Nagy László
és Kormos István, a hazaiak közül
Szilágyi Domokos és Páskándi Géza
—, valamint az önszorgalomból kiépített finn kapcsolat oldotta a magányt, gyújtott gyér fényt a mikolai
magányban, amely élethelyzetben
a „menekülés közben hátra nyilazó magyar lovas, az vagyok én…”
attitűdjével védte önmagát, őrizte szellemi függetlenségét, a legzordabb időkben is kiállt a tornác
küszöbére. Kiss Kálmán sorai tudatosítják bennünk, ennek az éltető
hátterére, erőforrására mutatnak
rá: „a költői sors vállalása nála egy
a nemzeti múlt és jelen vállalásával.
Igaz, azzal is tisztában volt, hogy »ki
a mindenséget magára lázítja«, végzetét hívja ki: magányos lesz, csak
alkotásai hozhatják meg számára az
elismerést és a társakat.” Társítsuk
ez értékelő sorokhoz a kötetben
megidézett, Gyöngyösi Gábor által írott, Gellért Sándor habitusát
jellemző, sorsát kényszerpályára
szorító erőkre adott válaszát: „Hitében megingatni, útjáról letéríteni, megfélemlíteni, elhallgattatni
semmilyen hatalom nem volt képes.
Hatalmakhoz, hatalmasakhoz sohasem dörgölődött. Hamis hang nem
szólalt meg költészetében, sem
prózájában… volt egy szent szándéka, igazat írni.” Az igazat, amelyet
már az indulás éveiben, ars poeticaként tűzött önmaga elé: „Megírni az
igazságot/ a leghősibb cselekedet.”
És ő írt, írt rendületlen akarattal
és kitartással: helytörténeti, nyelvészeti, irodalmi tanulmányokat,
verset és prózát — sokuk mindmáig
kiadatlan maradt. Adósságaink súlyát/terhét fogalmazta meg sírfeliratában „Én nem maradtam adósa
az életnek,/ az élet maradt adósom
énnekem.” Az „alkotó magány” költője volt, aki intő példaként állhat
előttünk, a síron túl is üzente számunkra az általa megélt létparan-

csot: „helytállni a továbbélésért”.
A tovább élőkben visszacsengenek
a pályatárs, Kányádi István által a
nyitott sírnál elmondott Krónikás
ének című költemény megrázó záró
sorai: „Messziről szólnak a szatmári
harangok/ Gellért Sándor gallérjára/ fölvarrták a tiszti rangot.” Fájdalmasan mondhatjuk: mindmáig
késünk azzal, hogy valóban megtegyük.
A Gellért Sándorról rajzolt portrét vendégszövegek egészítik ki.
Köztük a költő tanítványáé, Bú Juliannáé, amely a költő születése 100.
évforduló-ünnepségén hangzott el,
2016-ban, Mikolában. E sorba illeszkednek a költőhöz oly sok szállal
kötődő ifjúkori barátjáról, a dabolci
ifjú Kürthy Károlyról írott sorok.
Appendixként olvashatók a kötetben a Kiss Kálmán munkásságáról
írott/megjelent méltató, elismerő
szövegek, továbbá a kötet tárgyán,
tartalmán messze túlmutató, Erdélyi Magyarok Tízparancsolata címen
terjesztett, a szülőföldünkhöz, az
anyanyelünkhöz,
nemzetünkhöz
való ragaszkodás, a helytállás és
megmaradás feltételeként parafrazálható erkölcsi/etikai kódex.
Említésre és elismerésre méltók
a kötetborító fényképek — az elsőn
látható, Egrit ábrázoló légifotót Fodor Csaba, a hátsón megjelenített,
környékbeli református templomokat elénk idéző szép képeket Sárosi
Máté, a szerző unokája készítette.
A kötetcím — Megírni az igazságot — az egészséges történelemszemléletet, a Gellért Sándortól tanult erkölcsi parancs szavát követi,
váltja valóra.
Méltatásunkat költői gondolatokkal indítottuk, zárjuk is azzal. Jelesen Ady Endre örökszép soraival:
„Ez itt falu, az én falum./ Innen jöttem és ide térek.” (Séta bölcső-helyem körül) E tartalmas, szép kötet
is valamiféle szeretetteljes ragaszkodás, szellemi hazatérés Egribe,
melynek harangzúgása, derűs időkben a Túr partjáig is elhallik. Kiss
Kálmán hallja — e kötet is szép példa rá —, sorokba önti annak hívó/
megtartó üzenetét.
Máriás József

Kiss Kálmán: MEGÍRNI AZ IGAZSÁGOT Egri történelméről és neves
személyiségeiről Partiumi Füzetek 88., Nagyvárad, 2019

Nagyon sok úton-módon lehet szolgálni egy közösséget,
települést azoknak, akik elkötelezettek, akiknek fontos az értékek
őrzése, a helyi építészeti megvalósítások népszerűsítése.
Egy elegáns, szép, igényes kivitelezésű, 180 oldalas könyvet tartok
a kezemben (Erdei Péter: Gyújtottam gyertyákat, Profundis Kiadó,
Szatmárnémeti, 2019), amelyet nemrég a szerzőtől kaptam,
és amely arról szól, hogy miért fontos értően, átgondoltan
megvilágítani Szatmárnémeti és Szatmár megye középületeit,
templomait, hídjait, tereit, szobrait. Erdei egyszerű, kézenfekvő,
bárki által azonnal érthető magyarázatot ad erre könyve
hátlapján egy Böjte Csaba idézettel: „A sötétség
a világosság hiánya. Nem lehet összetörni és kilapátolni
az ablakon. Sokkal egyszerűbb, ha meggyújtunk egy gyertyát.”

Mondhatnánk, hogy egy-egy
épület megvilágítása, kiemelése
műszaki feladat és mindössze an�nyiból áll, hogy a megfelelő égőket,
fényvetőket a megfelelő helyekre
kell kihelyezni úgy, hogy azok ne
csak működjenek, hanem egyúttal
biztonságosak is legyenek. Mindez igaz, és vészesen hasonlít ahhoz a kicsit bugyuta kijelentéshez,
miszerint zongorázni is rendkívül
egyszerű, az egész abból áll, hogy
a megfelelő billentyűt a megfelelő
pillanatban kell megnyomni.
Nincs kellő technikai felkészültségem ahhoz, hogy megmondjam
hány égő, fényvető, megvilágításra
alkalmas szerkezet szerezhető be
jelenleg térségünkben, de azt biztosan tudom, hogy nagyon széleskörű,
változatos, folyamatosan megújuló
a választék, amelyben csak az ismeri ki magát, aki megszakítás nélkül
tanul, informálódik. Erdei Péter tá-

jékozottságával, biztos szakmai
tudásával, ötletességével, kreativitásával akkor szembesültem,
amikor a székesegyházban jó
évtizede kis egyházművészeti
gyűjteményt hoztunk létre, ahol
gondoskodnunk kellett többek
között a tárolók, kiállított műtárgyak, díszítőművészeti alkotások
megvilágításáról. Akkoriban már
létezett az immár húszéves ERLUX vállalat, ottani munkájukat
nyomon követve kicsit közelebb
kerültem a középületek megvilágításának összetett világához
is. Megértettem, hogy nem elég
sablonszerűen, a fény segítségével kiemelni egy-két jellemző
részletet, elemet, hanem érezni,
ismerni, érteni kell az épület, szobor, tárgy, alkotás semmi mással
össze nem téveszthető jellegét,
karakterét, ha úgy tetszik lelkét.
A rutin a többi alkotó tevékenységhez hasonlóan itt sem segít, hiszen
minden új feladat addig ismeretlen
megoldandók, problémák tucatjait
veti fel.
Művészet ez a szó szoros értelmében, hiszen a fények mestere
partnerévé válik az építésznek,
szobrásznak, a terek tervezőinek
és nemcsak megérti, szolgálja azok
eredeti elképzeléseit, hanem tovább alakítja, formálja azt, végső
soron kiegészítve a kiindulópontot
saját látásmódjával, kreatív ötleteivel. Kérdés, hogy tanulható, tanítható ez a tudás? A művészet sehol,
semmilyen területen nem tanítható ugyanúgy, ahogyan az elkötelezettség, ügyszeretet sem. Vannak
persze támpontok, szakmai szövetségek, pozitív példák, előadások,
megbeszélések, de a lényeges, döntő dolgokban itt is mindig, mindenki
magára marad. Többek között ezen

a helyzeten is próbál segíteni ez
a kötet, amely olyan reális gondokat, feladatokat, megvalósításokat, buktatókat is ismertet,
amelyekkel bárki szembesülhet
ezen, vagy a hasonló területeken.
Technikai ismeretek, alapelveket
lehet tanulni, lehet bemutatni,
ismertetni sikeres és sikertelen
megoldásokat, kivitelezéseket,
de a legfontosabb, leglényegesebb dolgok megoldásával, minden kivitelezőnek egyedül kell
megküzdenie. Ez még mindig a
feladathalmaz szép, izgalmas,
változatos részéhez tartozik, hiszen
Erdei Péter kötetének tanulsága
szerint itt is számos, a fentieknél
sokkal prózaibb akadály: értetlenség, kishitűség, nemtörődömség,
felelőtlenség és feledékenység kíséri ezt a tevékenységet is. Hasonló
tőről fakadó dolgok ezek, olyanok,
amelyben a megrendelő okosabbnak hiszi magát a szakembernél,
ahol a felújítások alkalmával pozitív, bevált, újszerű megoldásokat
mellőznek, vetnek el, ahol a politika
többek között nemzetiségi és nem
érték alapon mérlegeli, dönti el a
megvilágítandó épület, szobor fontosságát, jogosultságát.
Erdei Péter életének is szomorú
emléke a „fénykorszak” nyomasztó, vaksötét városai, ahol gyakran
a lakásokban is szünetelt az áramszolgáltatás, és a városok épületeit
még az ablakokból kiszüremlő fények se világították meg. Ezt az időszakot szerencsére túléltük, ma már
egészen más gondjaink, feladataink
vannak.
Gazdag, változatos a kötet tartalma, illusztrációs anyaga. Megismerjük belőle a székesegyház,
közigazgatási palota, a Batthyány
(Coposu) sétány, Hám János (Horea)
utca, a Törvényszék, ortodox templomok, Láncos-templom, kültelki
ortodox és református templom,
Zárda-templom,
görögkatolikus
templom, püspöki palota, Németi
református templom, Szent Miklós
görögkatolikus templom, Szentlélek-templom, Zsadányi úti görögkatolikus templom, Szamos-negyedi
református templom, Golescu híd,
zsinagóga, Tűzoltótorony, Kálvária-templom éjszakai kivilágításának történetét.
Szó esik itt a szatmári, nagykárolyi
kandeláberekről, és néhány megyei

műemlék jellegű épület kivilágításáról Nagymajtényban, Szatmárudvariban, Krasznabélteken, Ákoson,
Erdődön, Nagymadarászon, Oláhgyűrüsön, Lajosmajorban és Nagykároly több pontján.
A szobrok, emlékművek közül a
szerző a nagykárolyi katonai emlékművet, a Szent Flórián-szobrot,
a szatmári Rákóczi-, Kiss Gedeon-,
Hám János-, Széchenyi-, V. Lucaciu-szobrot, az erdődi Bakócz Tamás mellszobrot említi.
Változatos, gazdag, sokrétű az itt
bemutatott anyag, amely egyrészt
számadás az ERLUX 20 éves tevékenységről, másrészt egy mutatós,
szép, egyedi kiadvány az esti megyeközpont, megye építészeti értékeiről, azok előtérbe helyezéséről,
kiemeléséről. A fentieken túl — és
úgy gondolom ez a lényeg — egy
gazdag, verejtékes munkával szerzett tapasztalathalmaz megosztása
mindazok számára, akik nemcsak
lakják, lelakják életterüket, hanem
folyamatosan építeni, szépíteni kívánják azt.
A szerzővel beszélgetve reflexszerűen felmerül a kérdés:
van-e aki folytassa, gazdagítsa, korszerűsítse ezt a tevékenységet a továbbiakban? A nem túl optimista választ ellensúlyozandó itt ez a kötet,
amely kiindulópont, kapaszkodó
lehet azok számára, akik a későbbiek során kívánnak bekapcsolódni
ebbe a tevékenységbe. A legfontosabb készség, amivel rendelkezniük
kellene a szerző szerint, a szakmai
alázat, igényesség, aminek a feladat nagyságától, komplexitásától
függetlenül mindig, minden esetben domináns szerep jut. A szakmai
tudáson, ötletességen túl fontos
szerepet játszanak az emberi kapcsolatok a munkatársakkal, egyházi
és közigazgatási vezetőkkel, szakemberekkel, beszállítókkal és szállítókkal, alvállalkozókkal és a konkurenciával.
Ilyen sokrétű és több rétegű elvárások dzsungelében alakulnak
menet közben azok a feladatok,
amelyek buktatóiról mi, a haszonélvezők vajmi keveset tudunk, de ez
nem is a mi a gondunk. Természetesen jó, ha van tudomásunk ezekről is, mert ennek tudatában kicsit
másként, más nézőpontból értékelhetjük az eredményeket.
Muhi Sándor

A cikk illusztrációs anyagát a kötet fotói közül válogattam
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Erdei Péter: Gyújtottam gyertyákat
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Egy világháborús síremlék újjászületése
A Nagy Háború, az első világégés 100 éves évfordulója a műemlékvédők figyelmét a háborús
emlékek, emlékhelyek felújítása felé fordította.
Ezt példázza az a vállalkozás, melyet a Partiumi
és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság
szatmári tagjai határoztak el, mikor egy kökényesdi hősi halott, Kovács Lajos zuzmó és moha
lepte síremlékének felújításáról döntöttek.
Ennek céljából még egy havas februári vasárnapon a helyszínre látogattak, hogy felmérjék
a munkálatokra vonatkozó teendőket és költségeket, mivel a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium Kulturális Diplomáciai Főosztálya
ilyen jellegű pályázatot írt ki. Sajnos a pozitív
válasz még várat magára. Ezzel a restaurálással
viszont nem lehetett a hideg, esős őszig várni,
ezért a kökényesdi sírköves, Mészáros András
vállalkozóval megegyezve őszre a megrendelt
munkálat elkészült. De nem kis része van ebben
Berei Károlynak és Nagy Szilárd Leónak, a nagykárolyi vitézi rend tagjainak, akik lelkes és hozzáértő hadisírgondozók, s akik példamutatóan
ott hagyták kéznyomukat a város Szőlő úti református temetőjében nyugvó hősök sírjain. A véletlen adta találkozás révén ajánlkozásukkal ők
igencsak szakszerűen besegítettek úgy az alap,
mint a szobor megtisztításába. Ezért mondják a
temetőbe látogatók: „Ni, Lajoska kifehéredett.”
Valóban feltűnően csillogóan fehér lett a síremlék márvány szobra.
Kökényesd a román-ukrán határ közelében, a
jobb oldali Túrháton elterülő falu, a maga 450
házával községközponti rangot visel. A hozzátartozó Csedreggel alkot egy adminisztratív egységet. Ma már egybenőtt a valamikori Ugocsa megye tiszántúli járásának székhelyével, Halmival,
mely 1920 óta határátkelő Kárpátalja felé.
A települést a Váradi Regestrum említi először
1274-ben terra Kukynus néven. Évszázadokon át
a terület a Kata nemzetség birtoka volt. A falu
fejlődését a lakosság 17–18. század eleji nagyfokú megtizedelése torpantotta meg, melynek
nagyrészt történelmi okai vannak: mint az 1657es lengyel betörés, a kuruc-labanc háború, amikor hol az egyik fél, hol a másik sarcolta a falut,
az 1717. augusztusi krími tatár betörés. A század közepére már szinte nem volt, aki művelje a
nemesi birtokokat. Ekkor rutén és tót családok
telepednek le, s megjelenik egy új felekezet az
addig homogén katolikusság mellett, a görögkatolikus vallás, mely számára kegyúri segítséggel
1831-ben az addigi fatemplom helyett egy kőtemplomot építenek.
A Surányi-, Bogárdy-, Gyulay-, Csoók-, Ráthonyi-féle nemesi birtokok lassú feldarabolódása
a faluban a 19–20. század fordulójára egy középbirtokos réteget hozott létre, mint a Deák, Jakab, Csinos, Ocskai, Kovács, Rózsa, Simon, Orosz
családok.

A szabadságharcok, a világháborúk (az
első világháborút Nagy Háború néven emlegették egész a második világháborúig) Kökényesd harcképes fiatalságát is hadba szólították. Így kerül a frontra a szatmári 12-es
honvéd gyalogezred katonájaként a 29 éves
Kovács Lajos is.
Kovács Lajos 1886. augusztus 26-án, Kökényesden született, a mai 243-as portán
(a számozás azóta változott), apja Sándor,
anyja Szígyártó Juliánna. A falu jómódú
családjainak egyike. Lajos a második szomszédba nősülve elvette a Simon család Mária
nevű lányát, s már mint fiatal házas kapta a
behívót, s a falu más fiataljaival együtt a viszontlátás reményében búcsúzott a családtól. Hadtestüket keletre irányították, ahol a
wolhyniai fronton véres ütközetek zajlottak.
Gyóni Géza „Csak egy éjszakára küldjétek el
őket” című verse jut eszünkbe
„Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén,
Úgy forog a férfi, mint a falevél
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, –
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.”
(részlet)
Lajos honvéd feljebbvalója azt ígérte neki,
ha a szülei adnak egy párnát és egy dunyhát,
Lajost nem küldi a tűzvonalba. A feleség
le is utazott a faluba, de az édesanyja nem váltotta be ígéretét (Simon Gábor emlékezése, 87
éves, 245. sz.), így a front Myryn nevű településének közelében zajló csatában 1916. július 16-án
comb- és lábszárlövést kapott. A myryni császári és királyi 9/12-es tábori kórházba szállították,
ahol még aznap elhunyt, és a falu temetőjébe
el is temették. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó Osztályának anyaga alapján
közölte Illésfalvi Péter hadtörténész Berei Károly számára.) (Wolhynia tartomány az egykori
Orosz Birodalomhoz tartozott, ma északnyugat
Ukrajnában, kis részben Fehéroroszországba és
Lengyelországban terül el.) Lajos édesapja még
fia frontra kerülése előtt elhunyt, egyedül maradva az özvegy édesanyja nehezen viselte fia
elvesztését, lehet azért is, mivel nem teljesítette
fia kérését. Az özvegy mint tehetős birtokos fiát
exhumáltatta és hazahozatta. A koporsót kísérő
katonák szigorú parancsot kaptak, hogy a koporsót ne engedjék felnyitni, és vegyenek részt a
temetési szertartáson. A sírhantot az édesanya
még 1917-ben háromlépcsős síremlékkel jelölte
meg, melynek márványlapjára a következő szöveget vésték:
Kovács Lajos / sz. 1886 m. 1916 / a Wolhynai
ütközetben
a haza védelmében / Béke poraira
A sírkő tetejére pedig a hősi halottnak egy budapesti művész alkotta fehér márvány mellszob-

rát helyeztette el, melyet a már fentebb említett
emlékező édesapja, Simon Gábor (1894–1974),
a Lajos feleségének testvére hozott haza. (Hősi
halott: háborúban, illetve fegyveres harcban kötelesség teljesítése közben életét vesztett katona. Magyar Katolikus Lexikon 5. köt. 82. old.)
A fiatalasszony, Mária rövid idő múlva
tüdőgyulladást kapva távozott az élők sorából.
Az egyedül maradt özvegy falus társával, Román Györggyel második házasságra lépett. De,
hogy első férje és fia emléke a faluban tovább
éljen, még az ő halála után is elhatározta, hogy
évente gyászmisét tartat szeretteinek emlékére,
valamint harangokkal ajándékozza meg a környék azon templomait, ahonnan ágyú öntésre
be kellett adni a harangot. Ezt írott szövegben
rögzítette, mely az egyház okirattárában megőrződött.
„Végrendelet, kelt 1920. március 1.
Én idős Román Györgyné, született Szígyártó
Juliánna a Kerekbütykös fordulóban, egy tagban
levő 34 magyar köblös szántómból 10 magyar
köblöst mise alapra a görögkatolikus egyház részére ajándékozok, első férjem Kovács Sándor és
fiam, Kovács Lajos lelki üdvére. 10 magyar köblös
földet pedig, 3 harangra: egyet a kökényesdi görögkatolikus templomnak, egyet Fertősalmásra
a református templom részére, egyet, pedig a
halmi református templomnak. A végrendelkező
neve be kell legyen öntve a harangokba.”
1917. március 22-én kelt hadügyi átirat szerint az egyházak
kötelesek voltak egy-két harangot a hazának felajánlani, így
például Kökényesdről és Csedregből a görögkatolikus egyháztól 2–2 harangot vittek el.
Pontosan nincs tudomásunk,
de valószínű, hogy a Fertősalmásra szánt harang nem készült
el, mert ez a falu ekkor már
Csehszlovákia területére került,
mivel az országhatár Csedregtől — mellyel Almás szomszédos — néhány száz méterre lett
kijelölve.
A szobor fejét vandál kezek
egyszer leütötték, de akadt
szakember, aki fizetség nélkül
visszahelyezte.
A két világháború között a
temetkezés a temető egy újabb
részében indult meg, így ez a sír
és egy-két sírkő ma már magányosan hirdeti az emlékezést.
Fazekas Lóránd

1976. november 29-én születtem
Vásárosnaményban, de anyám még
csak tegnap emlékeztetett rá, hogy
négyéves koromban öngyilkosságot
követtem el. A négyévesek tisztább
tárgyilagossággal, pontosabb belátással
eszmélnek halálra, s az élet idegenségére,
mint bármelyik gondterhelt, felelős szülő.
Kilopóztam a konyhába, átgondoltam
minden beszámítható tényt
és hideg nyugalommal elkövettem
a merényletet: hasba szúrtam

magamat. Egy vajazókéssel szúrtam
hasba. Azóta elállíthatatlanul ömlenek
elém kudarcaim és rákényszerültem
néhány mellékes, de elkerülhetetlen
élettapasztalatra,
hogy komolyan vehessem azt,
ami még rám maradt,
vagy amit kinevetni máig igazán érdemes.
Elvégeztem néhány iskolát,
de valójában semmi fontosat nem sikerült
elsajátítanom, amit ne tudtam
volna már világéletemben. Megköszönni
mégis néhány ritka embernek, lónak volna
mit: gondos hallgatást, engedékenységet.

Így tévedéseimet, iskoláimat, hivatalos
szerepeimet, hasznomat, társadalmi
megítélhetőség tekintetében, csak
mint élettényt tudom regisztrálni:
filozófusként végeztem a Debreceni
Egyetemen, ahol jelenleg az esztétika
szak doktorandusza vagyok. Etika és
erkölcstan tanári képesítést Budapesten
a Kodolányi Főiskolán, testnevelő és
gyógytestnevelő tanári szakot a budapesti
Semmelweis Egyetemen és Egerben az
Esterházy Főiskolán szereztem. Egy vidéki
gimnáziumban tanítok. Különben Írok.
Főként verseket.

rozsdaboglya
„Olyan volt, mint egy iszákos zseni.
Alig mert nézni a szemembe”
Ady Endre

élet szélcsendben
szeretteimet kivittem a gangra,
még egészen reggel volt odakint.
laposan jött a fény a mintás járólapra,
különben nyár vagy inkább kora ősz
lehetett. szerettük a reggelt, fokhagymás
pirítóst ettünk, teát ittunk egy csészéből
a gyerekkel.
és azt figyeltük, hogyan szálldos a pára, gőz
vonult a tájon, s hogy milyen üzenetekkel.
kacagtunk, mert végül is túl a halálon,
vagyis itt van ez a haladék, ez a vasárnap reggeli
ünnep. a fecskék már elhúztak, csak a drótok
maradtak, infúziók, a műtétek, terápiák
emlékei, nyűgnek? feloldozásnak? lényeg az,
hogy a gyerek, körbetakarva pléddel, meg
ne fázzon, figyeltük, mert hosszan magyarázott,
hogy a veréb is madár és szeretni kell mindet!
bólogatunk, de hogy nincs zokni a lábán, mondod,
elég nagy felelőtlenség részemről, szerinted!
és a madarakról ment tovább a beszéd,
hogy a baglyunkkal mi lehet, amit tavasszal
neveltünk. megtanult-e vadászni, van-e gangja,
családja, takaróba csavarta-e fiókáit az apja,
meg a zokni, ugye. aztán hallgatunk, aztán
megint tavasz vagy kora ősz, laposan az a fény
jön, a mintás járólapra.

dózsa györgy utca 12
még megvan a ház, s ha arra járok, a kapuból
benézek az udvarára. gyermekkorom csodavárát
belepte a rozsda, gyom törte darabokra az apám
öntötte betonjárdát.
nyári-konyhában összebújva nagyanyámmal, mikor
a kerti fűzbe csapott a villám, s az azt követő dörgés,
vagy mikor jég verte be az ablakot. ma már csak azon sírunk,
hogy nincsenek többé ilyen összebújós nyári, nagy viharok.
a kémény a házon visszabontva, de a nyári-konyha
még ma is épen. a vályogház szája mögött nagyapám
negyvenéves szilvafája. és papa, milyen serény
volt, nem értettük, gyerekek, miért sóhajtoznak
a szomszéd házaknál az asszonyok és min mosolyognak,
amikor hazaindul, utána.
mamival viszont ketten, mert nyaranta ott aludtam,
este ha nyikordult a kapu, nagy megkönnyebbüléssel
sóhajtott, fordult mami, azon a régi faágyon…
na tessék, a múlt, milyen cifra ésszel koldul, míg én,
kívül csak, zsebre vágott kézzel, szájtátva állok.
hogy mára mindennek vége, papa még elseperte a havat,
aztán papát seperte el az élet. ámulok itt, mint ez a porta,
lakatlanul, kifoszthatatlan kegyelemmel. csordogál
a rozsdás bádogcsatorna, gyorsan kéne eliszkolni innen,
mielőtt szitálni kezd a köd, akár egy túl hosszú tarr béla-filmben.

egy rozsdaboglyát, százéves ringlispílt
üzemeltetettél az amúgy is lepusztult
nyaralóövezetben. korhadozó faházak,
szétázott, elnyúlt fények áradatában
köröztünk kopott fülű szamarak, törött lábú
műanyag lovak gerincén. émelyítő
gépkezelőbódé köré hordta a menetszél
a közeli spár használt műanyagszatyrait.
te meg kopaszra nyírt fejjel,
odvas, kirohadt fogakkal vigyorogtál
a sok félkegyelműn. füveztél, piáltál,
de az alkoholt nem éreztük rajtad,
szánalmat sem, bár mire is szántál
volna minket, mint aprópénzen
eltartatni magad.
egy tetkó díszítette a vállad:
„fél-emberek, fél-nemzetecskék”
–villantottad ide józanésszel.
kétezer tizenhárom, esetleg ezerkilencszáztízes évek eleje lehetett. stíroltad a fiatalos
anyukákat, zörgetted az aprót, akár a gépzsírszagú
szél a nejlonzacskókat. szalonnát katonáztál,
míg forgott a gép. intettél, hogy „mehet tovább,
mehet még egy kör!” s győztesen kétpofára gyűrted
a hagymás, szalonnás zsemlekatonát.

zammioculcas
ott állt a robosztus kiskomódon,
a szoba déli ablaka alatt.
tizenhárom éve, de valamiért
csak tízszer átültetve,
földet cserélve alatta.
cserépdézsából kinyúló,
fényes levelű ágakkal az elhalt
tönkszárak körül.
erdői és hirdetői az életben
maradásnak,
a te életed megmaradásának.
itt van ez a nyár, redőnyözött
és hűvösben tartott
nappalijával, gondosan óvott
túlélő növényével,
de szétszedni a gócos
gyökérzetet, kivágni
a káros, sejteket emésztő
szöveteket
még senkinek nem volt elég
bátorsága.
a szike megcsúszott a
melleden, egész a hónaljárokig vágott a főorvos. ha a
nyirokmirigyekbe
szóródik a rák, nincs visszaút.
műtéted után feketeföldet
szórtam
a zammio alá, hogy a kaspóban
friss tápanyaghoz jusson a
fiatal növény.
amikor magadhoz tértél a
kórtermi ágyon,
azt kérdezted kábultan,

levágták-e?
hogy levették-e a melled.
de csak látszólag sekélyesebb a
kérdés,
mint a mariana- vagy a
hónaljárok
legsötétebb veszedelmei.
túlfutott a szike, úgy tíz centivel.
tegnap sebészi pontossággal
vettem ki a dézsából
a túlélő virágodat, mestem a
túlfejlett,
gócos hálózatot és tereket
emésztő csonkokat.
szétültettem az egészséges
ágakat
a hozzájuk tartozó közvetlen
gyökérzetettel nyolc, külön
kaspóba.
megrémültél a látványtól, hogy
elaprózódsz,
hogy ez a kertészetinek nehezen
nevezhető
életmisztérium gyengíthet a
szétszóratással.
önmagadra látsz most, a nyolc
felöl elindult,
de az ég felé tartó makulátlan
egységben.
másfél melled tápláló, életben
tartó anyag,
gyermeket, férfilétem éltető
táperőd,
családként fogja egybe déli
ablakunk alatt
azt a ragyogó virágligetet.

15. oldal																								VERS

Kürti László

16. oldal

„…boldog vagyok most,
itt az életemben…”
„Azt hiszem nincs olyan alkotóeleme a színháznak, amit ne csinálnék,
próbálnék ki szívesen” — vallja Moldován Blanka, a Harag György
Társulat egyik leggyakrabban foglalkoztatott színésznője, a közönség
egyik kedvence. Az alábbiakban az ő gondolatait olvashatják.

RIVALDAFÉNY

Az is lehet, hogy valami dolgom
van itt. Még nagyon-nagyon régről. Nem tudom. Persze nem kell
valamilyen kusza hókuszpókuszra
gondolni, de számomra is érdekes,
hogy pont Szatmárnémetibe kerültem (vissza). Édesapám szatmári,
édesanyám nagykárolyi születésű,
s bár én magam Nagybányán születtem és éltem tizenkilenc évig,
mégis volt/van némi kötődésem
ehhez a vidékhez. Azért a zárójeles
vissza, mert rengeteg gyerekkori
szatmári emlékem, emlékképem,
emlékérzetem van, gyakran jöttünk
Varrónagyit (így hívtuk mind, unokatestvérek) meglátogatni, volt,
hogy az egész nagycsalád összegyűlt. S minden alkalommal eljött
a délutánnak, estének az a pontja,
amikor apum azt mondta gyerecsak,
és akkor ketten meglógtunk, és
besétáltuk a környéket, és minden
házhoz tartozott egy ismerős, egy
gyerekkori barát, minden udvarhoz
egy történet. Egyszer a régi iskolájába is beszöktünk és rajzoltunk
a táblára. Hat-hét éves lehettem.
Akkor, gyermekként Szatmárra jönni (vagy legalábbis ahogyan visszaemlékszem) kicsit olyan volt, mint
amikor Alice a nyúlüregbe zuhan.
A nagyszekrény medvecukorillatú
fiókja, a sötétbútoros szoba, amitől
bár féltem, mégis mindig a kíváncsiság győzött, nagymamám hetedhét
határon innen és túl híres vadasa
ebédre, a hátsó szomszédok, akikről azt hittem (nem igazán tudom
miért), hogy gonosz törpék, a portré a falon, amely az utcáról beszűrődő fény hatására olyan volt, mintha

mozogna, és persze a soha ki nem
merülő történetes ládikó. Azért
tényleg eléggé mesés, nem?
Nos mindezek után telt-múlt az
idő, s egyszercsak középiskolás lettem. Nagyon sok minden érdekelt,
leginkább művészetekhez kapcsolódó területek. Bár tanultam zongorázni, tudtam, hogy komolyzenész
nem leszek, mert ahhoz sajnos lusta voltam akkor. Több vers-, próza-,
balladamondó versenyen vettem
részt, ahol egy-két alkalommal megkérdezték, hogy nem kacsintgatok-e
a színház felé, de valahogy magamban sosem vettem ezt komolyan, hiszen jóformán semmit nem tudtam
A Színházról. Belsőépítész szerettem volna lenni, erre is készültem
egy ideig, rajz stb., aztán bekerültem
a Fülemile Diákszínjátszó Körbe, és
akkor az történt, hogy észrevétlenül
rákötöttek egy Színház címkéjű infúzióra, amely lassan (tényleg nagyon
lassan) csepegett és csepegett bele
az életembe, a szívembe, a jövővel
kapcsolatos vágyaimba. Olyan igazi utolsópillanatos emberke lévén,
tizenkettedik osztályban eldöntöttem, hogy ez lesz az. Felkészülés,
felkészítők, felvételi. Kicsit hályogkovács módjára. Nem tudtam akkor
sem, hogy pontosan mi az, amibe
szerelmes lendülettel belevágtam.
Felvettek. Persze hogy nagyon örültem. Anyum is, aki egész felvételi
alatt az vásárhelyi egyetem kapujában állt, és felfokozott idegállapotban a Köteles Sámuel utca térkövezetét számolta össze, elemenként.
(Azt hiszem ez a hobbija: a kórházi
csempéket is megszámolta, miköz-

ben a műtőben épp eltávolították a vakbelemet.) Szerencsés
gyermek — gondolja magában
a kedves olvasó, és igaza van!
Azt hiszem, eddig még nem sikerült olyat kitalálnom, amiben
ne állt volna mellém a családom.
Következett felejthetetlen öt
év. Mindennel, amivel az egyetemi évek járnak, sőt még annál
is többel. Nagyon különböző és
nagyon „éhes” emberekből állt
össze, igen szerencsés csillagzat
alatt az osztályom. Akartunk,
dolgoztunk, elestünk, sírtunk,
felálltunk, kíváncsiak voltunk. Az
alapképzés őszinte és tiszta csapatmunka volt. Sokat tanultam
tőlük. Magamról is. (Persze erre
is, mint olyan sok minden másra,
utólag csodálkozik rá az ember).
Tanárainktól is. Voltak mélyrepülések, nagy „szakítások”, törések,
igen, de egy-egy ilyen szakadék
után felemelkedés következett.
Emberi és/vagy szakmai. Úgy kellett
lennie. Szerintem harag senkiben
nem maradt.
Mesteri alatt több osztályon-,
egyetemen kívüli projektben is
megadatott dolgoznom. Kőszínházi előadások, független projektek,
workshopok. Habzsoltam mindent,
ami csak az utamba akadt. Néha
több, néha kevesebb sikerélmén�nyel. Találkozások, megszelídítés,
kapcsolatok, kapcsolódások, szabadság (nem a patetikusféle, annál
mélyebb), ellenkezés, megadás, szövetség, harc, gyönyörűség, játék, a
pillanatok, amikor (azt hiszed) rájöttél a nagyigazságra, a reggeli vagy
éjszakai plafonbámulás közben a
kérdőjelek, a nagy miértek és hogyanok, azok a próbák, amikor elvész
minden, aztán azok, amikor rend
lesz, hála, megfogalmazni a hiányt
— ezt (ezeket mind) jelenti számomra a színház. Vagyis most valahol
itt tartok a vele való ismerkedésben. Jó nagy labirintus. Jól el lehet veszni benne. S milyen jó, mikor néha szembe jön egy ajtó. Azt
hiszem nincs olyan alkotóeleme
a színháznak, amit ne csinálnék,
próbálnék ki szívesen.
Tulajdonképpen
a
Harag
György Társulattal első ízben
nem is színészként kerültem
közvetlen kapcsolatba. Zenét
írtam egy előadáshoz. Az volt
az első zeneszerzésem. Jó nagy
mélyvíz. Azóta szerencsére ezt
is többször kipróbálhattam. Mindig nagy találkozás. Más jelenlét,
más idegállapot. Olyan zenét létrehozni, amely önmagában nem
értelmezhető zeneként. Amely
csakis az előadás, a színész, a ren-

dező által kelhet életre és kaphat
értelmet. Nem tülekedik ki a rivaldába, hanem megbújik és támogat.
Nem mindig sikerül, de keresem,
tanulok. Maszkokat (arcra festett
maszkokat) is készítettem egy-két
előadáshoz. Olyankor mindig úgy
érzem, más viszonyba kerülök a kollégáimmal. Van, akin érzem, nehezebben engedi, hogy megérintsem,
ami teljesen természetes (én magam sem kedvelem, ha valaki más
pacsmagolja az arcom), főleg, hogy
később viselnie kell azt az arcot egy
előadás egész életén keresztül. Ez
is nagy felelősség ám: egy rosszul
kitalált és felfestett szemöldök, és
azzal belerondítok az ő munkájába,
alkotásába.
Szóval igen. A színházban nincsen
felesleges tudás. Minden egy puzzle-darabka, amit ha jó helyre pászítasz be, akkor egy-egy pillanat erejéig megtörténik a csoda. És akkor
húha. Teljesen más formában ugyan,
de a zenével is, a rajzzal is újratalálkoztam a színházban. Ez is körbe ért,
vagyis inkább spirálba, mint ahogyan a Szatmárom is. Szeretem ezt a
társulatot. Hálás vagyok, hogy bizalmat szavaznak nekem kollégák, nézők, vezetőség. Hálás vagyok, hogy
hasznosnak érezhetem magam emberként, színészként, alkotóként.
Igyekszem ehhez legjobb tudásom
szerint felérni.
Végkövetkeztetés? Nos lássuk
csak: sokat-sokat dolgozom, a
munkám a hobbim, szerelmes vagyok, olyan emberek vannak a közelemben, akik a barátaim, van egy
klassz öcsém, van egy bohóc macskám, most épp egy nagy húsleves
fő a tűzhelyen — igen, boldog vagyok most, itt az életemben. Szóval
mentsük meg a Földet, hogy ez minél tovább maradjon is így!
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