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Ha azokat a körülményeket kívánjuk elemezni, amelyek a népi írók mozgalmának, a
falukutató mozgalomnak a színrelépéséhez vezettek, némileg messzebbre kell vissza-
mennünk a történelemben, legalább a kiegyezés körüli évekig, hiszen a kiváltó okok
közül nem egynek a gyökerei idáig nyúlnak vissza. S persze nem csupán az idõbeli
kereteket kell tágasra nyitni, hanem a térbeli viszonyok és összefüggések közül is –
legalább röviden – szemügyre kell venni azokat, amelyeknek szerepük volt mindeb-
ben, akár közvetlen összefüggésekrõl van szó, akár távolabbiakról, amelyek látszó-
lag talán nincsenek is kapcsolatban a problémával.
Elsõként arra utalunk, hogy a 19. század hetvenes éveire egész Európában válságba
került a gabonatermelés. Ennek oka az volt, hogy az észak-amerikai kontinensen a
vasútvonalak kiépítésével, valamint az 1870-es évektõl a gõzhajóknak a tengeri szál-
lításban való túlsúlyra jutásával hirtelen hatalmas tömegû gabona piacra vitele vált
lehetõvé Európában. Az amerikai gabonatermelést ekkor még nem terhelte az Euró-
pában meglehetõsen magas földjáradék, hiszen aki farmerkereskedésre adta a fejét,
szinte ingyen jutott földhöz. Ez ugyan a préri volt, de a vasútvonalak megjelenése
piacképessé tette a gabonatermelést, tehát mind nagyobb mértékben törték fel a le-
gelõket, s alakítottak ki külterjes szántóföldi gazdálkodást. A gabonatermelés a lehetõ
legkevesebb emberi munkával és egyéb ráfordítással történt, az észak-amerikai kon-
tinensen ugyanis tartós munkaerõhiány volt. A szántáson, boronáláson, vetésen, kí-
vül csupán az aratási munkákkal törõdtek. Nem véletlen, hogy az elsõ aratógépek,
majd a kombájnok is Észak-Amerikában jelentek meg. A veszteség a gépi aratásnál
érdektelen volt, ennél fontosabb, hogy a lehetõ legrövidebb idõ alatt piacra lehetett
vinni a gabonát. Az extenzív termelés következtében a termésátlagok az Egyesült
Államok-ban és Kanadában igen alacsonyak voltak, hektáronként 7-8 mázsa, de a
farmereknek nem ez számított, hanem az, hogy ehhez minimális ráfordítás kellett.
Az amerikai gabonaövezetekbõl Európába szállított gabona árát egyre kevesebb szál-
lítási költség terhelte. A szénárak a 19. század második felében folyamatosan csök-
kentek, így süllyedtek a vasúti és a tengeri szállítás költségei is. Nem csoda tehát,
hogy a mind nagyobb tömegben s egyre alacsonyabb árakon Európába érkezõ ame-
rikai gabona árválságot idézett elõ a világpiacon (vagyis Európában). Igaz ugyan,
hogy a gabonát továbbra is el lehetett adni, a kereslet iránta gyorsan nõtt, hiszen az
iparosodás és a vele járó városiasodás következtében folyamatosan bõvültek a pia-
cok, de az eladás egyre alacsonyabb árakon történt. Az árcsökkenés az 1870-es évekre
a gabonaárakat a világpiacon már az európai önköltség szintje alá nyomta le. Ez
egyaránt vonatkozott a magas munkabérekkel dolgozó nyugat-európai, vagy az olcsó
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munkabérrel mûködtetett kelet-európai mezõgazdaságra.1 (A helyzet azóta sem vál-
tozott, Európában a gabonatermelés állami beavatkozás nélkül ma is válsághelyzet-
ben lenne.)
Az egyes európai államok gazdasági fejlettségüknek megfelelõen reagáltak minder-
re: Nagy-Britanniában már 1844-ben eltörölték a gabonavámokat, a brit mezõgazda-
ság a minimumra csökkentette a gabonatermelést, a szántóföldek nagy részét
visszaalakították legelõkké, s inkább az állattenyésztést fejlesztették, hiszen a tej, a
tejtermékek és a hús ára fokozatosan emelkedett. Emellett az olcsó tengerentúli ta-
karmánygabona nagymértékben csökkentette az állattenyésztés önköltségét. Európa
iparosodott része azonban nem követhette az angol példát, hiszen a brit körülmé-
nyekkel ellentétben Franciaországban vagy Németországban a parasztság a társa-
dalomnak viszonylag nagy részét, 35-45 %-át alkotta. Ezt a tömeget válságba sodorni
veszélyes lett volna, a parasztok ugyanis választójoggal rendelkeztek. Ezért a nyu-
gat-európai országok védõvámokat vezettek be az amerikai gabona ellen, s így bizto-
sították a mezõgazdasági termelõk életszínvonalát. A gabonát exportáló európai
országok ezt nem tehették meg, ellenkezõleg, õk lettek a helyzet igazi vesztesei. A
gabonavámok ezen országok kivitelét is sújtották, olykor erõsebben, mint a tengeren-
túli gabonát. Továbbá, fõleg Oroszországban és Romániában, a földjáradék magas
volt. Kelet-Európa agrárállamai tehát súlyos válsággal küszködtek, amelynek követ-
kezményei voltak a paraszti megmozdulások: Oroszországban a cári birodalom egész
európai területére kiterjedõ 1905-1906. évi parasztfelkelés-sorozat, Romániában az
1888. és 1907. évi parasztfelkelések. Ezeket, komoly véráldozatok árán, mindenütt a
hadsereg verte le. A gabonaválság Dél-Európában is súlyos helyzetet idézett elõ. Az
észak- és közép-olaszországi paraszti megmozdulások, amelyek a magas állami adók
miatt robbantak ki, valamint a dél-itáliai és a spanyolországi agrármozgalmak, s a
nyomukban járó anarchista cselekmények tetemes része is ebbõl a helyzetbõl fakadt.
A válságtünetek Magyarországon is jelentkeztek. Az alacsony gabonaárak arra kész-
tették a nagybirtokosokat, hogy 1870-1890 között fokozatosan csökkentsék az arató-
részt. Az ezzel kapcsolatos elégedetlenséget növelte, hogy az 1848-ban föld nélkül
felszabadult paraszti rétegek jó részének munkát adó infrastrukturális beruházások
(vasútépítés, folyószabályozás, útépítés stb.) 1890-re lényegében befejezõdtek, s így
komoly földmunkás (kubikos) tömegek áramlottak vissza a mezõgazdaságba, s je-
lentkeztek a munkaerõpiacon, lenyomva ezzel a béreket. Az eredmény ismert: az
agrárszocialista mozgalmak Magyarországon 1890-1907 között a bérmunkát vállaló
agrárproletárok nagy részére kiterjedtek.2

Magyarország a kelet-európai gabonaexportáló országoknál kedvezõbb helyzetben
volt, hiszen azután, hogy 1850-ben eltörölték a Monarchián belüli vámokat, az egész
birodalmi piac a rendelkezésére állt. A közös vámterület tehát éppen a magyar mezõ-
gazdaság, elsõsorban a gabonatermelõ nagybirtok érdekeit védelmezte. A századfor-
dulóra kiélezõdött az „agrármerkantil” ellentét, az extenzíven termelõ alföldi nagybirtokok
válaszút elé kerültek: vagy felemelik a gabonavámokat, vagy felparcellázzák magu-
kat. A gabonavámok felemelésére végül 1906-ban került sor, ezzel a magyar gabona
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egyeduralkodóvá vált a Monarchián belül. A magyar gabonakivitelt az elvesztett euró-
pai piacokért kárpótolta a gyorsan iparosodó Ausztria és Csehország, ezek a század-
fordulóra gyakorlatilag a teljes magyar kivitelt felszívták. A magas vámok tehát védték
az extenzíven termelõ magyar nagybirtokokat (a parasztoknak a vámvédelemre ke-
vésbé volt szükségük, õk a gabonát könnyebben konvertálták állati termékekké), de
egyúttal a magyar mezõgazdaságot elzárták a világpiaci versenytõl, s így elkényel-
mesítették. A magas vámok védelmének következményei majd akkor mutatkoztak
meg, amikor a magyar gabona ismét a világpiaci verseny részese lett.3

A helyzeten tovább rontott az elsõ világháború, amely óriási igényeket támasztott élel-
miszerek, valamint mezõgazdasági eredetû nyersanyagok (pl. bõr) iránt. A következ-
mény: az Egyesült Államok, Kanada, Argentína, Dél-Afrika, Ausztrália és Új-Zéland
együttesen legalább 13 millió hektárral növelték szántóföldjeiket. Gyorsan nõtt az ál-
latállomány, s nagymértékben a konzervipar. S végül, de nem utolsó sorban, egész
hûtõhajó-flotta épült ki, pl. Argentínában, ahonnan fagyasztott hússal árasztották el a
nyugat-európai piacokat. (Csak jellemzésül: Argentínában a 19. század végén a nagy-
birtokosoknak többnyire fogalmuk sem volt arról, hogy hatalmas legelõiken hány szar-
vasmarha legel, csak a vágóhidakra hajtott állatokat számolták meg. A marháknak
csak a bõre került piacra, a hús nagy részét gyakorlatilag kidobták, azt többnyire in-
gyen lehetett elvinni a vágóhidak környékérõl. A tengerparti városok lakosságának
átlagos húsfogyasztása ezekben a városokban elérte a fejenkénti napi 2 kg-ot.)4

Ez a hatalmas termelési potenciál a háború befejezése után is tovább mûködött. Amíg
a mezõgazdaságilag is leromlott hadviselõ országok mezõgazdasági termelése alatta
maradt a háború elõtti szintnek, továbbra is akadt piac a termékek számára. 1922-
1923-ra azonban az agrártermelés mindenhol elérte az 1913. évi átlagot, ettõl az
idõponttól a megnövekedett tengerentúli gabona- és hústermelés hatalmas súllyal
nehezedett a világpiacra. Évente rendszeresen több millió, olykor több tízmillió tonna
gabona maradt raktáron az 1920-as években csak az Egyesült Államokban és Kana-
dában, nem csoda, hogy mindennek az eredménye a mezõgazdasági árak reálérté-
kének csökkentése lett.5 Az értékvesztés a világpiacon minimálisan 10 %-ot tett ki, de
olykor elérte a 35 %-ot is. S ez az árcsökkenés már nemcsak a gabonát érintette,
hanem a húsárakat is. A friss hús ára ugyan tartotta magát, de a konzerv- és fagyasz-
tott húsárak csökkentek. Vagyis most már az egész európai agrártermelés tartós, máig
tartó válságba került.6

Ezek a folyamatok a magyar mezõgazdaságban is éreztették hatásukat. A Monarchia
felbomlásával a magyar mezõgazdaság elvesztette a korábbi vámvédelmet, s kikerült
a világpiacra. Ez önmagában is megrendítette volna az agráriumot, hiszen a világpia-
ci árak csökkentésén túl el kellett viselnie azt a veszteséget is, ami abból adódott,
hogy a Monarchia piacain a magyar gabona korábban a világpiaci árnál magasabb
árszinten kelt el. A helyzetet súlyosbította, hogy a Monarchia utódállamainak mind-
egyikében elszabadultak a háború elõtt is meglévõ nacionalista gazdaságpolitikai el-
képzelések, tetézve az önellátásra törekvés igényével, amit a háború tapasztalatai
váltottak ki. Magyarország úgy érezte, hogy eddig hátrányos helyzetben lévõ iparága-
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it most korlátok nélkül fejlesztheti, Ausztria és Csehszlovákia pedig arra törekedett,
hogy növelje saját mezõgazdasági termelését. Ez a “mindenki harca mindenki ellen”
a vámpolitikában végletesen beszûkítette a magyar agrárkivitel piacait. S az sem volt
közömbös, hogy míg a háború elõtt feldolgozott, vagy félig feldolgozott állapotban
exportálhatott Magyarország a Monarchia más területeire, most elsõsorban nyers ter-
mékek kivitelére nyílt lehetõség (azaz liszt helyett gabonát lehetett exportálni). Így
mély válságba kerültek azok az élelmiszeripari ágazatok (malomipar, cukoripar, hús-
ipar, konzervgyártás), amelyek korábban a magyar iparfejlõdés húzóágazatai voltak,
s biztosították az ország számára a tõkefelhalmozás lehetõségét.7

A magyarországi mezõgazdasági termelés mély válsága, a mezõgazdaságnak a ko-
rábbi évtizedekkel összehasonlítva alacsony jövedelmezõsége akkor, amikor a meg-
maradt országterület a történelmi Magyarországhoz képest nagyobb termékfölösleggel
rendelkezett, elkerülhetetlenül a mezõgazdasági népesség életszínvonalának csök-
kenésével, a nyílt és lappangó mezõgazdasági munkanélküliség növekedésével járt.
Különösen az agrárproletár és törpebirtokos paraszti rétegek életszínvonala sínylette
meg ezt a válságot. A mezõgazdaságban az elsõ világháború elõtti évi 200 munka-
napról az 1920-as évek végére 180 munkanapra csökkent az agrárproletár rétegek,
elsõsorban a napszámosok és idénymunkások (summások) foglalkoztatása. Az 1930-
as évek elsõ felében tovább csökkent 150 munkanapra, s csupán 1939-1940-ben
érte el ismét a 180 munkanapot. Némileg csökkent a gazdasági cselédek alkalmazá-
sa, elsõsorban a paraszti gazdaságokban, de a rosszabbul kezelt, külterjesen gazdál-
kodó nagybirtokokon is.8 Az elsõ világháború utáni években általában visszaesett a
pénzbeni fizetés aránya a béreken belül, s nõtt a természetbeni fizetésé, s ezzel pár-
huzamosan csökkent a természetbeni fizetés mértéke is (ugyanazért a munkáért ko-
rábban a terménybõl nagyobb részt kaptak a munkások). Kisebb lett az agrárproletárok
és törpebirtokos parasztok önfogyasztása: több terméket kellett piacra vinniük az ipar-
cikkekért, nagyjából stagnáló terméshozamok mellett.
A magyarországi agrárproletár és törpebirtokos rétegek reáljövedelme tehát kimutat-
hatóan csökkent. Ugyanakkor a két világháború közötti évtizedekben a gazdaság nem
agrár szektorainak a növekedése is lelassult. Két évtized alatt némileg visszaesett
ugyan a mezõgazdasági népesség aránya az össznépességen belül, de a gazdaság
nem agrár szektorainak a növekedése korántsem tudott lépést tartani a mezõgazda-
ságban feleslegessé váló munkaerõ szaporodásával, abszolút számban nõtt ugyanis
a mezõgazdaságban dolgozók száma. A munkerõfelesleg tehát a mezõgazdaságban
rekedt. A hatalmas munkaerõ-túlkínálat magától értetõdõen hozzájárult a mezõgaz-
dasági munkabérek csökkenéséhez.
A belsõ válság hatásait hirtelen, s igen erõteljesen megnövelte a gazdasági világvál-
ság. Általában 1929-1933 közötti válságról szoktunk beszélni, pedig a mezõgazda-
ságban ennél jóval hosszabb periódusról volt szó. A mezõgazdasági árak látványos
esése a világpiacon már 1928-ban krízishelyzetet idézett elõ, Magyarországon is, s
az agrárium ebbõl csak igen lassan lábalt ki. A világválság hatásai a magyar mezõ-
gazdaságban gyakorlatilag 1937-ig érzékelhetõek voltak.9
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A trianoni békeszerzõdés következményei tovább fokozták a krízis hatását. Az új
országterület ugyanis a Kárpát-medence azon központi részét foglalta magába, ahol
a nagybirtok és az azt természetesen kiegészítõ agrárproletariátus a legnagyobb arány-
ban volt jelen, s ahol egyúttal a paraszti társadalmon belül a legvéknyabb volt a való-
ban családi gazdasággal rendelkezõ parasztok rétege. A történelmi Magyarországon
sohasem volt olyan nagy a nagybirtokok, s fõleg nem a nagybirtokok szántóterületbõl
elfoglalt aránya, mint a mai Magyarország területén. A birtokos parasztság is nagyobb
súlyt képviselt az egész parasztságon belül, mint a trianoni országterületen. Annak
következtében, hogy a trianoni határok közé szorított országterület önálló életre kelt,
elõállt az a rendkívüli helyzet, hogy az agrártársadalmon belül hihetetlenül nagy, 70
%-os lett a nincstelen agrárproletárok és a törpebirtokos parasztok aránya. Azokról a
bérmunkás rétegekrõl van szó, amelyek egészben vagy részben másoknál végzett
munkából tartották fenn magukat. Ezek együtt a korabeli Magyarország népességé-
nek mintegy 35 %-át tették ki! Ezt a hatalmas népességet nevezték – újságírói megfo-
galmazás alapján – a „hárommillió koldus”-nak.10

Az elnevezés természetesen túlzó, de alapjában véve a valós körülményeket fogal-
mazza meg. Valóban koldusnak ebbõl a mintegy 3 millió emberbõl csak azokat a
családokat tekinthetjük, amelyeknél 4 vagy több gyerek volt, s ennek következtében
rendszerint csak egy keresõ tartotta el az egész családot, s csak addig, amíg ez a
helyzet fennállt. Mintegy 40-60 ezerre volt az ilyen családok száma, a valóságban
teljesen nincstelenek tehát 300-320 ezer fõre tehetõk. Ezek voltak az ipari „koldusok”,
akiknek alig volt valami pénzük, s sokszor a napi betevõ falatra sem jutott számukra,
vagy ha jutott is, az sem volt több valamilyen levesnél, s kenyérnél vagy kásánál.
Sokszor fûteni sem tudtak télen. Hogy e tömeg körében nem került sor társadalmi
robbanásra, arra több magyarázat is van. 1919 után vidéken sokáig fennmaradt a
statárium a fegyverrejtegetésre, általában megnõtt a csendõrség szerepe. Csak jel-
zésként: a trianoni Magyarországon majdnem akkora volt a csendõrség létszáma,
mint 1914-ben az egész akkori Magyarországon. Másrészt nem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy a „koldusok” rétege nem volt állandó. A fiatal nincstelen pár mind-
két tagja dolgozott, amíg a gyerekek meg nem születtek. Mintegy 10-15 évig tartott a
koldus-állapot, az elsõ gyerek munkába állása után viszont a család lassanként kike-
rült a teljesen nincstelenek soraiból.11

A „hárommillió koldus” többi része, a gazdasági cselédek, summások, napszámosok,
az 5 kat. holdnál kevesebb földdel rendelkezõ parasztok életkörülményei valamivel
jobbak voltak. A gazdasági cselédek a természetben fizetett bérbõl és az ahhoz páro-
suló földdarabból legalább élelmezni tudták magukat, s lakás és téli tüzelõ is rendel-
kezésükre állt. A summások, napszámosok helyzete sokkal sanyarúbb, õk sokszor
nélkülöztek, de valahogyan fenntartották magukat, fõleg ha volt egy darabka földjük s
kis házuk. Akik ugyanis rendelkeztek lakással és valami konyhakerttel, a napi élelmi-
szerszükségletüknek legalább egy részét megtermelhették. Ezért volt óriási jelentõ-
sége bármilyen kicsiny földdarabnak. Ezt a helyzetet ismerve mondhatjuk a Nagyatádi
Szabó István nevéhez fûzõdõ földreformot a rendszer szempontjából sikeresnek. Egy
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200-400 négyszögölnyi telek már létalapot teremtett az agrárproletár családok szá-
mára. A törvény a földhöz jutást összekötötte a „jó” magatartással, nem tette kötelezõ-
vé a juttatást, csupán adhatónak minõsítette a földet. Ez olyan fegyver volt a falusi
hatóságok kezében, amellyel a rendszerhez kötötték, vagy legalább politikailag sem-
legesítették ezeket a rétegeket.12

Illyés Gyula egy helyütt leírja, hogy õ akkor döbbent rá a magyar falu tragikus helyze-
tére, amikor évek után hazalátogatva látta, hogy abból a pénzbõl, amit õ egy alkalom-
mal kiad a kávéházban, egy szegényparaszti család egy hétig él. Talán nem is volt
igazán tudatában, milyen lényeges megállapítást tett. A korabeli Magyarországon gya-
korlatilag a népesség 30-35 %-a kimaradt a nemzeti piacból. Ezek a családok pénzt
csupán néhány olyan cikkre adtak ki, amelyhez másként nem juthattak: sóra, petróle-
umra, dohányra, gyufára, ritkán újságra. Minden mást maguk állítottak elõ: ennivaló-
jukat maguk termelték, vagy munkabérként kapták, többnyire használt, másoktól átvett
ruhabelit és lábbelit hordtak, ezekhez munkabérként jutottak. Ez a hatalmas tömeg
egyébként teljesen a piacon kívül élt, ha valamit áruba bocsátott, abból az adókat,
törlesztéseket fedezte. Könnyen átlátható, hogy ez mit jelentett az ipar egyes ágaza-
tainak fejlõdése szempontjából. Elsõsorban természetesen a könnyûipar ágazatait
érintette hátrányosan, az iparnak azt a szektorát, amelynek leginkább lett volna módja
a tõkefelhalmozásra. A magyar cipõipar termékeinek nagy részét exportra termelték,
itthon egy-egy fõre évi egy pár sem jutott (a hárommillió agrárproletár esetében legfel-
jebb 2-3 évenként egy-egy pár). A textilipar helyzete nagyjából hasonló volt, terméke-
inek túlnyomó része a Közel-Keleten talált vevõre. A cukoripar termelésének több,
mint 60 %-át exportálta (egyébként a hazainál 40 %-kal alacsonyabb áron), miközben
a szegényparaszti és agrárproletár rétegek fogyasztása alig haladta meg az évi más-
fél kg/fõt.13 A magyarországi belsõ piac számára e családoknak a minimális mértékû
bevonása a nemzeti piacba óriási lendületet adhatott volna. Ez lett volna az egyetlen
járható út a társadalmi felemelkedéshez. A földreform önmagában hosszú távon alig-
ha oldott meg bármit is, a kiosztott föld egy generáció után szétporladt az örökösödési
viszonyok következtében, s amúgy sem állt rendelkezésre elegendõ föld ahhoz, hogy
minden rászoruló család egy normál családi üzem számára elegendõ földet kaphas-
son. Csak a gazdaság nem agrár szektorainak gyors ütemû fejlõdése, s ennek révén
a népesség szerkezetének átrendezõdése javíthatott volna a helyzeten, amint az
Nyugat-Európában történt.
A falukutatás Magyarországon nem a harmincas években jelentkezett elõször, hiszen
a polgári radikálisok közül többen már az elsõ világháború elõtt megjelentettek tény-
feltáró írásokat egyebek között a Huszadik Század hasábjain. Ez a korai szociográfiai
vonulat az 1919-ben hatalomra került ellenforradalmi rendszerben jó idõre elhalt. A
népi mozgalmat a világgazdasági válság, s benne a magyar mezõgazdaság rendkí-
vüli mélypontja hozta felszínre az 1930-as években. A népi írók és a falukutató moz-
galom a gazdasági és társadalmi kérdések feszegetésével feltárta és bemutatta a
korabeli falu helyzetét, s ezzel megtette a változások eléréséhez szükséges elsõ fon-
tos lépést.14
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Kilencven évvel ezelõtt, 1914 õszén nagyszabású ünnepség keretében készültek át-
adni a sárospataki tanítóképzõ új épületét. Hodossy Béla, a képzõ akkori igazgatója
1914 tavaszán tiszteletteljes levélben hívta Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi
minisztert az eseményre. Bár a tanítás az új épületben már 1913 szeptembere óta
folyt, az átadással megvárták az udvar- és kertrendezési munkák befejezését. A taná-
ri kar méltón akarta köszönteni két évtizedig húzódó épületbõvítési törekvése ered-
ményét, – az igazgató büszke szavaival – „az ország legszebb, építési szempontból
legmûvészibb tanítóképzõ intézetét”1. Az országra szóló avatás azonban elmaradt.
1914 nyarán Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, és a nemze-
ti gyász közben kitört az elsõ világháború. A tanítóképzõ épületét katonai célból több-
ször kiürítették, de igénybe nem vették, így a háború keserû körüményei között, rövidített
iskolaévben, folyamatosan taníthattak benne. A „díszes palota” ünneplésére azonban
már senki sem gondolt. Az épület hangos éljenzés helyett szorgalmas szótlanság
mellett vette át feladatát.
A helyiek büszkesége és az országos értékelés hiánya az utóbbi kilencven évben
nem sokat változott, és sajátos, paradox légkört vont a „palota” köré. A sárospataki
idegenvezetõ megállítja ugyan az idelátogató turistákat a képzõ elõtt, de az épület
történetérõl, tervezõjérõl és mûvészettörténeti helyérõl nem sokat tud mesélni, hiszen
– szemben Patak többi nevezetességével – errõl nem olvashat bõven az építészettör-
téneti szakirodalomban. A tanítóképzõ ismerõs ismeretlen. Tanulmányomban rész-
ben éppen az ismeretlenségébõl fakadó idegenségéhez szeretnék közelebb férkõzni,
hogy rátaláljak azokra a gyökerekre, amelyek miatt az épület mégis otthon van Sáros-
patakon.
A tanítóképzés Patakon 1857-ben indult meg a Református Fõiskola keretén belül,
önálló ágazatként, az akadémia és a gimnázium mellett. Az 1868-as Eötvös-féle nép-
iskolai törvénybõl fakadó pénzügyi kötelezettségeket a református egyház nem tudta
vállalni, így  a képzõt 1869-ben átadta az államnak. A kormányzat tehát mentesült az
új intézményalapítás terhei alól: átvette az egyháztól azt az 1840-es években kaszár-
nyának szánt, de évtizedekig lakatlanul álló épületet, amelyet a fõiskola a tanítóképzõ
céljára már felújított. A kétemeletes, középsõfolyosós épület hamarosan szûknek bi-
zonyult, s kérvényezések eredményeképp a minisztérium 1896-ra betervezte az új
épület költségeit. Az építkezés megkezdésére azonban a millennium évében még-
sem került sor. A tanári kar ismétlõdõ kérésére a minisztérium csak 1909-ben írt ki
nyilvános tervpályázatot a tanítóképzés funkcióját szem elõtt tartó épület építésére. A
pályázatra hét terv érkezett, az elsõ díjat és vele a képzõ építésének jogát Lechner
Jenõ és Warga László „Traditio” jeligéjû pályamûve kapta.

Földy Krisztina Lilla

Felsõ-magyarországi tradíció.
A sárospataki tanítóképzõ épülete mesélni kezd
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A sárospataki tanítóképzõ terve tehát a huszadik század elsõ évtizedében született.
Ez az idõszak nem képviselt egységes stíluskorszakot. Az építészet területén egy-
más mellett, egymást áthatva voltak jelen a romantika utolsó megnyilvánulásai, a his-
torizmus sokféle ízlésváltozata, a neobarokk és a kialakulóban lévõ neoklasszicizmus,
a külföldi példákat követõ modern áramlatok (Jugendstil, szecesszió, art nouveau), a
funkcionalista építészetet követõ konstruktív törekvések és azok a kísérletek, ame-
lyek különbözõ elõzményekre támaszkodva a független magyar nemzeti stílus meg-
teremtését szolgálták. A sárospataki iskola építészettörténeti helyét keresve célszerû
röviden áttekinteni azokat a folyamatokat, amelyekben viszonyítási pontokat találunk
a tanítóképzõ épületét létrehozó eszmei és esztétikai tartalmakhoz.
A tervezõk 1902-ben Hauszmann Alajos, Steindl Imre és Czigler Gyõzõ tanítványa-
ként szereztek oklevelet a budapesti József Mûegyetemen (ma: Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem). Kismarty Lechner Jenõ2 tanulmányai végeztével
Hauszmann irodájában helyezkedett el, részt vett a budai királyi palota építési mun-
kálataiban is. Az ezredfordulós ünnepségekkel párhuzamosan az új fõváros kezdeti
városrendezési elképzeléseihez (Sugárút, Nagykörút) képest is megsokszorozódtak
az építészek feladatai. A látványos fellendülést demonstráló építkezéseket (Parla-
ment, Kúria, Millenniumi Emlékcsoport, budai királyi palota) dinamikusabb, monumen-
tálisabb formák jellemzik, mint a kora eklektika olasz reneszánsz elveire épülõ
fegyelmezettebb épületeit (Magyar Tudományos Akadémia, Operaház, az Andrássy
út bérházai). Az ezredforduló építészei szívesebben nyúltak vissza a barokk és góti-
kus architektúrához. A historizmus nagymesterei a múlt építészeti kelléktárából válo-
gatták a történelmi stílusok kifejezésmódjait (eklektika), hogy a lehetõ legtalálóbbat
használják fel ezeket megsokasodott feladataik idõálló megoldására. Múltba tekintõ
szemléletük természetes következménye a régi korok értékeinek megbecsülése, a
mûemlékvédelem intézményesülése. Kismarty Lechner Jenõ történeti érdeklõdése is
ide vezethetõ vissza, erõs hatással volt rá mesterei ekkor már konzervatívnak minõ-
sülõ historizmusa.
Pályakezdését nagybátyja, Lechner Ödön markánsan új törekvései is befolyásolták.
Lechner Ödönt egyéni formavilágának kialakításához rendíthetetlen ragaszkodás ve-
zette: „Mint távoli ideál mindig egy magyar nemzeti stílus kialakítása lebegett elõt-
tem.”3 Lechner eszméje a romantika hagyományához kapcsolható, ekkor vetõdött fel
elõször az építészetben a nemzeti stílus megteremtésének igénye. Széchenyi István
mutatott rá a problémára, a kérdéssel foglalkozott Ybl Miklós, Hild József, Pollack
Mihály. Feszl Frigyes a romantikus stílus keretei között kísérletet is tett a magyar
formanyelv kialakítására. Feszlnek még nem álltak rendelkezésére népmûvészeti
gyûjtemények, a Vigadó épületén a keleties formák mellett a huszárviselet vitézköté-
ses motívumai, bajuszos fejek, a magyar történelem híres alakjai és eseményei, a
magyar fauna és etnikum jellegzetes jegyei testesítik meg a magyar karaktert. Lechner
Ödön, bár Feszl törekvéseinek folytatója, radikális újító, aki az új nemzeti stílust az
általános építészeti forradalom természetes velejárójának tekintette. Az volt a célja,
hogy a huszadik századra olyannyira megváltozott technikai és életkörülmények kí-
vánta, új anyagokat felhasználó, új szerkesztési módszerekkel operáló építészeti for-
manyelv Magyarországon magyar legyen. Egyik oldalon az európai kortárs
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építészethez kötõdött, a másikon pedig a magyar népmûvészet formakincsének a
magyar kultúra meghatározó sajátosságait hordozó elemeihez. A 19. század utolsó
évtizede már ismerte a néprajzi gyûjtéseket, tanulmányokat, ezek megerõsítették
Lechner elképzelését, hogy a magyar nemzeti stílust õrzi a magyar nép, ezt kell a
mûvelt városiaknak újratanulniuk. Egyéni formanyelvére nem a népi építészettõl köl-
csönzött formák jellemzõek, inkább stilizáltan idézik a népmûvészeti díszítõmotívu-
mokat kerámiaburkolásos, gazdag ornamentikájú, függõlegesen, nagyméretû
nyílásokkal tagolt, szabad pártázattal lezárt ismert épületei (Iparmûvészeti Múzeum,
Földtani Intézet, Postatakarékpénztár).
Lechner Ödön törekvése a századforduló és a huszadik század elsõ évtizedeinek
abszolút viszonyítási pontja, kortársai és az utána jövõk hozzá képest határozták meg
magukat, a magyar nemzeti stílus kialakítása pedig számos építész programjának
alapja lett. Hatása tehát többirányú, lelkes tanítványainak köre elsõsorban motívuma-
iból merített. Örökségét igazán azok az építészek gyümölcsöztették, akik nem csu-
pán a mesterhez hasonló alkotásokat hoztak létre, hanem továbbléptek saját felfogásuk
irányába. Ilyen például Lajta Béla, aki a népi elemek felhasználását architektúrájában
csak egy tényezõnek tekintette, s emellett figyelembe vett más korszerû építészeti
megoldásokat, és ezzel a funkcióra koncentráló modern építészet elsõ hazai képvise-
lõje lett. Vagy Medgyaszay István, aki vasbeton szerkezetek alakítását ötvözte népi
motívumokkal.
A „Fiatalok” (1906 és 1908 között végzett építészek csoportja, tagjai pl. Kós Károly,
Zrumeczky Dezsõ, Györgyi Dénes, Jánszky Béla) a magyar stílust más forrásokra
támaszkodva képzelték el, mert hatott rájuk az az általános európai stílusáramlat,
amely Angliából indult ki, Magyarországra a német Jugendstil közvetítésével érkezett,
és a középkori építészettel való közvetlen kapcsolatot akarta megteremteni. Schulek
Frigyes tanítványai a román építészetet a magyar népi mûemlékekben leginkább
megõrzött formavilág forrásának tartották, a középkoron át a népi építészet felé for-
dultak, stílusukat a valódi paraszti építészeti hagyomány, elsõsorban Székelyföld és
Kalotaszeg emlékeinek világa hatja át.
Lechner Jenõ, a sárospataki tanítóképzõ tervének megalkotója kezdeti stíluspróbál-
gatásai után, mikor egyaránt tevezett szecessziós és eklektikus épületet, 1908-ban a
Modern és nemzeti építészet címû elõadásában fogalmazta meg elõször önálló prog-
ramját. Elhelyezte azt a fent röviden bemutatott irányzatok koordinátarendszerében,
és éppúgy elhatárolta az eklektikától, mint Lechner Ödön egyéni stílusától vagy a falut
járó Fiatalok törekvésétõl. A Magyar Mérnök- és Építész Egyletben tartott elõadás
élénk vitát váltott ki, és azóta is heves kritikák tárgya. Többen úgy vélték, hogy Lechner
Jenõ Hauszmann Alajos szócsöve a historizmus mellett a modern irányzatok ellené-
ben. Valóban többször hivatkozik egykori tanárára, hogy álláspontját az õ tekintélyé-
vel támassza alá, ugyanakkor magát a modern törekvések elkötelezettjének tartja,
akinek legfõbb célja a magyar nemzeti stílus szolgálata. Ezt azonban nem nagybátyja
eszközeivel véli megalkothatónak, Lechner Ödön és követõinek stílusában a keleti
formákat a magyartól idegennek tartja. Azokkal sem tud azonosulni, akik a népmûvé-
szet motívumaiban, a népi építészet formáiban találják meg a sajátosan magyar épí-
tészeti stílust. Véleménye szerint „nem mûvészetért fordulunk a paraszthoz, hanem
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érzésekért.”4 A Lechner Ödönt követõk építészete elleni támadást magyarázzák
Hauszmann nézetei, aki szerint sem a bécsi szecesszió, sem a Kelet színdús és
fantasztikus építészete nem visz közelebb a magyar stílushoz. Lechner Ödön forma-
világa megosztotta a kortársakat, éles vitákat váltott ki, s az építész sohasem kapott
katedrát a Mûegyetemen. Lechner Jenõ igazából azonban a tanítványok másodkéz-
bõl való stlíusától idegenkedett. Nem tudott azonosulni a népmûvészet iránti rajon-
gással sem, nem állt be a „fatornyos” formákat kedvelõ Fiatalok közé.
Lechner Jenõt kortársainak haladó nézetei csak felületesen érintették, õ a polgári
kultúrához, a történelemhez és a mûemlékekhez vonzódott. Programbeszédét olvas-
va néhol megütközünk nézetein, érvelése támadó és ellentmondásoktól sem mentes.
A jóakaratú értelmezõ azonban magyarázhatja ezt a fiatal útkeresõ bizonytalanságát
palástoló, heves meggyõzõdésével. Építészettörténeti szempontból önmagában már
az is érdekes, hogy saját stílus kialakítására törekedett, amelyet élesen megkülön-
böztetett kortársai kísérleteitõl. Radikálisnak tartotta ugyanis az egzotikus keleti építé-
szet, vagy a véleménye szerint monumentális feladatokra kevésbé alkalmas
fa-architektúra felé fordulást, olyan stílust keresett, amely a nyugati építészeti fejlõ-
désbe szervesen illeszkedik, ezért kevésbé idegen, mégis sajátosan magyar karakte-
re van. Törekvése távolról emlékeztethet a Kós Károlyékra is ható európai mozgalomra,
amely a középkori román stílus historizáló alapkonstrukcióit színezi a saját nemzeti
múlt mítoszainak és történeti elõképeinek anyagával. Lechner Jenõ is stílustisztaság-
ra törekedett a historizmuson belül, és egy olyan korhoz fordult, amelyben a népi,
nemzeti építészet csíráit vélte felfedezni. A nagy különbség, hogy õ ezt nem a közép-
kori román stílusra épülõ népi építészetben, hanem a felsõ-magyarországi pártázatos
reneszánszban találta meg. Ez a magyar építészettörténetnek olyan ritka helye és
kora, amelynek stílusa bár európai példák nyomán alakult ki, magyarországi változa-
tának kimutathatóak egyedi jellegzetességei.
1905-ben Lechner Jenõ Füredi Richárd szobrásszal közösen elsõ díjat nyert a kassai
székesegyház Rákóczi-síremlék pályázatán. Terve sohasem valósult meg, mégis fontos
állomása pályájának, hiszen ekkor fedezte fel a Felvidék 16-17. századi építészetét,
amely saját nemzeti stílusának kialakítására indította. „Nem minden keserûség nélkül
tapasztaltam, hogy építõmûvészi nevelésünk alatt olyan világ csodás szépségeit s a
történelmi hangulatoknak egy oly mélységes tengerét tartjuk rejtve a fiatal nemzedék
elõtt, melynek szelleme új életre volna képes kelteni a magyar géniusz alkotó erejét.
… Csaknem egyedül ezt a korszakot jelölhetem olyannak, mint amelyik mûvészeté-
ben a magyar faji jelleget karakterisztikusan kidomborította, s hosszú idõn át megõriz-
te, azaz olyat produkált, ami ránk örökösökre az építõmûvészet terén nemzeti tradíciót
jelent.”5 Kismarty Lechner Jenõ mûvészettörténeti kutatásokba kezdett, tanulmány-
utakon járt Észak-Olaszországban és Lengyelországban, eredményeit a motívum ki-
alakulásáról és vándorlásáról több részletben publikálta.6 Kezdetben elfogadta azt az
álláspontot, hogy Szepes és Sáros vármegyékben lengyelországi minták nyomán ter-
jedt el a jellegzetes építészeti formavilág, és a szoros lengyel-magyar kapcsolattal
kívánta legitimálni a felsõ-magyarországi mûemlékekbõl sugárzó „históriai magyar
szellemet”.7 Bár a motívum eredete a mai napig bizonytalan, a jelenlegi kutatások
nem bizonyítják egyértelmûen az érvelést, hogy korai magyar-olasz reneszánsz min-
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takép adott ösztönzést az akkor Magyarországhoz tartozó Morvaországban, Lengye-
lországban és Sziléziában a 16. század elejére kifejlõdött pártázatos reneszánsz épí-
tésnek. Elképzelhetõ, hogy Mátyás király palotáin, akárcsak itáliai elõzményein
szerepelt a pártázat motívuma, az is bizonyított, hogy a lengyel királyok a korai ma-
gyar reneszánsz építészet nagy csodálói voltak. De míg az Európa-szerte kuriózum-
nak számító magyar korai reneszánsz építészet elsõsorban közép-olasz, toszkán
mesterek közremûködésével fejlõdött ki, addig a pártázatos reneszánsz kialakításá-
ban és terjesztésében Lengyelországban és Magyarországon egyaránt a késõ rene-
szánsz észak-olasz, lombard-velencei mestereinek volt nagy szerepe. Valószínû tehát,
hogy a 16. század végén Szepes és Sáros vármegyében terjedõ reneszánsz pártáza-
tos építészet már egy olyan, nem Magyarország területén kialakult fejlõdési fokhoz
kapcsolódott, amely Lengyelország területén formálódott, ezt követõen azonban ez-
zel párhuzamosan és eltérõ sajátosságokkal fejlõdött tovább. A lengyel-olasz befo-
lyásra enged következtetni az is, hogy a 16-17. századi magyar nyelvben a pártázatot
egyaránt nevezik „olaszfoknak” és „lengyel végzõdésnek”.8 Kismarty Lechner Jenõ
kutatásai elõrehaladtával a lengyel eredetet egyre kevésbé fogadta el, inkább a pár-
huzamos fejlõdés híveként a lengyelországi és felsõ-magyarországi motívum közötti
eltérésekre figyelt.
A különbségek arra mutatnak rá, hogy Sáros vármegye területén és a Szepességben
helyi mesterek kezemunkája révén a pártázatos reneszánsz sajátos stílusváltozata
alakult ki. Jellegzetes eleme ennek az épület felfalazása, a homlokzat attikával (az
épület fõpárkánya feletti mellvédszerû fal) való megemelése és ennek vízszintes le-
zárása kis fokok szabályos rendjébõl álló pártázattal. A felvidéki pártázatok formai
kiképzése három csoportba osztható. Legrégibb a félköríves vagy azzal váltakozva
elhelyezett ún. fecskefarkos kialakítású olaszfok, erre példa a betlenfalvi Thurzó-Faigel
kastély pártázata (1564-1568). (Sárospatakon pl. ezt imitálja a Béla király téren az
egykori Egészségházat lezáró motívum.) A másik csoport az ún. edikulás, házikó for-
májú fokokból álló, ahol az egyes edikulák oldalához volutaszerû delfinek támaszkod-
nak (voluta: csigavonalszerû díszítõelem), ez látható a késmárki harangtornyon
(1586-1591). (A 20. századi példák közül pl. a sárospataki postahivatal tetején.) A
harmadik pedig az egymásnak támaszkodó volutákból alakított és vázákkal koroná-
zott ún. lengyel végzõdés, ilyen díszíti Eperjes fõterének házait, köztük a híres Rákó-
czi-házat (1600 körül). (A pataki tanítóképzõ homlokzatainak lezárásakor Lechner Jenõ
a lengyel végzõdést használta.)
A szepes-sárosi pártázatos reneszánsz sajátos, helyi karakterét fokozza, hogy len-
gyel példákra nem jellemzõ motívumokat is használ. Ilyen az attika törpe vakárkádso-
ros díszítése és a kiugró ereszpárkány konzolokkal (falból kiálló tartóelemek) való
alátámasztása. Mindkettõt megtalálhatjuk többek között a 16. század második felé-
ben épült lõcsei Thurzó-házon. Vakárkádsor gyakran nemcsak a fõ-, de az udvari
homlokzatot is díszítette, Lechner Jenõ tanulmányában több olyan példát bemutat,
amelyen már csak ez utal az épület egykori pompájára, hiszen a pártázatot késõbb
lebontották vagy átépítették.9 A bodrogközi pácini kastély egykori dísze, a reneszánsz
pártázat sem látható ma már, de emlékét õrzik a sgrafittoval kifestett pilléríves törpe
vakárkádsorok.
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A vakárkádsor íves fülkéit sgrafitto-technikával készült motívumokkal díszítették. Az
itáliai eredetû falfestési mûfaj alkalmazói általában két, különbözõ színû (egy világo-
sabb és egy sötétebb) vakolatréteget vontak a falra, a felsõ réteget a rajz szerint
kikaparták, így tûnt elõ az alsó réteg színében a díszítmény. A felsõ-magyarországi
reneszánsz épületeknek különös varázst adó virág- és stilizált állatmotívumokból, cí-
merekbõl és architektonikus, néhol figurális motívumokból összeolvasztott sgrafitto
falornamentum többször a pártázat felületére vagy az épület egészére kiterjed.
A kevés példából is látható, hogy a felsõ-magyarországi pártázatos reneszánsz há-
rom épülettípuson jelenik meg: fõúri kastélyok, városi polgárházak és protestáns em-
lékek (templomtornyok, harangtornyok) díszeként. Ez utóbbi is helyi sajátosság,
Lengyelországban ilyenek egyáltalán nincsenek, míg a Felvidéken több faluban és
városban találunk ún. „liliomtornyot” (késmárki római katolikus templom tornya, szinyei
templomtorony).10 A szepesi-sárosi protestáns építészet színes alkotásai az architek-
túra és díszítmény szempontjából is egységes csoportot képezõ zömök harangtor-
nyok (késmárki (1586), poprádi harangtorony (1658)), amelyek sgrafitto ornamentikája
tájékoztatást ad a torony építésének dátumáról és díszítõjérõl.
A pártázatos stílus hazánkban elsõsorban két felvidéki megyéhez kötõdik, a 17. szá-
zad elején azonban Erdélyben is megjelent, és Pácinban találunk rá egy ritka, ma-
gyarországi példát. Feuerné Tóth Rózsa szerint a pácini kastély pártázat-maradványai
jelentik az összekötõ kapcsot a szepességi, sárosi és az erdélyi pártázatos rene-
szánsz építkezések között.11

Kismarty Lechner Jenõ építészetének értékelõi nem foglalkoztak részletesen a felsõ-
magyarországi pártázatos stílus motívumainak vándorlásával, azok állomásaival és
történetiségével. A Lechnernek tulajdonított „nemzeti historizmus”12 vagy „nemzeti
konzervativizmus”13 programját magányos kísérletként tartották számon a 20. század
eleji irányzatok között, amely sikertelen és visszhangtalan maradt. A sárospataki taní-
tóképzõ intézet épületének elemzésekor azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül a
város és környéke történetét.
Sárospatakon a késõ reneszánsz idõszakában különösen változatos és érdekes épí-
tészeti atmoszféra alakult ki. A Mátyás korában virágzó, toszkán eredetû all’antica
kivitelû ornamentumok díszítésében a hagyományos formák mellett lombard és olasz
manierista elemek is jelentkeztek, emellett a sárospataki vár díszítésének stílusát a
helyi kõfaragók mûhelygyakorlata is formálta. Perényi Péter 1534-ben kezdte meg az
új sárospataki vár építését. Vezetõje a lombard származású Alessandro Vedani volt,
de a várúr Kassáról és Krakkóból is hívott mestereket. Az invitáló levél szemléletesen
tükrözi, hogy a korai reneszánszra jellemzõ magyar-lengyel kapcsolat iránya megfor-
dult a mohácsi csatavesztést követõ késõ reneszánsz idején. Az építkezéseket az
örökös, Perényi Gábor folytatta és fejezte be 1563-ban. 1567 után a Királyi Kamara,
1573-tól a Dobó család tagjai, 1608-tól Lorántffy Mihály uralták és építették tovább a
várat. 1616-ban Lorántffy Zsuzsanna házasságkötése I. Rákóczi György késõbbi er-
délyi fejedelemmel fordulópontot hozott. Patak a Rákóczi-birtok fejedelmi központja
lett, összekötõ híd a királyi Magyarország és Erdély között. Lorántffy és I. Rákóczi
György újra formálták a pataki vár képét. 1617-1618-ban – feltehetõleg a lõcsei Fun-
dáló Márton tervei alapján – a keleti szárny fölé teremsort építtettek, ekkor boltozhat-
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ták be az „öreg palotát” is. 1640-tõl rangjukhoz méltóan tovább bõvítették a várat: a
toronyhoz csatlakozó déli és a nyugati, bejárati szárnyra emeletet húztak, felépíttették
az ágyúteraszt. 1646-ban a keleti szárnyat és a Vöröstornyot összekötötték a híres
árkádos reneszánsz loggiával, amelynek tervezõje a gyulafehérvári Fundáló v. Kõmíves
Mátyás lehetett. A kõfaragók, István és Mihály mester szintén Erdélybõl érkeztek.14

A sárospataki vár tehát gyújtópontként ugyanazokat az idõbeli és földrajzi dimenzió-
kat foglalja magában, amelyekhez a pártázatos reneszánsz stílus is kötõdik. A meg-
valósult sárospataki tanítóképzõ terve tehát mélyen megfelelt az 1909-ben kihirdetett
nyilvános tervpályázat követelményének, amely kiemelt jelentõséget tulajdonított az
építés színhelyének. A hirdetményben gr. Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi
miniszter a következõképpen indokolta nyilvános pályázat kiírását. „Sárospatak nem-
csak a magyar nemzet történetébe írta belé nevét, soha nem lankadó erõs nemzeti
érzületével, hanem egyúttal mindenkor mint a nemzeti kultúra egyik erõs emporiuma
is szerepelt. Nem volt szabad figyelmen kívül hagynom azon nevezetes körülményt
sem, hogy Sárospatak a magyar építõmûvészet egyik legkiválóbb emlékét õrzi szá-
zados falai között, nevezetesen II. Rákóczi Ferenc várát és kastélyát, a magyar
renaissance építõmûvészet eme jeles és kimagasló példáját. A tervpályázat kiírásá-
val és a vele járó anyagi áldozatokkal azon törekvést kívánom szolgálni, hogy az
újabb századokra szóló építmény a hagyományhoz méltó emléke legyen a jelen kor-
nak; emlék legyen és egyúttal a múlt megértését, méltánylását és dicsõítését tükröz-
ze vissza. Ezért feladatává teszem a pályázó építészeknek, iparkodjanak oda hatni,
hogy ezen új épület a magyarországi Rákóczi korabeli különösen a sárospataki mû-
emlék tanulságainak céltudatos felhasználásával nyerjen építõmûvészeti megoldást.
Ezen szempont a tervek elbírálásánál követendõ lesz.”15

A tervpályázaton magyar állampolgárok vehettek részt, a benyújtás határideje 1909.
június 1-je volt. A terveknek tartalmazniuk kellett az akkori tanintézet internátussá ala-
kításának és az épület kibõvítésének rajzát (a földszint és az emelet alaprajzát, egy
metszetet és egy homlokzatrajzot), ezek mûszaki leírását és egy hozzávetõleges költ-
ségvetést. A hirdetmény ismertette az építkezéssel járó feladatokat (a tanintézetek
internátussá alakítása és kibõvítése, új tanintézetek felépítése, park, kerítések és utak
építése, kútfúrás, házi vízvezetés, csatornázás) és ezek maximális költségeit, a bírá-
lati eljárást, a bíráló bizottság tagjainak nevét és a kiosztásra kerülõ díjakat.
A beérkezett terveket a határidõ másnapján héttagú bíráló bizottság értékelte. A tagok
az elnök, dr. Edvi Illés Zoltán minisztériumi titkár és a tanítóképzõ igazgatója, Hodossy
Béla kivételével mindannyian építészek voltak. A minisztériumot képviselte még Ker-
tész Károly Róbert mûszaki fõtanácsos és Sváb Gyula fõmérnök. Hegedûs Ármin a
Magyar Építõmûvészek Szövetsége, Csányi Károly, az Iparmûvészeti Múzeum akko-
ri igazgatója és Marton Ákos építész pedig a Magyar Mérnök- és Építész Egylet nevé-
ben vett részt. Érdekes, hogy a pályázati felhívásban a Magyar Építõmûvészek
Szövetsége részérõl póttagként Lechner Jenõ volt kijelölve, aki ettõl természetesen
visszalépett. Mielõtt bármi részrehajlásra gondolnánk, észre kell vennünk, mennyire
ügyeltek a nyílt és tisztességes eljárásra. A terveket jeligével kellett beküldeni, a bírá-
lat után minden pályatervet és a bírálati jegyzõkönyvet két hétig közszemlére tették. A
döntõbizottság összetétele és ízlésvilága mintha csak a századelõ építészetének sok-
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színûségét kívánta volna reprezentálni: a tagok közül Marton Ákos a historizmus híve
volt, Hegedûs Ármint épületeinek (pl. pesterzsébeti Városháza) stílusa alapján Lechner
Ödön követõjeként tarthatjuk számon, Kertész K. Róbert és Sváb Gyula pedig a népi
építészet gyûjtõiként feltehetõleg a Fiatalok nézeteivel szimpatizáltak. (1908-ban je-
lent meg A magyar parasztház címû nagyhatású, ötkötetes népi építészeti gyûjtemé-
nyük.)
A sárospataki tanítóképzõ épületének megépítésére heten jelentkeztek. Lechner Ödön
Sebestyén Artúrral közösen „Rákócziak kora”, Kotál Henrik „Antik jellem”, Foerk Ernõ
„Sáros”, Bernthaller Adolf „Sárospatak” jeligével küldte be pályamûvét. Lechner Jenõ
és Warga László tervének jeligéje – mint említettem – „Traditio” volt; a másik két,
díjazásban nem részesült pályamunka „Tamás” és „Orgonakert” megjelöléssel érke-
zett.
A bíráló bizottság a terveket elsõsorban funkcionális szempontból, a tanítóképzés
igényeinek megfelelõen vizsgálta. Konkrét, négyzetméterekben meghatározott elvá-
rásokkal szembesítették a pályamunkákat, fontos volt az internátus, az étkezõ és a
társalgó összekötése, a gazdasági épületek praktikus elhelyezése, a hangversenyte-
rem és a gyakorló iskola könnyû megközelíthetõsége, a tantermek megfelelõ mérete,
az igazgatói és a szolgalakás kényelmes beosztása, a célszerûség és a költségtaka-
rékosság. A bírálók ezek után esztétikai szempontból is értékelték a terveket, és min-
dig érvényesítették a pályázat kiírásakor meghirdetett történelmi ihletettség
követelményét.
A zsûri 1909. június 12-én döntött. Egyhangúlag a „Traditio” jeligés pályamûvet tartot-
ta a legjobbnak. Lechner Jenõ és Warga László díjnyertes munkájának jutalma 2000
korona és a kivitelezésre való felkérés volt.
Szótöbbséggel szavazták meg Kotál Henriknek a második díjat, aki 1500 korona ju-
talmat kapott. Tervével szemben több kritika fogalmazódott meg: a gazdasági helyisé-
gek elhelyezését elhibázottnak találták, emellett más célszerûtlenségeket is
megállapítottak, az alaprajzi elrendezést a keleti részen szétszaggatottnak és zegzu-
gosnak tartották, ami a zsûri szerint a rendelkezésre álló nagy terület miatt elkerülhetõ
lett volna. A bíráló bizottság esztétikai szempontú értékelése szerint Kotálnál: „A hom-
lokzat megoldása a program intencióit követi. A tantermeknél, a stilszerûség kedvéért
alkalmazott félkörû ablakok a tantermek megvilágításának rovására mennek. Egy-
szerû eszközökkel a korhû hangulatot tükrözi vissza a mûtörténeti formanyelv csak-
nem szigorú betartásával. Egészében mûvészi alkotásnak mondható.”16 A fenti leíráson
túl Kotál Henrik Kiskunhalason felépített színháza és városháza épülete segíthet el-
képzelnünk a sárospataki tanítóképzõ tervét. Az épület nagyon egyszerû, középkori
erõdök és korai román templomok formáit idézi, amelynek sötét szigorát a nyílások
fölött elhelyezett stukkódíszek enyhítik, és valóban jellemzõek rá a szûk, félköríves
ablakok. A pataki képzõ tervére adott jelige és a kiskunhalasi épület azt sugallják,
hogy a pályamunka korhûsége inkább jelentett historizáló jelleget, mint a reneszánsz
formák újrafogalmazását. Kotál Henrik többször dolgozott Alpár Ignáccal, akinek stílu-
sánál Kotál épületei sokkal egyszerûbbek és fegyelmezettebbek.
A harmadik díjat a bírálók egyhangúlag a Lechner Ödönnek – Sebestyén Artúr páros-
nak ítélték, akik jutalmul 1000 koronát kaptak. Az õ tervükkel a zsûrinek az volt a
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legnagyobb problémája, hogy „a tervezõ a kívánt helyiségeket fölös bõséggel mére-
tezte, ami az elõírt költségvetési összegnek tetemes túllépését eredményezte.”17 A
bíráló bizottság jónak tartotta a toldaléképületek megoldását, a tornacsarnok és a
nagy zeneterem megközelíthetõségét azonban kritizálta. Az esztétikai értékelés sze-
rint „Homlokzata fõdispositiójában kedvezõ képet nyújt. Törekszik elérni a program
kielégítését s ez különösen a kapubejáratok és az ormok kiképzésénél mutatkozik,
egészében azonban nem érvényesül. Az egész épületcsoport változatos szilüettet
nyújt s mûvészi ízlésre vall.”18 Lechner Ödön pályája végén többször tervezett tanítvá-
nyaival közösen, az is elképzelhetõ, hogy a pályázatokon csak névleg szerepelt, a
színvonalat gyakran a tanítványok tehetsége és ízlése határozta meg. Sebestyén Ar-
túr sok kiíráson indult, díjnyertes munkái alapján több vidéki épületet tervezett. Elsõ-
sorban fürdõk és szállodák építésének specialistája volt. A tanítóképzõ pályázatának
elbírálásakor éppen zajlottak a Hegedûs Árminnal, a bíráló bizottság tagjával együtt
tervezett és épített budapesti Gellért szálló és fürdõ kivitelezési munkái. A bírálatban
olvasható leírás segítségével képet alkothatunk Lechner Ödön és Sebestyén Artúr
tervérõl, amely Kotál és Lechner Jenõék munkájához hasonlóan U alakban, három
oldalról zárta körbe a díszkertet, két oldalsó szárnyának egy emelete, a középsõ rész-
nek pedig, a padlástér kihasználásával, két emelete volt. A díszes kapubejáratok és
ormok kiképzése Lechner Ödön és követõinek formavilágára vall, az épületet koroná-
zó, fodros oromzatot finom ornamentika díszítette.
A három díjnyertes pályamunka mellett a minisztérium a zsûri javaslata alapján 350
koronáért megvásárolta Foerk Ernõ és Bernthaller Adolf munkáit is. A célszerûségi
problémák mellett mindkettõvel szemben voltak esztétikai kifogásaik is, az elsõ nem
felelt meg a korhûség, a második pedig az egységes térképzés követelményének.
Az erõsen kritikus, de objektív zsûri bírálatát olvasva tûnik fel igazán Kismarty Lechner
Jenõ és Warga László koncepciójának jól átgondolt funkcionalizmusa. A cour d’honneur
(U alakú) alaprajzú épület nyugati szárnya az eredeti középfolyosós épület, amelyet a
lehetõ legkevesebb bontással internátussá alakítottak. A nyugati szárny és a közép-
szárny találkozásánál helyezték el egy elõcsarnokkal az ebédlõt (mai nagyelõadó),
ami azért volt különösen praktikus, mert közel esett a középszárny internátus felé való
meghosszabításánál elhelyezkedõ konyhához és gazdasági épületekhez. A keleti
szárnyban, amely rövidebb, mint az átépített nyugati, önálló bejárattal helyezték el a
gyakorló iskolát. A középsõ szárnyban volt az igazgatói iroda, a tanári szobák és az
elõadók. Az emeletre két lépcsõn lehetett feljutni, az egyik a fõbejáratnál, a másik a
keleti szárny és a középsõ szárny találkozásánál helyezkedett el, ahol szintén volt
egy bejárat. Az emeletre rajztermet és más termeket terveztek, a hangversenyterem
és a gyakorló zeneszobák elhelyezését – az utóbbiak a gazdasági épületek fölé kerül-
tek – a zsûri kifejezetten megdícsérte. Az igazgatói és szolgalakás a keleti szárny
meghosszabbításánál lévõ önálló földszintes épületbe került, a tornacsarnok számá-
ra is különálló tömböt terveztek. A zsûri egyedül a tornaterem kissé távoli elhelyezését
kifogásolta. Esztétikai bírálatuk szerint: „Az épület homlokzata, amint a szerzõ a mû-
szaki leírásban mondja: “A Rákócziak korát jellemzõ magyar renaissance hangulatát
visszatükrözõ, de részleteiben úgy, mint egészében modern felfogású kiképzést nyer-
ne.” A homlokzati kiképzés koncepciója egészében, mint részleteiben öntudatos és
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magas nívón álló mûvészi alkotás. A szerzõ megértve a kor hangulatát a mûemlékfor-
mákat nem szó szerint vette át, hanem beléjük oltotta alkotó egyéniségét.” 19

A terv az építkezés során módosult: a víztartály számára középre szánt torony a fõbe-
járat fölé a középsõ szárny nyugati végére került, magassága is megnõtt, így az épü-
let leghangsúlyosabb része lett. A módosítás több lehetséges okkal magyarázható.
Tovább erõsítette az épület asszimmetrikus jellegét, így kevésbé tûnik fel az átépített
nyugati szárny és a keleti szárny közötti különbség, oka lehetett a fõbejárat kiemelése
is, de az is elképzelhetõ, hogy a Vöröstorony sárospataki váron belüli elhelyezése
adott a módosításhoz indíttatást. A tanítóképzõ tornyának lezárása a felsõ-magyaror-
szági templomtornyok pártázatát idézi, de azokkal ellentétben boglyaívû kupolával
van lefedve. A motívum elõször Lajta Béla Kossuth-mauzóleum tervén jelent meg
1901-ben, s a századeleji magyar nemzeti stílus megteremtésén fáradozók kedvelt
motívuma lett. Az alkotók sajátosan magyar formának tekintették.20 A boglyaíves ku-
pola mellett a tornyot kettõs pártázat díszíti. A belsõ, kupolát körülölelõ motívum pon-
tos forrása a késmárki római katolikus templom tornya, a külsõ pártázat azonban
volutákkal összekötött kis és nagyobb vázaszerû fokokból álló egyéni motívum. A
tornyon nincsen sgrafittodíszítés, a „koronát” konzolokkal alátámasztott párkányra
támaszkodó árkádsor tartja. A torony hasábját alul az eredetileg kocsibejárónak szánt
boltíves fõbejárat díszíti, amely kétoldalt két volutával lezárt vastag pilléren nyugszik.
A boltíves kaput az épület emeletének magasságában három félköríves árkád követi.
A tetején egy-egy bajuszos fejes konzollal alátámasztott párkány tartja az épület ne-
vét tartalmazó táblát és a fölé elhelyezett Kossuth-címert, amelyet két angyal mutat.
Ezeket kétoldalt és fölül a torony kettõs pártázatának sík formái veszik körbe korona-
szerûen. A fõbejárat motívumai nem elég egynemûek, messzirõl nézve azonban a
torony tetejével ritmikus összhangban vannak, a bajuszos kurucfejek direktnek tûnõ
motívuma pedig a Feszl Frigyesig visszanyúló magyar nemzeti stílustörekvések ha-
gyományának kifejezéseként is értelmezhetõ. A torony ma az épület jelképe.
A tervmódítások közben intenzívebbé váltak a pártázatos reneszánsz elemei is. A
bejárati tornyot közvetlenül követõ négy tengely lezárása közelíti meg leginkább a
felsõ-magyarországi mintát, hiszen az oromfalat itt ténylegesen megemelték. Az épü-
lettömbbõl ez a rész ki is emelkedik, ugyanis itt van a díszterem, amelynek mennye-
zete magasabb, mint az emeleté. A vakárkádok népi virágmotívumokból kialakított
sgrafittodíszei között feliratot találunk, ez arról tájékoztat, hogy az épület 1912-ben, I.
Ferenc József uralkodása alatt épült, gróf Zichy János kultuszminisztersége21 és
Hodossy Béla igazgatása idején. Itt olvashatjuk többek között a tervezõk és a kivitele-
zõ, Havas Sándor nevét. Az oromfalat a tengelyeket elválasztó pilléreken táncoló gyer-
mekfigurák féldombormûvei díszítik a sgrafittoval kiszínezett vakárkádsor mellett.
A pártázat egymáshoz támaszkodó volutákból kialakított és vázákkal koronázott ún.
lengyel végzõdés, a vázák bimbós taréjos törpepillérek, innen származik az igazgató
földszintes lakását és egykor a tornacsarnok oromzatát díszítõ bimbómotívum. A pár-
tázat körbefut az épület fõhomlokzatán és egységet teremt a régi kaszárnya és az új
épületrész között, az udvari homlokzaton viszont csak a kiugró, közvetlenül torony
melleti, dísztermes épületrészt zárja le. Az épületet minden oldalon sgrafitto félköríves
vakárkádok szegélyezik, ez a lezárás azonban csak dekoráció, nem pedig a felsõ-
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magyarországi emlékek jellemzõ attikája. Ebbõl is látszik, hogy a tanítóképzõ inkább
dekorációs elemként idézi a felsõ-magyarországi motívumokat, s nem azok szerke-
zeti alapját veszi át. Ezt legjobban a valódi attika hiánya és a magas tetõzet mutatja,
amelyet a pártázat nem takar el, ahogy az az elõképeken általános. A pártázat mögött
feltûnõ magas tetõ Lechner Ödön hatása lehet. Lechner Ödön és követõinek pártáza-
ta azonban a tanítóképzõ lezárásától jól elkülöníthetõ, hullámzó, szabadon kezelt orom-
dísz, nem a felsõ-magyarországi formák szabályos fokrendszere. A 16-17. századi
szepesi-sárosi épületekrõl származik az emeletet tartó övpárkány konzolos alátámasz-
tásának ötlete, azonban ez is csak finoman emlékeztet elõképére.
A tanítóképzõ összképének fontos elemei az ablakok, amelyeknek jellegzetes ablak-
osztói vannak. A régi iskolaépület ablaknyílásai eredeti méretûek, magasságuk 3:2
arányú a szélességükhöz képest, de osztásuk megváltozott, a felsõ harmad tizenkét
apró ablakmezõre van osztva, míg az alsó kétharmad csupán kétfelé. Ezt az osztás-
rendszert veszik alapul az új épületrész ablakai, amelyek szélesebbek, majdnem négy-
zet alakúak, a régi épületszárny ablakméretét és osztását mindkét oldalt egy-egy
függõleges sorban nyolc apró ablakmezõ keretezi. A régi és új épületszárnyat tehát
elválasztja az ablakméret, ugyanakkor az osztásrendszer összekapcsolja õket, hi-
szen az új magában foglalja a régit. Nemcsak erre a két ablaktípusra, de a fõépület és
a kiegészítõ épületek mindegyikére – az egyenes lezárású és a félköríves ablakokra
egyaránt – jellemzõ a felsõ harmad apró ablakmezõkre osztása. Ez a képzõ épületé-
nek egyik karakterisztikus vonása, amely több sárospataki épületen (pl. a Bodrog
Áruház mögött épült társasház) megjelenik, és egyértelmûen a tanítóképzõ hatásá-
nak tulajdonítható.
Az egykori gyakorló iskolát magában foglaló épületrész, a keleti szárny nem szimmet-
rikus megfelelõje az átépített régi iskolának. Nem olyan hosszú és az utca felé nézõ
homlokzata szélesebb, mint maga a szár, a keleti szárny ezért – a nyugatival ellentét-
ben, amely szabályos téglalap alaprajzú – szabálytalan T alapú. A sajátosságok való-
színûleg a keleti szárny önálló funkcióját szemléltetik. Ezt tovább erõsíti a keleti szárnyat
lezáró épülettömb oldalfalain elhelyezett félkör alaprajzú, félkupolával fedett falfülke,
amelyet sgrafittoval dísztett nyúlánk vakárkádok tagolnak. Elképzelhetõ, hogy a kizá-
rólag dekorációs célú motívum ösztönzõje a sárospataki vár Sub Rosa termet magá-
ban foglaló sarokfülkéje volt.
Lechner Jenõ felsõ-magyarországi reneszánsz hagyományaira támaszkodó stílustö-
rekvésének a sárospataki tanítóképzõ volt az elsõ nagyszabású kísérlete. Ez a korai
épület egész pályájának fõmûve lett. Bár addig is épített néhány pártázatos bérházat
és kisebb épületet,22 és a tízes és húszas években is nyújtott be több pályázatot felvi-
déki formákra épülõ egyéni formanyelvén, megértõ építtetõkre nem talált. A harmin-
cas években elfordult a pártázatos stílustól, ezután egyszerû neoklasszikus majd
modern formákra támaszkodott. Lechner Jenõ építészettörténetben elfoglalt helyét
azonban elsõ korszakának stílustörekvése határozza meg.
Ezt nemzeti historizmusként, nemzeti konzervativizmusként említik az építészettörté-
nészek, amelynek lényege, hogy az eklektika nemzetközi jellegét, konzervativizmu-
sát kívánta összebékíteni a 20. század elejére általánossá váló nemzeti építészet
iránti igénnyel. Ezt olyan városi építtetõ rétegnek kínálta, amely nem akart elszakadni
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az eklektikától, de igényelte a nemzeti stílust, ugyanakkor a népies építészettõl, azok
egyértelmû paraszti formavilágra való utalásai miatt, idegenkedett.23 Sok elmaraszta-
lás érte és éri Kismarty Lechner Jenõ koncepcióját és építészetét. A nemcsak vele
erõsen kritikus Déry Attila szerint mûvészete elutasítását jogosnak tarthatjuk, mivel
„alkotásai merevebbek és akadémikus ízûbbek annál, amit a közönség a 20. század
elején megszokott és elvárt; inkább kiagyalt építészeti elv nyomán járó következetes
tervezõi munka eredményei, semmint egy formai ötleteit öntörvényû rendszerébe fog-
laló tehetség, konvenciókat el nem ismerõ elvei.”24 Nos, ebben van igazság. A sáros-
pataki képzõ épületén is számos kölcsönmotívumot használ, s ezeket nem igazán
tudja szervesen összegyúrni. Merev és akadémikus, ezért érezzük benne a díszlet-
szerûséget és a távolságtartó idegenséget. A tanítóképzõ épülete azonban emellett
mást is sugall! Történelemrõl, a múlt értékeirõl és ezek megõrzésének fontosságáról
beszél. Kevesebb benne a forradalmi lendület, de elmélyült építészeti kultúráról ta-
núskodik, s felhívja figyelmünket Lechner Jenõ törekvésének pozitívumaira. A 19. szá-
zad közepén, végén megszületõ mûemlékvédelem a 20. század elején középkori
emlékek megõrzésével volt elfoglalva, nem vigyázott még más korokból származó
emlékekre. Lechner Jenõ “Tanulmányok a lengyelországi és felsõ-magyarországi re-
neszánsz építésrõl” címû írásában málott falú városi házak, romos templomtornyok
képét közli. Nagy érdeme, hogy felismerte az addig nem becsült értékeket, és figyel-
meztetett ezek megmentésére: „Koncentráljuk rendelkezésre álló csekély erõnket e
kulturhistóriánkra nézve oly becses emlékeink megmentésére, mert ha csak néhány
évig késünk, nyomtalanul elveszíthetjük azt a keveset is, amit a szeszélyes sors még
kegyesen meghagyott számunkra.”25

A sárospataki helyszín, a tervpályázati hirdetmény követelménye valószínûsíti tehát,
hogy a tanítóképzõ tervének megalkotásához nem csupán konzervatív építtetõk igé-
nyeihez alkalmazkodó üres kényelmesség vezetett. Az épület konzoljai, pártázata és
vakárkádai a város magyar történelemben és kultúrában elfoglalt helyérõl, a múlt és a
környék értékeihez való elkötelezettségérõl is beszélnek.
Ez a tartalom magyarázhatja a tanítóképzõ sárospataki hatástörténetét. Többször utal-
tam már rá, hogy számos helyi épületen kimutatható a tanítóképzõ valamely motívu-
mának nyoma. A különbözõ építészgenerációkat más és más motívumok, formák
ihlettek meg. Bár az építészettörténészek azt hangsúlyozzák, hogy Lechner Jenõ el-
képzelésével magára maradt, törekvése visszhangra nem talált, és a felsõ-magyaror-
szági pártázatos reneszánsz formavilágára épülõ önálló nemzeti irányzat nem jött
létre, épült néhány pártázatos lezárású épület a század elsõ évtizedeiben. 1930-ban
a XII. Nemzetközi Építészkongresszus alkalmával a Mûcsarnokban rendezett kiállí-
tás kiegészítéseként a Nemzeti Szalonban külön tárlat keretében mutatták be a ma-
gyaros építészeti törekvéseket, négy részben. Az elsõ a Feszl-Lechner-Lajta vonal
mentén készült mûveket mutatta be, a második Lechner követõinek alkotásait, a har-
madik a magyar építészet pártázatos munkáit, a negyedik pedig népi törekvésû mun-
kákat. A pártázatos épületek közé nemcsak Kismarty Lechner Jenõ alkotásai tartoztak,
ide sorolták például Medgyaszay két munkáját, Sándy Gyula postaépületét; olyan ter-
veket, amelyek „szabadabban alkalmazták a felsõ-magyarországi reneszánsz formá-
kat, bár a pártázat tömeg-lezáró funkcióját komolyabban vették, mint Lechner Jenõ.”26
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Sárospatakon több ilyen épületet találunk. Ilyen a Béla király téren az 1921/1922-ben
ifj. Telepy Miklós által tervezett régi Egészségház, amelynek pártázata – mint már
említettem – félkörívvel váltakozva elhelyezett ún. fecskefarkos kialakítású olaszfokot
imitál. Ilyen az 1937-ben Medgyaszay István tervei alapján épült Humán Internátus
(ma Erdélyi Kollégium), akárcsak az 1939-ben átadott posta, amelyet Bene Antal pos-
taépítész tervezett középrészén edikulás pártázattal. Ezekre az épületekre két oldal-
ról hatott Lechner Jenõ stílustörekvése. Egyértelmûen a felsõ-magyarországi pártázatos
reneszánsz motívumaiból építkeztek, sõt komolyabban is vették a pártázat szerkezeti
sajátosságát, a tömeg-lezáró funkciót. A Humán Internátus pályázatának kiírói meg is
követelték a pályázóktól, hogy vegyék figyelembe a sárospataki mûemlékeket és
mûemlékjellegû épületeket, a sárospataki posta pedig „a  “local couleur” (egyes véle-
mények szerint ma már téves) felfogásából” épült fel.27 Láthatjuk tehát, hogy a sáros-
pataki tanítóképzõ épületének van helyi stílust, hagyományt teremtõ hatása, esetleg
szándéka, s az is elképzelhetõ, hogy motivációja.
Túlzás lenne azt állítanunk, hogy a tanítóképzõ épülete befolyásolta Makovecz Imre
sárospataki építészetét, konkrét motívumokban ez nem mutatható ki, de a környezet-
hez való alkalmazkodás ezt valamilyen mértékben mégis megkövetelte. A Mûvelõdés
Háza cour d’honneur alaprajza nagyjából tükörképe a tanítóképzõ U alakú elrendezé-
sének. Makovecz Imrét, az organikus építészet magyarországi elsõszámú képviselõ-
jét is Sárospatakra hívta valami láthatatlan erõ. Ennek látható nyomai után kutatva
újra meg kell állnunk a tanítóképzõ elõtt, amely a század elején, a magyar nemzeti
stílustörekvések idején született, éppen úgy, mint Kós Károly és társai népi építészeti
formavilágot idézõ stílusa, akiknek szellemi utódainak tartják magukat a magyar orga-
nikus építészek, többek között a sárospataki Hild tér tervezõi. A kapcsolat tehát meg-
lehetõsen közvetett, de kimutatható, hiszen bár a tanítóképzõ épületének
megalkotásakor Lechner Jenõ elsõsorban felsõ-magyarországi motívumokkal építke-
zett, hatott rá a korban általános népmûvészet iránti érdeklõdés, amelynek jelei a
képzõ sgrafittomotívumai és fehér falai. Nem ilyen nehéz konkrét nyomokra bukkan-
nunk, ha a legújabban Sárospatakon épülõ épületek csoportjára tekintünk. A tanító-
képzõ kibõvítésekor a kollégium, a könyvtár és tornaterem tervezõje, Mándoky József
kifejezetten figyelemmel volt „a fõiskola épületének jellegzetes felvidéki pártázatos
kialakítására és építészeti részleteinek értékeire”28.
A fenti példák árnyalhatják a Lechner Jenõ építészetérõl és törekvésérõl általában
alkotott képet. A sárospataki tanítóképzõ termékeny talajon épült, Lechner Jenõ motí-
vumai Sárospatak utcáin visszhangra találtak. A nyomok talán a hely szelleméhez
vezetnek, errõl is beszél az épület.

JegyzetekJegyzetekJegyzetekJegyzetekJegyzetek
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2 Lechner Jenõ és családja jóval késõbb, 1942-ben vette fel a Kismarty elõnevet. Bár tanulmá-
nyainak és terveinek többségét Lechner Jenõ néven publikálta, a szakirodalom Kismarty Lechner
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Luther 1522-ben az ún. „Inrocabit prédikáció”-jában világos különbséget tesz a kép-
használat privát jellege és a nyilvános képtisztelet között. Míg az elõbbit épületesnek
tartja, az utóbbit elutasítja. „ A képek sem nem jók, sem nem rosszak, az ember birto-
kolhatja õket, de el is utasíthatja”.1 A reformátor számára tehát a kép és képszemlélet
privát ügy, s annak értelmét a mûalkotást befogadó szemlélet határozhatja meg. Ez a
semleges gondolkodásmód döntõen befolyásolta az európai autonóm mûvészet ki-
alakulását. A képkritika ezzel új kontextusba került, és az önmagáért való mûvészetet
új impulzusok keresésére ösztönözte.
1603-ban Theodor Galle készített egy rézkarcot, amelyen tíz, széken ülõ festõ a domb
tetején keresztet tartó Krisztust festi. A kép címe: A keresztet vivõ Krisztus mint a
festõk modellje.2 Csak a kép elõterében dolgozó festi a keresztvitel fájdalmas valósá-
gát, miközben a többiek Krisztus életének más-más jeleneteit örökítik meg.3

A mûvészet történetében nincs még egy olyan összetett és bonyolult kapcsolat, mint
a vallás és a képzõmûvészet viszonya. Minden kor és áramlat megteremtette a maga
mûvészetfogalmát, és ezzel párhuzamosan minden kor másképpen élte meg vallá-
sosságát és Istenhez való viszonyát. A történelemben, a kultúrákban a mûvészet vi-
szonya a valláshoz sokszínû képet mutat. A vallások bevonták a mûvészeteket a
gyakorlatukba, a mûvészetek pedig ihletõ forrást találtak a vallásokban. Elmosódtak a
határok a mûvészet mint a vizuális kultúra egyik megnyilvánulása, illetve a mögötte
megnyilvánuló vallás tárgya és tartalma között. Ez a sajátos és nagyon ambivalens
kapcsolat vezetett a mûvészettörténetben és az egyháztörténetben a mûvészetek
körüli vitához. A vallás ugyanakkor e kapcsolat legfontosabb szellemtörténeti hátterét
jelenti a képzõmûvészetek históriájában.
A mûvészet sajátos kifejezõje különféle hatásoknak és eseményeknek, hogy csak
néhányat említsek: politikai, társadalmi, szellemi, kulturális, vallási irányzatok, illetve
társadalomkritika, lélektan, ösztönösség és tradíció. A mûvészetekrõl beszélhetünk
úgy, mint a társadalom termékérõl, de úgy is, mint ami rombol és új értékeket hoz
létre. Vagy a mûvészet hat a társadalom fejlõdésére, vagy a mûvészet lesz a társada-
lom terméke. Anélkül, hogy most mûvészetfilozófiai és mûvészetszociológiai fejtege-
tésbe kezdenénk, megállapíthatjuk: a mûvészet mindig bemutat, szimbolizál valamit.
A mûvészet kiemel a földi létbõl, vizuálisan ragadja meg az emberi lét szellemi-lelki
síkját, és ebben a relációban segít az embernek, hogy megtalálja helyét az univer-
zumban. Ebben a keresésben segít a vallás is. Leszûkítve jelentését azt mondhat-
nánk: a vallás az, ami az ember és Isten kapcsolatáról beszél.
A képzõmûvészet és a vallás kapcsolatának tisztázásához elengedhetetlen az utóbbi

Lõrincz Zoltán

Hitvalló mûalkotások
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objektivitásának és szubjektivitásának vizsgálata a mûvészetben. Különösen akkor,
amikor e kapcsolatot úgymond az egyén, az individuum felõl szemléljük. A vallási
lényeg megragadása kettõs síkon történhet, mely adott történeti helyzetben teljes
kettészakadásba torkollhat. Egyfelõl fennállnak a vallás különbözõ, úgymond intéz-
ményei vagy vallási tények, mint a kultusz, az egyház, az üdvösség, és mindezek
foglalata, Isten lénye. Ezzel párhuzamosan mindezek létrehozója és befogadója a
vallásos individuum, amely errõl tesz bizonyságot és a saját üdvösségét keresi. Mind-
kettõ ugyanarról, azaz a vallásról beszél. Az egyik pólus tehát a saját szubjektivitásá-
val építkezõ zárt világ objektivitása. A hívõ tömeg számára ez a világ objektíve létezõ.
A másik pólus az individuum szubjektivitásában létezõ belsõ vallás. Ennek paradig-
májaként jelenik meg a szakirodalomban a vallásos ábrázolás (amely bibliai, egyházi,
vallási témát ábrázol, de mégis adott esetben vallástalan) vagy újabb terminusként a
„hit mûvészete”. Ez is újabb problémákat vet fel, mert a hit relativitása, megfoghatat-
lansága irányába sodorja a mûvészetet. Egy nem vallásos tematikájú ábrázolás is
lehet tanúbizonyság – a formai elemek tökéletes felvonultatásával – a Teremtõrõl, az
Istenrõl.
A vallás objektivitásának legjelentõsebb kifejezõdése a katolicizmus. A másik oldalon
állnak azok, akik számára a vallás közvetlen kapcsolat Istennel, élmény, életvitel és
életforma. A megtértek közössége számára a vallást történetivé és láthatóvá tévõ
képzõdmények (kultusz, liturgia, dogma) háttérbe szorulnak, és csupán mint másod-
lagos tényezõk játszanak szerepet. A protestantizmus sem tudja igazán reprezentálni
a vallás szubjektivitását, hiszen itt is megtalálható az objektív. A kettõ viszont tiszta
formában nem létezik, bizonyos mértékben mindig áthatják egymást, és keverednek.
A keresztyén mûvészetben a vallás gyakorlásának e két ellentétes pólusa és irányza-
ta nem jelenik meg élesen elkülönítve. Mind a két szélsõ áramlat tisztasága, de ugyan-
akkor keveredésük is olyan széles skálán mozog, hogy minden variánssal
számolhatunk.
De térjünk vissza az élmény problematikájához: „Úgy vélem azonban, hogy az egész
ember, a lélek és az én abszolútuma benne rejlik minden egyes élményben; az egy-
mást váltó tartalmak létrejötte ugyanis éppen az a mód, ahogy az élet él, s érverésen
túl nincs valamiféle különválasztható „tiszta” önmagáért való formája.”4 Az élet nem
szabdalható egységekre vagy éppen sokféleségre, hanem egy olyan abszolút folya-
matosság, amely egy önálló egység – de olyan egységrõl van szó, amely minden
pillanatban más és más arcát mutatja. Nem vezethetõ le tudományos képletekkel,
mert ez a jelenség maga az élet, megkonstruálhatatlan tény. Az élet minden pillanata
ugyanakkor az egész élet komplexitása. A szubjektum ezt nyilvánvalóan élményben
ragadja meg, és válik számára élménytömeggé, azaz életté. A mûalkotást létrehozó
mûvész ezt az élménypillanatot fogja meg, teszi vizuálisan elsajátíthatóvá. Ezt a „ter-
mékeny pillanatot” a jelenbõl a fantázia segítségével a jövõ felé repíti. Másképpen: az
alkotó a múltat gyûjti egybe a jelenben az ego, a maga szubjektivitása mellett – ha azt
mondjuk, a mûvészet a társadalmi tudat egyik megnyilvánulási formája –, ez az élet
„learató pillanata”. Az élet lényegét úgy ragadhatjuk meg, hogy az minden pillanatban
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a maga tökéletes egységében jelen van – nyilvánvalóan, itt nem érthetjük az életet
úgy, mint az egyes pillanatoknak a mechanikus összeadódását, hanem úgy tekintünk
rá, mint egy permanens és folyamatos, formáját változtató áramlásra.
A mûvészek többségénél úgy jelentkezik ez az áramlás (élet), hogy a mûalkotást lét-
rehozó képzeletében, mondjuk úgy, élményében, miként van jelen ez az áramlás rea-
lista vagy éppen nem realista modorban. Csak a vallásos, de mondjuk most úgy, lelki
indíttatású – (ezzel nem azt akarom mondani, hogy a többi mûvész lelketlenül alkot) –
alkotó esetében beszélhetünk az egész és annak értelme összefogott lehetõségérõl.
Az ilyen típusú mûalkotást teremtõ olyan titoknak az ismerõje, amely csak a „többet
látóknak” adatik meg. Tudniillik ebben a változásban az alkotó az öröknek, az állandó-
nak az ismerõje. Közvetlen kapcsolatban van annak forrásával, az Istennel. Számára
ez az élmény nem általános, hanem nagyon is egyedi, személyes és életforma.
Az ilyen mûvész számtalanszor ábrázol bibliai vagy nem bibliai jeleneteket, amelyek-
bõl hiányzik a vallásos mûvészet látszólagos kelléke, a dogmatikai vagy hittételszerû
elem. A hívõ, mondjuk most úgy, vallásos mûvész számára az ábrázolandóknak (sze-
mélyek vagy nem személyek) a minõsége vallásos.
Belsõ kvalitásukhoz tapad ez éppúgy, mint az, hogy szépek vagy csúnyák, okosak
vagy buták.
Az ábrázolandók hihetnek vagy nem hihetnek, kegyesek vagy nem kegyesek, de a hit
vállalása így vallásosságuk, szubjektív létük általános meghatározása, mely annyira
személyiségük, hogy felragyog vagy kiviláglik az evilági létformájukból.
Isten minden dolgok oka – mondta Spinoza –, és így az okok csak általa érthetõk meg
– de ez nem úgy értendõ, mintha egyfajta kívülálló alkotómesterben perszonifikálód-
na, hanem úgy, hogy a dolgok eleve nem mások, mint az isteni szubsztancia –, ebbõl
adódóan a vallásos festõ ábrázolt figuráinál a vallásosság nem kívülrõl tapad remé-
nyeik és élményeik másfajta önállóságához, hiszen azok eleve a vallás jegyében áll-
nak. A vallás fénye, az Isten derûje vetül így az élet egész mindennapiságára, ebben
az esetben a fény nem kívülrõl érkezik, hanem belülrõl sugárzik át. Minden tartalom-
hoz ebben az esetben a vallás belülrõl tapad hozzá, kívülrõl viszont egyikhez sem. A
Lélek mélyébõl feltörõ élmény az isteni élet eseményének részévé válik. Nem a „Lé-
leknek önmaga fölé duzzadásáról” van szó, hanem az egyszerû létezés Istennek szen-
telt mivoltának kifejezõdéséhez egy olyan keresztyén élethangulat, inkább életvitel
vezetett, amely tulajdonképpen figyelmen kívül hagy mindenféle dogmatikus tartal-
mat.
Érdemes ennél a pontnál megállni, és elég kézenfekvõ Lutherre hivatkozni, aki több-
ször sürgeti a szentség és az otthoni élet hétköznapjai közötti szakadás megszünteté-
sét: „Ha a szolga és szolgáló aképpen cselekszik, ahogy uraságuk parancsolja, úgy
Isten szolgája, s ha hisz Krisztusban, akkor Istennek inkább tetszõ, bár csak szobát
takarít vagy cipõt fényesít, mint minden szerzetesi ima, böjt, misézés, s minden más,
amit magas istentiszteletként dicsérnek.”5 Luthernek ez a tanítása eddig soha nem
létezett közelségbe hozza a túlvilági és evilági értékeket.
Problematikus az evilági és túlvilági kérdése így, mivel a vallásosság, a hit kizárólago-
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san a lelki lét ügye, amit nem befolyásol az egyik vagy másik oldal; a mûalkotások
alakjainak nincs vallásuk, de sokkal precízebb azt mondani: nem vallásuk van mint-
egy objektíve létezõ élettartalomként, hanem önmaguk szubsztanciájában valláso-
sak.
A vallásosság korai létrehozói, Fra Angelico, Duccio, Orcagna az elõzõ normáit tartot-
ták követendõnek, amikor az evilágit megfosztották evilágiságától azért, hogy része-
seivé válhassanak az isteninek. Rembrandt fordítva cselekedett: az evilági jelenségeket
ruházta fel szentséggel, abszolút értékkel, és ebben maga a vallásosság immanens
mozzanata kapcsán létezik.
Goethe, amikor a vallásosságról beszél, majdnem szinonimaként idézi a jámborsá-
got: „A jámborság nem cél, hanem eszköz, hogy a kedély legtisztább nyugalmán át
eljussunk a legmagasabbrendû kultúrához.”6 A mi szempontunkból azonban ez a goe-
thei „legmagasabbrendû” kultúra távol esik, mivel a mi értékrendünkben a vallásos-
ság a „cél”, a belsõ létezésünket lezáró értékpont. A vallásos mûvész (ez alatt értendõ
a hívõ alkotó, az Isten megtért gyermeke) nem az embert glorifikálja istenné, vagy
istent antropomorfizálja emberivé, hanem az objektív kapcsolatot vázolja fel Isten és
az ember között, a „tanítvánnyá tétetett”-nek azt a legbensõ saját létét (élményvilá-
gát), amelybõl megszülethet az a kapcsolat, ami Istenéhez fûzi, és ez a lét semmi
máshoz nem hasonlítható.
Hans Sedlmayr (1896-1984) osztrák mûvészettörténész vallástörténeti síkon az euró-
pai mûvészetet négy nagy periódusra tagolja.7 Az elsõ korszak a preromán és a
romanika idõszaka 550-1140-ig, amit az „ISTEN-URALKODÓ” (GOTT-HERRSCHER)
világa determinál. A második korszak a tulajdonképpeni gótika 1140-1470-ig, az „IS-
TEN-EMBER” (GOTT-MENSCH) eszméje. A harmadik a reneszánsz és a barokk (1470-
1760), az „ISTEN-EMBER” és „ISTENI” EMBER (GOTT-MENSCH und „GÖTTLICHER”
MENSCH) uralmának az idõszaka. Végül a negyedik, a napjainkig tartó, a legújabb, a
modern és a kortárs fogalmát magában rejtõ „AUTONÓM EMBER” (AUTONOMER
MENSCH) korszaka. Sedlmayr a mûvészet történetét tehát a vallás és annak változá-
sában szemléli. Témánk jobb megragadása érdekében érdemes Krisztus születésé-
tõl a 6. század közepéig áttekinteni a folyamatokat, hiszen az õskeresztyénség
útkeresései – az óegyház spiritualizmusa több olyan kérdést felvet, amely a mûvé-
szettörténetben, majd újra és újra – aktuális jelentéssel bírnak; a reformáció szem-
pontjából pedig egyenesen példaértékkel rendelkeznek.
Az ókeresztyén mûvészetben fontosabbá válik az eszmei mondanivaló, mint a kor
formavilága.8 Ez a különös fejlõdés két fõirányba mutat: egyfelõl gazdag jelképrend-
szer kialakulásához vezet – a szimbolika ugyanis az üdvtörténet jelképeinek a bemu-
tatására vállalkozik –, másfelõl bibliai történetek képi megjelenítését eredményezi. Az
ókeresztyén festmények, mozaikok és dombormûvek még nem „mûvészeti alkotá-
sok”, nem is szentképek, hanem a Szentírás történeteinek és eseményeinek ábrázo-
lásai.
A Krisztus istenségéért folyó dogmatikai küzdelemben a mûvészet kérdése is elõtér-
be került: Jézus mint az Atya képmása ábrázolható-e? E küzdelemben alapozódnak
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meg azok az érvek, amelyeket az egyházi képhasználat és azon túl a mûvészet iga-
zolására felhasználtak. A korai egyház képellenes beállítottsága – akkor is, ha eltekin-
tünk zsidó gyökereitõl – önmagában nem meglepõ. Csak arra kell gondolnunk, hogy
az elsõ három évszázad egyháza az uralkodó pogánysággal, annak bálványaival,
babonáival állandó harcban volt. A harc újra és újra a bálványképek elõtti áldozatra
koncentrált, melynek során a mártírok vére kiöntetett. Az egyház elõtt megjelenik a
„mûvészet” lényege. Az egész antik mûvészet alapjában véve kultikusan meghatáro-
zott mûvészet, amely ilyen értelemben az egész életet átitatja. Hogy a hellenista idõk
óta tisztán esztétikai mûvészet ellenére lehet-e „neutrális” mûvészetrõl beszélni, az
más kérdés. Már a heroikus mitológiai témákat is „pogánynak” kellett érezzék az egy-
házban, és tiszta „vagy-vagy”-ot követeltek. Ehhez járul még a morális bizalmatlan-
ság a mûvészet és a mûvészek iránt. Ismert volt a mûvészek helytelen életvitele,
továbbá elvetették az obszcén motívumokat, amelyeket a mûvészek elõszeretettel
alkalmaztak. A mûvészet a legjobb esetben is felesleges luxus maradt. Világi hívság-
nak tûnt, amelynek nem lehet helye az egyházban. A mûvészet például elvonja a
szegényektõl a támogatást. Ezek mind olyan gondolatok, amelyeknek nincs közvetle-
nül közük a mûvészetek körüli vitákhoz, de mindig aktuális jelentõséggel bírnak a
szerzetesrendek reformtörekvéseinél és a képrombolók pusztításainál. Az egyház vi-
lágtól menekülõ aszketikus, spiritualista tendenciája sem kedvezett a keresztyén mû-
vészet kialakulásának. Az egyházatyák közül Alexandriai Kelemen az egyetlen, aki a
niceai zsinat elõtt a mûvészetek szépségét illetõen fogékony volt, és az igazi szépség
célját az érzéki dolgokon túl, minden szellemi szépség forrásában, az Istennél keres-
te. Konstantin után a fejlõdés felgyorsult. Isten kiábrázolásának ótestamentumi tilal-
mát a császár minden valószínûség szerint soha nem szegte meg, és nem is engedte
meg a kultikus képtiszteletet. Miközben az uralkodó a Laborum-ot keresztyén szimbó-
lummá tette, amelynek mint háborús jelvénynek és mint pogány szimbólumnak is
szakrális tisztelet járt, elõször történt meg, hogy az egyház zárt teológiai rendszerébe
idegen elem keveredett. Ez nem is maradt messzemenõ következmények nélkül. Ehhez
társulnak a hivatalos államegyház reprezentatív szükségletei, amelyeknek hatalmas
építkezései, mint például a bazilikák, a mûvészetet is igénybe veszik. A gyõzedelmes
keresztyén egyház mûvészetében Jézust már gazdag római államférfiként vagy bölcs
filozófusként ábrázolják, az egyszerû palesztinai tájak reneszánsz ízû, csodálatos itá-
liai tájakká változnak. Az egyszerû katakomba festmények helyébe pompás bibliai
képek, tablók lépnek. A régi „pietista” elfordulás a mûvészettõl és a pompától nem
tûnik el teljesen – ellenkezõleg: részben egyfajta, élesebb, szerzetesi-aszketikus hang-
súlyt kap, nagyjában és egészében azonban nem a maga tisztaságában.
A kereszt ábrázolása és az inkább dekoratív, valamint zsánerszerû motívumok a temp-
lomokban aránylag korán megjelennek. A templomi képeket elõször Basilius, Nyssai
Gergely, Asterios, Prudentius említi; ezek majdnem minden esetben martirológiai áb-
rázolások. Karl Holl mutatott rá arra az elsõ látásra meglepõ tényre, hogy a képek
tiszteletében csak az elsõ, még „ártatlan” lépés – vagyis hogy a templomokban általá-
ban vallásos tartalmú képeket mutattak be – keltett ellenvetést. Meglepõ a fejlõdés
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második szakasza: a pogány felfogás és a pogány képtisztelet átvétele. Az a reakció,
amit évszázadokkal késõbb a képvita jelentett, túl késõn jött. Ennek a folyamatnak a
látszólagos különössége részben bizonyára abból érthetõ, hogy a kép és a képtiszte-
let a legtágabb értelemben vett „kultikus” beállítottság a kép valóságával szemben, és
ezek az ókori ember számára sokkal szorosabban összetartoznak, mint a modern,
hûvös és a kép tisztán esztétikai szemlélete esetében. Ez a magatartás elementári-
sabb és eredetibb, mint bármilyen határozott teológiai értelmezés, a politikai élet terü-
letén éppúgy, mint az emberi kultúra területén – szûkebb értelemben: a vallás
szférájában.
A mûvészet alkalmazásának, elterjedésének oka az, hogy az elsõ század után – egy
kép nélküli szakasz után – a kegyességben is belsõ fordulat állt be. Ezen a téren
különbség van Nyugat és Kelet között. Nyugaton a képtisztelet az egyház alsóbb
rétegeiben játszott erõteljesen meghatározó szerepet. Meg lehet kérdezni, hogy ez
miért van így? Az általános utalás azonban a nyugati és keleti ember gondolkodására
csak motívum lehet, és nem indok. Inkább az erõteljesen tovább ható missziói felada-
tokra kell emlékeztetni, amelyek élesen elutasították az ószövetségi bálványimádást,
és vonzódtak a felvilágosító didaktikához. Igazán döntõ azonban a nyugati kegyes-
ség mélyebb sajátossága és egészében véve teológiája, ami sokkal inkább a deus
crucifixus-ra, mint deus incarnatus-ra irányul. Ez a keresztyén megváltás-gondolat
sajátos morális-jogi-politikai felfogásában és az üdvösség ennek megfelelõ elsajátítá-
sában jelenik meg.
A nyugati ember a szabadulást az üdvösséget hozó cselekedet által keresi. A keresz-
tyén ember a templomban Isten igéjéhez tartja magát, amely lényege szerint nem
érthetõ „képzõmûvészetileg”, vagyis azt nem helyettesítheti egy kép. Az óegyházban
elõször szimbólumok, majd jelenetek, késõbb személyekrõl készült ábrázolások, vé-
gül Krisztus-képek jelennek meg. A korai keresztyén mûvészet keletkezésével
egyidõben a késõ antik mûvészet is a nagy átalakulás korát éli. A korai keresztyén
mûvészet átvette a késõ antik mûvészet formanyelvét; ez a mûvészet csak keresz-
tyén témák kialakításával nyer sajátos jelleget. A teológusok jól látták azt a veszélyt,
amit az ókori istenkultusz és alkalmazása jelentett a keresztyénség életében. Az óegy-
házi írók mûveiben nincs szó a mûvészet tagadásáról és megvetésérõl; a mûvészet-
tel kapcsolatos viták elsõsorban teológiai kérdésekbõl indulnak ki. Különösen
felerõsödik majd ez a kérdés a Nagy Konstantinusz-féle tolerancia után. A gyõzedel-
mes keresztyénség szolgálatába állította a mûvészetet. A 2. század egyházi íróinak a
félelme beteljesedett: a mûvészet használata bekerült az egyházi gyakorlatba. Az antik
„istencsászárok” imádása helyébe Krisztus, a mártírok, majd a szentek evilági ábrá-
zolása lép. Dúl a harc a bibliai keresztyénség spiritualizmusa és a hatalom szolgálatá-
ba állított keresztyén mûvészet között. Nagy utat tett meg a mûvészet a katakomba
festményektõl a 6. századig, amikor ez az egymásra ható folyamat befejezõdik. Ek-
korra eltûnik a különbség a régi antik és az új, az ókeresztyén mûvészet között. Egy
mûvészet van: a keresztyén mûvészet – s ezen az alapon új erõk kezdenek hatni
egymásra.
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Az emberfelettibõl eredõ erõ valamilyen bensõségességet hoz létre: a vallásosságot.
Ezt az erõt pedig Isten kegyelmének nevezhetjük. Az életfundamentumnak az ilyen
bizonyossága ott van a vallásos alkotó vallásos mûalkotásaiban, mely mentes min-
den szubjektivizmustól, vagyis egy olyan puszta véletlenszerûségtõl, egy múló „han-
gulat” pillanatszerûségétõl, amit a szubjektumnak önmagával kellene elrendeznie, de
anélkül, hogy mindez objektív értelemben bármit is jelentene. A nagy „divinók” (Leo-
nardo, Rembrandt, Friedrich, Van Gogh) a tisztán formai elemekben lakozó vallásos
magatartást mint örökkévaló értéket érzékeltetik. Ahhoz, hogy ezt a vallásfelfogást
megérthessük, értékeinek objektivitását nem „lokalizálhatjuk” az emberen kívül. Hi-
szen a szubjektum vallásos minõsége maga is objektív, maga is a lét, amelynek ma-
gán- és magáért-valósága szerint metafizikai jelentõsége van.
„De ahol a vallás valósága a szubjektum létében van lehorgonyozva, vagy sokkal
inkább õ maga a szubjektum léte, ott vallásossága éppenséggel maga is objektív,
olyan érték, amely, ha egyszer már tételezõdött, annál értékesebbé teszi a világ létét
általában és idõtlenül.”9

Szólnunk kell még a mûvészet, illetve a mûalkotás vallásáról. Maga a mû, a tárgy
mûvészi funkciója, azaz az ecset, a toll, a tû, a vésõ vonalvezetése vallásosan átszel-
lemített: „az alkotás dinamikájában magában rejlik az a tónus, amelyet vallásosnak
nevezünk, s amely a történeti vallásosság és a transzcendencia területén a vallás
tulajdonképpeni „tárgyaivá” kristályosodik ki. Ennélfogva egyáltalán nincs szükség
vallásos részletekre az ilyen kompozíciókon, az egész vallásos, mert vallásos az a
priori energia, amely megteremtette.”10 Az ilyen ábrázolásoknál nincs szükség úgy-
mond vallásos cselekvésre, hiszen vallásos jellegével életfolyamatuk áthatja az egész
tartalmát.
Zenei példával élve: Mozartról ismert, hogy minden szöveget meg tudott zenésíteni,
ezzel megteremtette a világ zeneirodalmának egyik legszebb életmûvét, bízván ab-
ban, hogy a zene szépsége elfedi a szöveget. Bach, majd Schumann viszont nagyon
elmélyednek a szövegben – e legmélyebb réteg gyökereibõl hajt ki a mûalkotás. A
zenét a szöveg alaphangulata határozza meg, a zene hangulata pedig visszatér a
szöveghez, önnön lényege alakítja újjá ezt a zenét. A nagy mûvészeknél magát az
alkotást is az ábrázolt folyamat milyensége, azaz a vallásos lét lényege hatja át, és
így az adott mûvészi eljárás közvetítésével a mûalkotásban megragadott folyamat
ismét a vallásos lét részévé tagolódik.
De térjünk vissza a vallás és a képzõmûvészet reformációt követõ magyarországi
fejlõdésének áttekintéséhez.
A magyarországi reformáció az ismert történelmi helyzetbõl adódóan nem tehetett
többet, mint hogy – Makkai László drámai szavaival –: „Megelégedett azzal, hogy a
jobb idõkbõl átörökölt templomát tisztességesen fenntarthatta.”11 Az azt követõ ellen-
reformáció új helyzetet teremtett az alkotó tevékenységben, és az 1781-ben kiadott
Türelmi Rendelet szabadította fel az elfojtott és lappangó indulatokat, s ezzel párhu-
zamosan emancipálta a felvilágosodás által amúgy is legitimált autonóm bibliai ábrá-
zolásokat. Joggal mondja Sinkó Katalin: „A templomi használatra, illetve privát célra,
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vagy kiállításra festett vallásos tárgyú mûvészet elkülönülése egy hosszú, szekulari-
zációs folyamat utolsó állomását jelentette.”12 Ezért is izgalmas a 19. század történe-
te, és ha a Sedlmayr-i korszakolásra gondolunk, elérkeztünk kérdésfelvetésünk
esszenciájához: a vallásos, autonóm individuum hogyan értelmezi a Bibliát? Az indivi-
duum – szinte vallások felettiként – hogyan értelmezi a vallásos tematikát? A képfunk-
ció változásának történetét több kutató feldolgozta, így erre most nem térünk ki.13 A
protestantizmus elutasította a nyilvános képtiszteletet, amivel a mûvészetet új impul-
zusok keresésére ösztönözte. Kialakult egy protestáns ikonográfia és egy kedvelt,
nevelõ szándékú témaválasztás, amely Luther14 tanítására, a reformátusoknál Zwingli,15

de elsõsorban Kálvin16 munkásságára reflektál. Luther szerint: „a képek sem nem
ilyenek, sem nem olyanok, sem nem jók, sem nem rosszak. Mindegy, vannak-e vagy
nincsenek… Lehetséges, hogy vannak emberek, akik képesek jó célra használni a
képeket.”17 Míg Kálvin tanítása alapján: „… nem állítom, hogy képeknek egyáltalán
nem szabad létezniük, ám mivel a szobrászat és festészet Isten adományai, ezért
ezek tiszta és legitim használat (purum et legitimum usum) után kiáltanak, hogy …
vissza ne éljünk azzal, amit … Isten nekünk ajándékozott.”18 Luther egyik nyilatkozata
alapján az „Isten szavát egészen megszokott helyeken, otthon vagy a szabad ég alatt
kell hirdetni”.19 Német nyelvterületen már a 18. században találkozunk olyan szellemi-
ségû kiadványokkal, amelyek a természeti jelenségeket morális üzenettel ruházzák
fel. 1700-ban „Ethica naturalis” címmel adtak ki Nürnbergben egy olyan munkát, amely
a természet és az ethosz összefüggéseit vizsgálta, illetve szemléltette. Caspar David
Friedrich 19. század elején készült kompozíciói is ezt a szemléletet képviselik. Ha-
zánkban Markó Károly mûvei hordoznak hasonló gondolatokat. A Biblia szereplõi csak
staffázs alakok a térben, mintegy kiegészítõ figurák. Mintha a bibliai témaválasztás
csak ürügy lenne egy panteisztikus hangvételû tájkép megkomponálásához. A klasszi-
cizmus mitológiai témaválasztása nem nagyon kedvezett a bibliai jelenetek bemuta-
tásának. A magyar romantika a hazai múlt ábrázolásai felé nyúlt, így újra másodlagossá
vált a vallásos téma megjelenítése. Az európai újprotestantizmus, a nazarénusok, a
Beuron-i iskola törekvéseibõl nem sok szüremlett át a magyar festészetbe. „A nazaré-
nusoktól, a preraffaelitáktól a naturalistákig, az orientalistáktól az expresszív szimbo-
listákig jelentõs festõk sorát foglalkoztatja Krisztus és Mária alakja, az Újszövetség, s
különösen a szenvedéstörténet drámája.”20 A század utolsó harmadában meglepõ
módon megsokasodnak a bibliai témák a magyar festészetben. Már a nazarénusok-
nál megjelenik az orientalizáló hajlam, amikor a bibliai jeleneteket az eredeti helyszín,
a keleti táj és viselet kellékeivel látják el. A megújuló egykori protestáns bibliakritika
elsõsorban Friedrich Strauss, Bruno Bauer, valamint Ernest Renan (Jézus élete, 1863)
kutatásaira támaszkodik, ezek alapján az orientalizáló festõk abból a feltételezésbõl
indultak ki, hogy Jézus óta az életviszonyok keleten alig változtak, és az ottani kör-
nyezet, viselet, szokások tanulmányozása segíthet a bibliai jelenetek minél ponto-
sabb felidézéséhez és rekonstruálásához. A mûvészettörténeti szakirodalom, „bibliai
kelet-realizmusnak” (Orient-Realismus) határozza meg ezt az irányzatot, amelynek
hazánkban talán legjelentõsebb mestere Munkácsy Mihály volt. Munkácsy egy olyan
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korban nyúlt bibliai témához, „amikor a vallásos szemlélet válsága visszavetette az
egyházmûvészetet, nem ösztönözte a festõket biblikus témák feldolgozására”.21 A festõ
biblikus panorámaképei jól ismertek, tudományos és népszerûsítõ feldolgozásuk egy-
aránt megtörtént. Az is köztudott, hogy Munkácsy Mihály biblikus témájú kompozíciói
miként hatottak Csontváry festészetére. Szabó Júlia feltételezése szerint a „Munkácsy-
élmények hatására akart Csontváry drámai jeleneteket ábrázolni bibliai tájakon ké-
szült életképein”.22 Az orientalizáló realizmus bibliai panorámaképei a 19. század
histórizáló tendenciáinak mintegy végsõ állomását jelzik. Az új média, a film (mozgó-
kép) a realisztikus historizmust sokkal hatékonyabb eszközökkel tudta megvalósítani,
így tárgyalt irányzatunk divatjamúlt rekvizitummá vált.
Ugyanakkor az orientalizáló realizmus mûveinek ismeretében nyilvánvaló volt a histo-
rizmus sajátos paradoxona is: a múlt és a jelen közötti szakadékot áthidalni a leggon-
dosabb, legteljesebb és „legprofibb” rekonstrukciós kísérlet és mûalkotás sem tudja.
Sinkó Katalin frappáns megállapítása alapján: „Ami e képeknek a vallásos tartalmak-
kal való kapcsolatát illeti, megállapíthatjuk, hogy ezek a képek arra az egyházi és
laikus körökbõl származó tömegigényre reflektálnak, mely a drámaian elõadott és
pszichológiai történésként feldolgozott bibliai történetek iránt mutatkozott. Ezek a tö-
rekvések végsõ soron a színpad drámai hatásaival próbáltak a szekuralizált világban
már kevesek számára élhetõ vallásos dogmák és a liturgia antinómiáinak feszültsé-
gét pótolni.”23 A 19. század jó néhány alkotója (Max Lieberman, Fritz von Uhde) küz-
dött azzal a felfogással, ami Rembrandt óta ismert volt, azaz a bibliai jeleneteket az
adott kor mindennapi valóságában ábrázolták. Szép példája ennek Fritz von Uhde
1885-ben készült, protestáns tematikát követõ Engedjétek hozzám a kisdedeket címû
mûve, amelyen a festõ Jézust szegény vándortanítóként mutatja falusi gyermekek
társaságában. Az európai festészetben a mindennapok valóságába helyezett bibliai
jeleneteket az úgynevezett szegényember festészet (Armeleutemalerei) csoportjába
sorolták, amely egyben a historizmus teljes elutasítását is jelentette. Ezt a vonulatot
képviseli a magyar mûvészetben Ferenczy Károly, akinek Hegyibeszéd címû alkotá-
sa (1896) az uhdei protestáns vallásos mûvészet ismeretét feltételezi. A Nagybánya
környéki tájba komponált jelenet szereplõi az „apostoli” kort és közösséget idézik úgy,
hogy ugyanakkor a kisváros lakói jelennek meg, mint a bibliai téma szereplõi. A képen
megfogalmazott jelen idõ a természet és az ember harmóniája révén idõtlenné válik,
és ezáltal szakrális tartalommal telítõdik. A domboldalon tanító Jézus alakjából, moz-
dulatából, tartásából hiányzik mindenféle historizáló egyháziaskodás, pátosz. Az áb-
rázolt jeleneten a tanító Jézus alakja nem köthetõ egyházhoz, valamilyen hierarchiához,
vagy valamilyen szervezet liturgiájához. A beszéd helyszíne maga a természet, amely
megfelel Luther már idézett elvárásainak is, miszerint Isten igéjét a szabad ég alatt
kell hirdetni. A századelõ magyar mûvészetében a gödöllõieknél lehet beszélni a val-
lásos mûvészet egyfajta megújítási kísérletérõl. Gondolkodásmódjukat a preraffaeliták
és Puvis de Chavannes enyhén pietisztikus festésmódja nagymértékben befolyásol-
ta. Nagy Sándor Krisztus alakja a próféták késõi utóda. A Mester, hol lakol? címû
temperaképen (1900 körül) Keresztelõ Jánost – aki Jézusról prédikál a pusztából és
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hatására az emberek Jézushoz indulnak – az „új szentkép” típusaként több hatásból
formálja egységbe: ott van elõzményként a preraffaelita W.H. Hunt Világnak világa
címû festménye, a Sâr Péladan prófétamûvész ideája, valamint Tolsztoj néptanító
eszménye. Jánost a nagy orosz íróval, a kép szereplõit pedig mûvésztársaival azono-
sították. Keresztelõ János alakjában maga a mûvészet ars poeticája magasodik jel-
képpé: „Legelsõ, hogy világíts annak, aki a sötétben jár, s tereld a világosság felé
szóval és tettel.” A tanítójelleg kristályosodik ki Nagy Sándor jó néhány kompozícióján
(Krisztus a világba küldi tanítványait, Szent Pál tanítja a rómaiakat, Szent Gellért ta-
nítja a magyarokat).
A festészetnek tehát van egy vonulata, amely a mûvészet fontossága, tanító jellege
kapcsán a 19. században újraértelmezi Krisztus alakját és kiemeli erkölcsi tanítósze-
repét. 1909-10-ben Remsey Jenõ ennek az értelmezésnek alapján készítette el vallá-
sos ciklusát: Krisztus kiûzi a kufárokat, Magdolna Jézus lábainál címû képein Krisztus
az igazi élet képviselõje, de ezentúl az alázatra nevelõ mûvészet prófétája. Egy ké-
sõbbi megfogalmazása szerint: „A mûvészet, amely… élni nem tanít, hitelt nem érde-
mel.”24 Kõrösfõi Kriesch Aladár, a gödöllõi telep másik vezetõ egyénisége mûveiben
Krisztus megvilágosító, élni tanító szerepe dominál. Az 1903-ban készült képén (Ego
sum Via, Veritas et Vita, amely késõbb magyar nevén Én vagyok az Út, az Igazság és
az Élet-ként vált ismertté) a mûvésztelep mûvészei és a gyermeküket sirató szülõk
között megjelenõ Krisztus a bibliai szeretet jelképévé válik, mely a festõkolónia tagjait
köti össze; fájdalmukat a mûvészet eszközeivel lehet enyhíteni. Kõrösfõi szeretetval-
lása, tolsztojánus gondolkodásmódja áthatotta a mûvésztelepet, és a vallásos kom-
pozíciókon kívül a profán témákat is befolyásolta a csendes, meghitt együttlét.
A századelõ avantgarde törekvéseinél a már említett tanítójelleg újabb elemmel mó-
dosul, és szakít a gödöllõiek „jámbor” prófétájával. Jó példa erre a Nyolcak csoportjá-
hoz tartozó Pór Bertalan Hegyibeszéd címû monumentális vászna (1911) – a másik a
szintén a Nyolcakhoz tartozó Kernstok Károly (Utolsó vacsora, 1925) kompozíciója –
, ahol Krisztus szinte agitátorként jelenik meg, aki a forradalomra, az új életre buzdítja
hallgatóságát. A csoportosulás további tagja Berény Róbert. Golgota címû festmé-
nyén a szenvedés a domináns elem. A szenvedéstõl elkínzott figurák elvesztik körvo-
nalaikat, így egyéni létük sajátosságait, és egy ködös, átláthatatlan kavargásban
oldódnak fel. Ez az expresszív megoldás köszön vissza Perlott Csaba Vilmos Golgo-
ta-ábrázolásain is, miközben képei a háborúellenes grafikák hangvételét folytatják.
Míg a Golgota-képeken az expresszív-kubista gondolkodásmód érzõdik, addig koráb-
bi mûvén (Krisztus levétele a keresztrõl) megõrizte a reneszánsz vagy barokk kompo-
zíciós sémát. Kmetty János mint az aktivizmus jeles képviselõje – ide sorolható Perlott
is – a Pórnál megjelenõ gondolatokat vitte tovább. A szecessziós gödöllõiek, de a
szimbolisták is Krisztus alakját az egyházi és világi hierarchiákkal szembenálló, tolsz-
tojánus szeretet-figuraként értelmezik. Az expresszionisták szívesebben jelenítették
meg a harcos prófétát, az önmagát is feláldozni képes forradalmár Krisztus alakját.
Pór gondolatmenete is erre reflektál, amely még azzal is kiegészül, hogy Krisztus
alakja „antik héroszhoz hasonló emberfeletti ember” tartásával párosult. Kmetty bibli-
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kus képeiben (Hegyibeszéd, Mennybemenetel) a küldetését pontosan betöltõ sze-
mélyre teszi a hangsúlyt, így például Krisztus alakja céltudatosan, kiszámított mozdu-
latokkal, gesztusokkal irányítja és rendezi a teret, átvitt értelemben az életet.
A két világháború közötti idõszak kultúrpolitikája köztudottan fontos szerepet szánt a
vallásnak, és szeretett volna véget vetni a 19. században elkezdõdött, majd a Tanács-
köztársaság ideológiájában kulmináló dekrisztianizálódási és szekularizációs folya-
matoknak. „Történeti egyházainkra szükség van, és az ország újjáépítése csak akkor
lesz szilárd, ha a felépítményt a vallás és erkölcs vasbeton alapjaira fektetjük le” – írta
Klebelsberg Kuno.25 1925-ben XI. Pius pápa kiadta az egyházmûvészetre vonatkozó
enciklikáját, amelyben legitimálta a modern egyházmûvészetet, és négy alaptörvényt
fogalmazott meg: „Az egyházmûvészetnek alkalmazkodnia kell a liturgiához; illesz-
kednie kell a környezetbe; nem az anyagi pompát kell érvényesítenie, hanem a belsõ
értéket; végül anyagszerû legyen a templomok belsõ építészeti kiképzése, valamint a
használatra szánt liturgikus tárgyak megformálása.”26

Az egyházi mecenatúra aktivitását a különbözõ évfordulók megünneplése is segítette
(Szent István-év, Szent Imre megdicsõülésének 900. évfordulója). A katolikus egyház
számtalan kiállítást, emlékülést, rendezvényt szervezett. A protestáns egyházak is
megpróbáltak a mûvészet vonatkozásában némi érdeklõdést mutatni. A református
egyházban 1921-ben határozat született a népi szakrális emlékek megmentésérõl,
Debrecenben egyházmûvészeti múzeumot kívántak létrehozni. 1939-ben nagysza-
bású kiállítást rendeztek „Modern protestáns mûvészet” címmel.
A két világháború közötti idõszak mûvészetében az államilag támogatott Római iskola
mellett kibontakozni látszik egy másik vonulat, amelynek egyik fõ szellemi problémája
a követõk nélküli próféta alakja, a remény nélküli megváltás áhítása. Ez a töprengõ
életszemlélet hozta létre Aba Novák Savonaroláját, csodaváró Mene tekeljét és Ke-
resztvitelét, de az idõsebb Perlott Csaba Vilmos Krisztusfejét, Keresztlevételét vagy
Sirató asszonyait is. Derkovits Gyula (Utolsó vacsora) Krisztus alakja talán éppúgy
soha el nem érhetõ világot és messzeséget idéz, mint elõbb említett kortársainak
vallásos figurái. Derkovits a mûvész prófétai szerepvállalása mellett szállt síkra, és a
tömegek felemelését (programszerûen a német expresszionisták hirdették mindezt),
a szeretõ egyetértés etikáját vallotta.
A korszak vallásos festészete szempontjából a legjelentõsebb tömörülés a Római
iskola volt. Bár elsõsorban egyházi megrendelésre dolgozott, az egyén gondolkodás-
módját is jócskán befolyásolta. A II. Nemzetközi Egyházmûvészeti Kiállításon (Padova,
1934) szereplõ magyarok munkáit az olasz sajtó kellõ módon kiemelte: Ohmann Béla
Keresztjét; Aba Novák jászszentandrási freskótervét, Sztehló Lili Angyali üdvözletét
(ezt Mussolini vásárolta meg). Aba Novák Vilmos elsõsorban murális feladatokban
jeleskedett, Patkó Károly novecentizmusa atmoszferikus elemekkel gazdagodott, mi-
közben a nagy állami feladatok helyett csendes rajztanári állást vállalt. Molnár C. Pál
a quattrocento archaizáló világát ötvözte szürrealisztikus elemekkel. Kontuly Béla szí-
vesen festett falképeket (Szent Márton élete, 1942).
A nagybányai hagyomány továbbélését a posztnagybányaiak garantálták. Réti István
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1924-ben a Krisztus összeroskad a kereszt alatt címû képén a nála szokatlan
manierisztikus szerkezeti elemekkel próbálkozik, hátat fordítva nagy példaképének,
Puvis de Chavannes-nek.
A Gresham-csoport festészetében is hangot kap a szakrális tartalom. Szõnyi István
1928-ban festett Zebegényi temetésére Eugen Pascu, nagybányai kollégájának ha-
lálhíre indította. Betsabe (1923) címû képén a rembrandti luminizmust a Cézanne-i
színváltás módszerével elegyítette. Bernáth Aurél egy-egy mû esetében (Ha Isten
velünk, ki ellenünk, Lap a Grófok és kastélyok c. mappából, 1922) üti meg ezt a szak-
rális hangot, amely társadalomkritikai dimenziót is hordoz. Közülük még talán Egry
József vonzódik a bibliai témákhoz. Vörös Krisztus (1920 körül) címû mûve az élet-
mûvön belül is jelentõs, és ettõl kezdõdõen egyre gyakoribb a vallásos téma piktúrá-
jában. Erkölcsi fogódzót akar adni, újraértelmezi az õsi történeteket. A sort a Krisztus
Emmausban festmény nyitja: falusi zárt verandán, egy asztal körül ülnek a tanítvá-
nyok. Velük szemben, a mû elõterében a félmeztelen Krisztus ül, aki nem más, mint
maga a festõ. A háttérben Keszthely lankás dombjai húzódnak. Az elsõ Krisztus-ké-
pek után egy zaklatott, nyugtalan képi világ jelentkezik Egrynél, mely a történelmi
események katasztrófaélményére vezethetõ vissza. A Káin és Ábel (1919) már ezt az
expresszív korszakot jelzi. 1929-ben Szicíliába utazik, és hazatérése után festi meg a
Keresztelõ Szent János (1930) címû képet, amelyben szakít minden ikonográfiai sab-
lonnal, és átértelmezi a keresztelés teológiai tartalmát is: úgy akar „új emberré” terem-
teni, hogy a természet részévé tesz bennünket. A vallásos képek sora a Krisztus a
pribékek közt I. címû kép megfestésével (1932) lényegében lezárul.
A második világháború borzalmai újra a transzcendens, a Biblia felé irányították sok
festõ figyelmét (Anna Margit, Bálint Endre, Ámos Imre, Gy. Szabó Béla, Szalay Lajos,
Vajda Lajos és mások). Az ötvenes évektõl azonban a politikai helyzet nem kedvezett
a bibliai témák megjelenítésének. Mégis voltak mûvészek, akik vállalták e nem „támo-
gatott” és nem „ajánlott” tematikát: a teljesség igénye nélkül Országh Lili, Szántó Pi-
roska, Kondor Béla, Csernus Tibor, Somogyi Gyõzõ. Az alkotói szabadság
kiteljesedését az 1989/90-es politikai fordulat teremtette meg, ám az ezt követõ fejlõ-
dés értékeléséhez ma még nincs kellõ történelmi távlatunk.27
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A kálvinizmus nem azonos az ún. helvét reformációval. Legerõsebb része annak, de
több is nála: a franciáké, a hollandoké, a skótoké, a magyaroké, Európáé – az egész
emberiségé. A helvét reformáció második legnagyobb és eredeti koncepciójú vallás-
és mûvelõdéstörténeti jelentõségû alakja Ulrich Zwingli Zürichben, akit ugyanott
Heinrich Bullinger követett. Kronológiailag megelõzi Kálvint, jelentõségében viszont –
bár szorosan – mögötte marad. Fordított fontossági sorrendben ugyan Genfnek is két
reformátora van: Farel Vilmos és Kálvin János. Ne hagyjuk említetlenül a nálunk ka-
landozó õseink révén ismert St. Gallent és a Bázelhez közel esõ, a történelemben hol
franciának, hol németnek számító Strasbourgot (vagy Strassburgot). Elõbbiben Vad-
ion, azaz Joachim von Watt, utóbbiban Martin Bucer (1491-1551) szerzett magának
maradandó hírnevet.
Zwingli 1484. január 1-jén született a svájci Wildhaus im Toggenburgban. 1498-tól a
bécsi egyetemen filozófiát tanult, baráti kapcsolatban állva az ottani humanista körrel
(Celtis, Cuspinianus). 1504-ben megszerezte a baccalaureusi, két évvel késõbb a
magister artium fokozatot. 1506-ban Konstanzban pappá szentelték. 1514-tõl levele-
zett a Bázelben élõ Erasmusszal. 1519-ben a zürichi nagytemplom, a Grossmünster
fõplébánosává lépett elõ.
Reformátori tevékenysége kezdetben a pápai zsoldossereg zürichi utánpótlása, a böjt
általánosan kötelezõ érvénye és a papi cölibátus ellen irányult. Az 1523. január 29-i
hitvitára, ezen a gondolati úton haladva – kibõvítve a pápaság, a szentmise, a szerze-
tesi fogadalom elutasításával – készítette el 67 tételét. Ezen és az október 26-i vallási
vitán is Zwingli elmélete gyõzelmeskedett. Chadwick a következõképpen összegzi a
három nagy reformátor vitapartnereikhez való viszonyát: „Kálvin nem volt rugalmas,
de nem volt elfogult és szûk látókörû sem. Zwingli lenézte ellenfeleit, Luther jórészt
gazembereknek tartotta õket. Kálvin viszont jól látta, hogy érveik vannak, és hogy
ezeket meg kell cáfolni.”1

Az elméleti gyõzelem után nem váratott magára sokáig Zwingli tanainak gyakorlati
diadala sem. Elõbb a körmeneteket és zarándoklatokat szüntették meg, majd 1524
áprilisában a papok közül sokan megnõsültek. A reformátor is ekkor szentesítette a
nyilvánosság elõtt egy Anna Reinhardt nevû gazdag özveggyel 1522 tavaszán titok-
ban kötött házasságát.
A lényeg elõrebocsátása után sem érdektelen két konkrét szemelvényt idéznünk
Zwinglitõl, a római katolicizmus kritikusától. Az elsõben a leghatározottabban utasítja
el a pápa csalhatatlanságát, bármiféle kivételezettségét a keresztyének körében: „nem-
csak a Szentírásból, hanem magának a hitnek természetébõl is világos, hogy semmi-

Éles Csaba

Ulrich Zwingli pályaképe – Luther és Kálvin
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féle teremtménynek szavát az Isten szava gyanánt elfogadni nem lehet: a teremt-
mény szava a lelkiismeretet megnyugtatni nem képes.”2 A másodikban a városi koldu-
ló barátok három alapvetõ fogadalmáról állapítja meg, hogy valóságos életükben éppen
ezek tökéletes ellentéte igaz: „Szüzességet fogadnak, de ezzel aztán meg is eléged-
nek, azután kéjvágyóbbak a bakkecskénél. Szegénységet fogadnak, azután a kirá-
lyok is többet nélkülöznek, mint õk. Engedelmességet fogadnak, amely nyilvánvaló
engedetlenség az Isten iránt, amely híjjával van minden keresztyén szeretetnek.”3

A városi tanács döntése alapján még azon a nyáron elszállították a képeket és erek-
lyéket a templomokból. Év végén a kolostorokat feloszlatták és vagyonukat lefoglal-
ták. 1525-ben az egész zürichi kantont Zwingli szellemében reformálták meg.
Ugyanebben az idõben a reformáció frontján is elszánt ellenfelekkel kellett szembe-
sülnie: a Konrad Grebel és Felix Mantz vezette újrakeresztelõkkel. Zwinglinek az ana-
baptisták mozgalmát a zürichi kantonban – a legradikálisabb eszközök (gondoljunk
például a vízbefojtásokra) alkalmazásával – csak 1530-ra sikerült felszámolnia.
Zwingli maradandó értékû fõ mûve Az igaz és a hamis vallás magyarázata
(Commentarius de vera et falsa religione), amely 1525-ben jelent meg. Lutherrel szem-
ben szerzõje azt állította, hogy az Oltáriszentség csak kenyér és bor – melyek távoli
emlékei és kézzel fogható jelei csupán Jézus Krisztus testének-vérének. A Zwingli-
féle istentisztelet kizárólag imából, prédikációból és úrvacsorából állott. Zwingli kan-
tonjaiban nemcsak a festmények és szobrok, hanem az ének és a zene is kívül kerültek
a templom falain.
Nem meglepõ, hogy a Commentarius a pápaság, a katolikus felsõpapság és a szer-
zetesrendek kemény kritikáját kínálja. De az már kiemelendõ, hogy ez a mû a világi
hatalmasságok bírálata is. „Ó, jó fejedelmek, ne higgyétek, hogy az alsó néposztályok
nincsenek tisztában azzal, hogy mennyire távol vagytok Krisztustól, mihelyt nyílt ren-
deletekben azt mondjátok, hogy az igaz vallást védelmezitek, a valóságban pedig
kegyetlenebb üldözésbe estek a törököknél.”4 Nem fontos tudnunk, hogy mely feje-
delmekre gondolt pontosan Zwingli. De az már lényeges, hogy azok a fejedelmek
(mindenekelõtt Hesseni Fülöp), akik valamennyi protestánst egy császárellenes unió-
ba akartak tömöríteni, nehezményezték a politikai szempontból zavaró elvi ellentéte-
ket a refromátorok között. E fejedelmek kívánságára jött létre – egyfelõl Zwingli, másfelõl
Luther és Melanchton – nézetegyeztetõ találkozása Marburgban, 1529. október 1-3.
között. Tizennégy pontban egyetértettek – a tizenötödikben, az úrvacsora kérdésé-
ben azonban nem. A strasbourgi illetõségû Martin Bucer reformátori tevékenységé-
nek nagy részét azzal töltötte, hogy Luther és Zwingli követõinek összebékítésével
kísérletezett.
Az úrvacsora kérdésében képviselt kompromisszumos javaslatát Owen Chadwick
ekképpen foglalja össze: „…Luthernek is igaza van abban, hogy objektív ajándék
adatik az úrvacsorázónak, és Zwinglinek is igaza van, hogy a hitetlen ember nem
vesz magához semmi mást, mint puszta kenyeret.”5 Kálvin álláspontja mindkét féllel
szemben az, hogy a kenyér és a bor sem nem valóságos krisztusi test és vér, sem
nem szimbolikus jelzések; hanem olyan szentségek, amelyekben Krisztus spirituáli-
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san van jelen. Az úrvacsora szerinte az Ige megtestesülése a gyülekezet elõtt.6

Chadwick – mielõtt az összehasonlítás körét Kálvinnal is kibõvítené – Zwinglit elõbb –
fejlõdéstörténeti okokból kifolyólag nagy helyesen – Lutherrel veti össze. „Zwingli sok-
kal szellemesebb, filozofikusabb és képzettebb, mint Luther, viszont kevésbé mély és
vallásos. Az egyház megreformálásának vágya az õ esetében inkább a humanista
követelése, aki gyûlöli a meddõséget és a maradiságot, mintsem a szerzetes vágya-
kozása, aki ördögi kísértések viharában küzdve védelmezi népének lelkét. Zwingli
kevésbé pesszimista az emberi természetet illetõen és sokkal bizakodóbb a kiváló
pogányok örök sorsa felõl.”7

Zwingli reformációja 1528-ban gyõzedelmeskedett Bernben; majd a következõ évben
Bázelben is, ahol Oekolampadius (Hausschein János) volt a város plébánosa. 1530-
ra Svájc vallásfelekezetileg nagyjából két egyenlõ, külön-külön szövetségbe tömörült
és szembenálló félre oszlott. Protestáns lett Zürich, Bern, Bázel, St. Gallen,
Mühlhausen, Schaffhausen, Glares és Appenzel. „Pápista” maradt Schwyz, Uri,
Unterwalden, Zug, Wallis, Luzern, Freiburg és Solothurn. A kezdeti békét a protestáns
városok vetették el azzal, hogy a katolikus országrészek elõl elzárták a gabonaszállí-
tás útját. 1531. október 11-én a kappeli csatában a protestánsok megsemmisítõ vere-
séget szenvedtek.
A vezérséget vállaló Zwingli is holtan esett el a harcmezõn, tetemét felnégyelték és
elégették. Így Zwingli, tragikus módon, hû maradt címeréhez. Míg ugyanis Vadian
emblémája a hüvelyében tartott kard volt, addig Zwinglié a kivont kard. „Kálvinnak
nem volt érzéke Zwingli életének bizonyságtevõ hûsége iránt. Luther nem ismerte el
Zwinglit mártírnak, mert azt tartotta, hogy nem igaz ügyet védelmezett, hanem maka-
csul megállott tévedések mellett. Mi azonban tudjuk, hogy a svájci reformációnak Kálvin
elõtt igenis meggyökeresedett fája volt már, s Zwingli ezt a zsenge fát vérével öntözte.
Lehet-e komolyabban felfogni a kötelességet Isten iránt, mint a nyitott szemmel halál-
ba induló Zwingli tette?”8

Zwingli szerepét Heinrich Bullinger vette át, aki megszerkesztette az Elsõ Helvét Hit-
vallást (Confessio Helvetica Prior). Az 1535-ben született szöveget 1562-ben már kálvini
szellemben dolgozta át: ez lett a Második Helvét Hitvallás. Zwingli követõi, a
zwingliánusok, már az 1549-es zürichi egyezmény (Consensus Tigurinus) értelmé-
ben Kálvin követõivé váltak. Nemzetközi hatásra utaló, magyar vonatkozású érdekes-
ség, hogy Kálmáncsehy Sánta Márton már 1551-ben, Debrecenben, Zwingli
szellemében prédikált.
„Komplex természet, magában sokszor egészen ellentétes irányba törekvõ erõket
egyesít, felöleli korának egész kultúráját. Így lesz szûklátókörû, de robbantó hatású
próféta helyett a kultúra tágas horizontú embere. … Kálvin messzebbre látott, talán
mélyebbre is, de a feltétlen komolyság, az elhivatottság tudatában gyökerezõ határta-
lan munkakészség szellemi alkatukat mégis közelebb állónak mutatja, mint ahogy
elismerni szokás. … Kálvin nagy gondolkodó: Zwingli az ezerarcú életnek Krisztus-
vezette mestere. Kálvinnak nincsenek a tökéletes eredetiség igényével fellépõ gon-
dolatai, Zwinglinek vannak, csakhogy nem a vallásos élmény síkjába esnek. … Zwingli
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inkább volt kitéve divatoknak, racionális és liberális korszakok talán érdemén felül
méltányolják benne a lelkiismeretei szabadság apostolát, a hazafit, a zsarnokság
megtörõjét, filozófikus beállítottságú idõk az õ keresztyénségét egy bizonyos, a Bibli-
ából levezetett filozófiának érzik és ekképpen tekintik elfogadhatónak. Viszont miszti-
kus és pietisztikus áramlatok hûvösen haladnak el mellette.”9 Mint látjuk, Soós Béla
csupán Kálvint és Zwinglit hasonlítja össze – illetve állítja szembe –, Chadwick vi-
szont a bipolaritást hárompólusúvá szélesíti. Ennek következtében Zwingli lényege-
sen más megvilágításba kerül. Kálvintól való különbözõsége elhalványul – Lutherrel
szembeni mássága viszont kidomborodik. A végeredmény így megint csak kétpólusú
lesz. Zwingli és Kálvin képviselik az intellektualitás dominanciáját – Luther pedig az
emocionalitásét. „Sem Zwingli, sem Kálvin nem engedték, hogy barátaik gondolatai-
kat csodáló és utánzó tanítványként a szívükbe lássanak; az emberek hûségét szelle-
mük hûvös erejével nyerték meg. Luther mindig a szív embere maradt, belsõ érzéseit
és gondolatait mindig láthatóvá tette, és társait sokkal inkább erkölcsi nagyságával,
mintsem finom észérvekkel nyûgözte le. Az ellentétet nem szabad eltúlozni. Minél
többet tudunk a két svájci reformátorról, annál nehezebb száraz entellektüelként jelle-
mezni õket. De a különbség mindenkinek feltûnik, aki e három férfi jellemét és szelle-
mét pontosan meg akarja érteni.”10

JegyzetekJegyzetekJegyzetekJegyzetekJegyzetek

1 Owen Chadwick: A reformáció, Osiris Kiadó, 1997, 83.o.
2 Ulrich Zwingli: Commentarius vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata, Hornyánszky
Nyomda, Budapest, 1905, 56.o.
3 Ua. 228.o.
4 Ua. 279.o.
5 Chadwick: i.m. 76.o.
6 V.ö.: Kálvin: Rövid értekezés az úrvacsoráról, 1541.
7 Chadwick: i.m. 72.o.
8 Soós Béla: Kálvin és Zwingli, in: Kálvin és a kálvinizmus. Tanulmányok, Tisza István Tudo-
mányegyetem, Debrecen, 1936, 289.o.
9 Ua. 281, 289, 291.o.
10 Chadwick: i.m. 72.o.
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Az Északi-középhegység legkeletibb tagja a Zempléni-hegység. A történelmi Magya-
rországon – a ma Szlovákiába esõ folytatásával együtt – Eperjes-Tokaji-hegységnek
nevezték (a földtani szakirodalom a trianoni döntés óta Tokaji-hegységnek). Délnyu-
gaton a Szerencsi-dombsággal, míg északkeleten a zömmel Szlovákiához tartozó
Zempléni-dombsággal érintkezik.
A hegységet két jelentõs folyó, nyugatról a Szlovákiában eredõ Hernád, keletrõl a
Szlovákiában és Ukrajnában eredõ Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folyók
vizébõl táplálkozó Bodrog szegélyezi. A hegység északnyugati oldalán, a Borsó-hegy
aljáig a patakok közvetlenül a Hernádba torkollanak. Hejcétõl délre viszont a patakok
a Szerencs-patakba futnak. A Nagy-Milic környéke, a Hegyköz és a hegység közép-
sõ részének (pl. Kemence-patak) vizeit a Ronyvába ömlõ Bózsva-patak gyûjti össze.
A Ronyva Felsõregmectõl Sátoraljaújhelyig határfolyó, nem sokkal utána a Bodrogba
ömlik. A hegység délkeletre tartó patakjai mind a Bodrogba tartanak. A Bodrog leg-
szebb kanyarulatait és morotváit Szegilong és Bodrogkeresztúr között lehet látni.
Végül a Tisza a tokaji Kopasz-hegy lábánál, a Bodrog torkolatánál érinti a hegységet.
A hegység éghajlata, tekintettel a hosszúságára, északi-déli kiterjedésére és a sok-
szor jelentõs magasságkülönbségekre, igen változatos. Az északi hûvös, mérsékel-
ten nedvestõl a déli mérsékelten meleg vagy mérsékelten szárazig terjed. Az átlagos
évi középhõmérséklet 8,5-10 °C, az évi csapadékmennyiség 600-650 mm.

A hegység földtörténete
A hegység északkeleti részén, Felsõregmec és Vilyvitány térségében, az ország leg-
idõsebb, feltételezések szerint 900 millió évnél idõsebb metamorf kõzetei bukkannak
a felszínre. Ezeket alapvetõen gneisz és csillámpala kõzetek alkotják. Az ennél fiata-
labb, karbon-perm idõszakot képviselõ homokkõ konglomerátum és agyagpala ugyan-
ezen a területen ismert. E kõzetek legnagyobb felszíni kibukkanásai az országhatár
túloldalán, a Zempléni-dombság délnyugati részén fordulnak elõ. A perm-triász vörös
homokkõbõl, aleuritból álló rétegek, a triász idõszak sötétszürke mészköve, illetve a
ritkább jura képzõdmények a magyar oldalon csak mélyfúrásokból ismertek. A kréta
idõszakban megindult hegységképzõdést követõ kiemelkedés és lepusztulás min-
den bizonnyal a miocénig tarthatott, mert ebben az idõintervallumban képzõdött kõ-
zeteket a hegység területén nem ismerünk.
A Zempléni (Tokaji)-hegység vonulata egy észak-déli csapású vulkanotektonikus ár-

Szakáll Sándor

A Zempléni (Tokaji)-hegység
földtani viszonyai
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kot követ. Ebben a nagyméretû süllyedékben – többek között a fentiekben említett –
idõs képzõdményekbõl álló aljzat kb. 2000-3000 m-es mélységben helyezkedik el.
Az aljzat felépítésére – tekintettel arra, hogy nem mélyültek a miocén vulkáni összletet
teljesen átharántoló fúrások – csak a vulkanitokban talált kõzetzárványok (ún.
xenolitok) alapján tehetünk következtetéseket. Ezek vizsgálata alapján azt feltétele-
zik, hogy a hegység nyugati részén a Cserehát aljzata folytatódik. Északon az aljza-
tot a Vilyvitány-Felsõregmec környékén felszínre került paleozoos képzõdmények
adják. Sárospatak térségében mezozoos mészkõ, míg a déli részen feltehetõen kris-
tályos, granitoidokból álló aljzattal számolhatunk.
A Zempléni (Tokaji)-hegység hazai vulkáni eredetû hegységeink között a legváltoza-
tosabb anyagú. Szerkezetét és a kõzetek képzõdési módját tekintve pedig minden
bizonnyal a legösszetettebb. A miocén vulkáni tevékenység elsõ terméke, mely a
paleozóos-mezozóos képzõdményekre közvetlenül települ, egy riolittufához hasonló
kõzet, a riodácit ignimbrit. Ennek radiometrikus módszerekkel mért kora 14-15 millió
év, mely a bádeni korszaknak felel meg. Ezek a kõzetek a Sárospatak-Vágáshuta
vonaltól északkeletre a felszínen és felszín közelben is megtalálhatók, legnagyobb
tömegük azonban betemetõdött. Az aljzatra települõ riodácit ignimbritben a kezdeti
kitörés nagy robbanásosságának megfelelõen elég gyakoriak az alaphegység felra-
gadott kõzetei, gneisz, csillámpala, homokkõ vagy mészkõ darabok. A vulkáni anyag
a késõbbiekben egyre „tisztább” és riolitos összetételû lett. Érdemes megjegyezni,
hogy a vulkáni tevékenység az akkori miocén tengerben zajlott, melyet a közbetele-
pülõ üledékekben, illetve vulkáni törmelékes kõzetekben lévõ õsmaradványok bizo-
nyítanak (Sárospatak, Megyer-hegy, Kovácsvágás). A riolitos vulkáni tevékenység a
bádeni korszak második felében andezites-dácitos anyagot szolgáltató vulkánosság-
gal folytatódott. Ez még mindig tenger alatti, részben pedig szubvulkáni jellegû tevé-
kenység volt. Ilyen szubvulkáni eredetû képzõdményeknek tartjuk a Sátoraljaújhely
környéki, sajátos körvonalú, meredek kúpokat is (Sátoros-hegyek). Ezek tehát egyes
korábbi vélekedések ellenére sem elsõdleges vulkáni formák.
Ezt követõen, a szarmata korszakban nagy felszíni kiterjedésû, riolitos összetételû
törmelékszórás következett be, melynek terméke az a riolittufa (hullott és áthalmo-
zott, ignimbrit és tufit igen változatos együtteseivel), amely a legnagyobb elterjedés-
ben a hegység déli részén, Bodrogszegi és Abaújszántó között található, de Pálháza
és Telkibánya térségében is jól ismert (ezek radiometrikus kora 11-13 millió év). Itt
kell szót ejtenünk arról, hogy a tengerbe hullott, riolitos összetételû piroklasztitokban
a tengervíz hatására olyan kémiai átalakulások indultak el, melyek azokban
zeolitásványok (mordenit és klinoptilolit) létrejöttét eredményezték (Bodrogkeresztúr,
Rátka, Újhuta, Mád). A zeolitok a kõzet földpátjának és a kõzetüveg átalakulásának
termékei. A riolittufa másik változatát a szárazulaton felhalmozódott képzõdmények
alkotják. Ezek kevéssé cementáltak, laza állagúak (helyi elnevezésük kõpor). Ilyen
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laza, szárazföldre hullott tufaanyag temetett el szubtrópusi erdõséget Füzérkomlós-
Füzérkajata térségében. Ebben a szenesedett és kovásodott, több deciméteres át-
mérõjû, álló helyzetû, még a gyökérzetüket is õrzõ fatörzsmaradványok õrzik az egykori
erdõségek nyomát.
A hegység déli és középsõ (Erdõbénye és Telkibánya közötti) részének felépítésé-
ben nagy szerepe van az alsó szarmata andezites-dácitos (ún. intermedier)
vulkanitoknak is. Ezek leggyakoribb megjelenési formái a lávafolyások és a szubvulkáni
testek. Az erdõbényei Mulató-hegy, illetve a tállyai Kopasz-hegy egyaránt kis mély-
ségben megrekedt szubvulkáni testek (mindkettõt kõfejtõ tárja fel). Az alsó szarmata
intermedier vulkanizmussal egyidõs riolit-piroklasztitokat is ismerünk a hegységben.
Ezek termékei ma fõleg Tolcsva, Erdõhorváti, illetve Kishuta és Pálháza térségében
találhatók. A kutatások szerint közel egy idõben mûködhetett két kitörési központ, az
andezites Mogyoróska-Baskó, a riolitos Pálháza-Telkibánya közelében.
Az alsó szarmata andezites-dácitos vulkáni mûködésnek mintegy folytatásaként a
felsõ szarmatában is nagy tömegû intermedier vulkanit került a felszínre (a két soro-
zat igen nehezen különíthetõ el egymástól). Ezek együttesen ma a hegység legfon-
tosabb felszínformálói. A legfiatalabb piroxénandezitek legtöbbször a csúcsokon
találhatók meg, és jellegzetesen lemezes elválásúak (Gönc, Gergely-hegy; Regéc,
Pengõ-kõ). A legfiatalabb, felsõ szarmata – alsó pannóniai riolitos vulkanizmus ter-
mékének tartjuk viszont a hegység nyugati lábát kísérõ, a Gönctõl Abaújszántóig
húzódó piroklasztitokat. Ide soroljuk az elszórtan megjelenõ, önálló riodácit dagadó-
kúpokat is (Regéc, Várhegy). A hegység változatos vulkáni kõzeteinek sorát már a
pannóniai korszakban képzõdött, és csak Sárospatak környéki (Bodrogközben mé-
lyített) fúrásokban megjelenõ bazalt képviseli (radiometrikus kora 9-9,5 millió év). Ezt
a bazaltot a Zemplén (Tokaji)-hegységi vulkánosság zárótagjának tekintjük.
A földtani képzõdmények felszíni elosztását egyrészt a felhalmozódási rendjük, a
vulkáni utómûködési jelenségek, másrészt a tektonikai, illetve az eróziós viszonyok
határozták meg. A felsorolt tényezõk közül a jelenlegi felszín kialakulásában a legna-
gyobb szerepet az erózió játssza. A mintegy 10 millió éve tartó lepusztulás a kõzetek
szilárdsági viszonyainak megfelelõen tarolta le a vidéket, és hozta létre a hegység
mai morfológiai arculatát. Ez az oka annak, hogy a hegység területén nem ismerünk
elsõdleges vulkáni felhalmozódási formákat. Az eróziós folyamatok lényege, hogy az
ellenállóbb kõzetek jobban kipreparálódtak a puhább képzõdmények anyagából. Így
jöttek létre a kiemelkedõ kúpot alkotó regéci Várhegy vagy füzéri Várhegy. Az ellenál-
ló riolitok adják a Telkibánya-Pálháza közötti vonulat látványos magaslatait. Az inter-
medier vulkanitok legfiatalabb tömegei pedig értelemszerûen a legnagyobb magaslatok
tetején jelennek meg (pl. Gönc környéke). Az intermedier és riolitos vulkanitok mellett
a kovásodott kõzeteknek is meghatározó morfológiai jelentõsége van. A füzérradványi
Korom-hegy, illetve a sárospataki Király-hegy nagy tömegei a kovás takaró eróziótól
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védõ hatásának következményei. A kovás teléreknek is hasonló szerepük van, ezek,
sokkal ellenállóbbak lévén az intermedier vulkanitoktól, sokszor kipreparálódnak a
környezetükbõl (Mogyoróska-Regéc környéke).
A hegység vulkáni tevékenységének aktív ritmusait rendkívül változatos vulkáni utó-
mûködési folyamatok követték, melyek a következõk: propilitesedés, káliföldpátosodás,
szulfidosodás, kovásodás, agyagásványosodás, alunitosodás, vasasodás és man-
gánosodás. A fluidumokkal (forróvizes oldatokkal), gõzökkel és gázokkal jellemzett
hidrotermás folyamatok genetikája az alábbi sorrendet követi.
A hidrotermás tevékenység korai stádiumában regionális propilitesedés ment végbe
(ez lényegében a vulkanit színes elegyrészeinek kloritosodásában, esetenként a
plagioklászok karbonátosodásában és albitosodásában nyilvánul meg). E folyamatot
szulfidosodás kísérheti (elsõsorban kalkopirit-, galenit-, szfalerit-, piritásványokkal,
például Telkibányán). A propilitesedést kísérõ és fõként azt követõ káliumdúsulás
(káliföldpátosodás) elsõ lépcsõben az andezit és dácit plagioklászait érinti, ennek
révén azokból elemkicserélõdéssel (metaszomatózissal) káliföldpátok jönnek létre. A
káliföldpátok újabb kiválása (elsõsorban adulár formájában) a repedés-rendszerek
további felnyílását követõen, a hidrotermák felforrása miatt következik be. Ezzel
egyidõben van a legjobb lehetõség az arany akkumulálódására (Telkibánya,
Rudabányácska).
A káliföldpátosodással jelzett felforrási zónából távozó gázok kondenzációja a talaj-
vízszint mentén és a fölötte lévõ zónában szulfátos-bikarbonátos tartalmú, ún, „gõz-
hevített” oldatrendszert hoz létre. Ebben a rendszerben lencseszerûen települõ kovás
testek jönnek létre („kovás sapka”). Ezeket legtöbbször alunitos és agyagásványos
(kaolinites, montmorillonitos, illites) átalakulási zóna veszi körül (Sárospatak, Sze-
rencs, Legyesbénye, Monok). A talajvízszint mentén felszínre lépõ hévforrások kör-
nyezetében a még magas kovasavtartalmú oldatokból a gyors lehûlés révén
kovaüledékek képzõdnek (Komlóska). A hévforrásoktól távolabbra eljutó, egyre hûlõ
hidrotermás fluidumból (forróvizes oldatokból) a helyi medencékben tavi kovaüledé-
kek jöttek létre. Ez a kovaanyag eredetileg iszap formájában halmozódott fel, mely a
késõbbi kõzettéválási folyamatok során vált vastagpados kovatelepekké (Erdõbénye,
Fony, Rátka, Mád, Füzérradvány, Hollóháza). Ebben sokszor megõrzõdtek a tavak-
ban élõ növényi és állati élõlények maradványai, olykor pedig arzén-, higany- és
antimontartalmú szulfidok képzõdtek.

A hegység bányászattörténete
Az elsõ bányászati jellegû tevékenységek az õsemberhez kapcsolhatók. A vulkáni
utómûködés erõsen kovásodott kõzetei, illetve az üvegszerû obszidián számos feltá-
rása, felszíni elõfordulása jó alkalmat adott mind a paleolitikum, mind a neolitikum
emberének azok széleskörû felhasználására. Az obszidián legjobb lelõhelyei
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Erdõbénye és Tolcsva környékén ismertek. A régészeti kutatások szerint a korabeli
kereskedelem révén ez a kitûnõ nyersanyag több száz kilométerre is eljutott. Az erõ-
sen kovásodott kõzetek (korábbi szóhasználattal hidrokvarcit és limnokvarcit) mint
fentebb említettük, igen elterjedt képzõdmények. Számos olyan helyet ismerünk, ahol
az õsember eszközöket készített ezekbõl a kõzetekbõl. Az egyik legjobban kutatott
kõfeldolgozó mûhely Arka közelében található. A neolitikum embere ezek mellett min-
den bizonnyal felhasználta a helységben lévõ sokféle más kõagyagot, illetve festék-
földeket (vasokker, mangánokker). Ezzel szemben az ókorból nem ismerünk
bányászati emlékeket, kivéve a hegység szlovákiai folytatásában lévõ veresvágási
nemesopál-bányászattal kapcsolatos mûveleteket. Ezeket a nemesopálokat ugyanis
a görögök és rómaiak feltehetõen már ismerték.
A középkorban azonban már intenzív bányászkodás indul a területen. Valamikor a
12-13. században kezdõdhetett a telkibányai arany- és ezüstércek bányászata, mely-
nek elsõ virágkora a 14. század, Károly Róbert király uralkodása. Ebben az idõben
emelték Telkibányát bányavárosi rangra, ekkor a felvidéki bányavárosok sorában az
elõkelõ ötödik helyet foglalta el. A veresvízi bányában történt súlyos bányaszeren-
csétlenség azonban jó ideig megállította a további virágzást. Második virágkorát
Telkibánya a 18. században, Mária Terézia uralkodása alatt élte. A részben ma is
látható tárók jórészt ebben az idõben létesültek. Az ércesedés legfontosabb teléreit a
Gyepû-hegy, a Kánya-hegy és a Fehér-hegy rejtette. Több ezer, a középkori
bányászkodás emlékei közé tartozó horpa található a veresvízi táró fölött, illetve a
Kánya-hegy egész területén. Az utolsó nagyobb szabású bányászati kutatások az
1950-es években zajlottak a térségben. A kovás telérek maradék termésaranya és
ezüstásványai kis szerencsével ma is megtalálhatók a régi meddõhányókon. Közép-
kori gyökerû a rudabányácskai Nagybányi-hegyen található aranyércesedés bányá-
szata is. Emellett a hegység számos egyéb pontján folyt aranyra kutatás az évszázadok
során (Erdõbénye, Komlóska, Regéc), azonban kiterjedt bányászati tevékenység egyik
lelõhelyen sem ismert.
Részben a középkori ércbányászathoz kapcsolódott az erõsen kovásodott kõzetek
ércõrlõ malomkövek céljára való felhasználása Telkibánya környékén. A 15. század-
tól sokkal nagyobb méretekben, Sárospatak mellett (Király-hegy, Megyer-hegy, Bot-
kõ) folyt malomkõbányászat, melyet a 20. század második feléig mûveltek.
Érdekességképpen megemlíthetõ, hogy a Telkibánya melletti opálváltozatokat – me-
lyeket ékkõként is használhattak – a 18. század közepétõl ismerték, leírása szinte
minden neves utazó mûvében megtalálható.
A legalább évezredes agyagbányászatnak és fazekasságnak a hegység számos he-
lyén nyoma maradt. Nemzetközi hírre különösen a füzérradványi illites nemesagyag
tett szert, melyet a 19. század közepétõl napjainkig folyamatosan termelnek. Nagy
jelentõségûek voltak az 1800-as évek elejétõl gyártott hollóházi és telkibányai kõ-
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edények is, melyek nagyrészt szintén helyi agyagból készültek. A Sárospatak kör-
nyéki kaolinites nemesagyagok felhasználását a 16. századig vezetik vissza, bányá-
szata a 20. század közepéig tartott. A 20. század elsõ felétõl kezdve bányászták a
Bodrogszegi, Mád és Rátka környéki kaolinites nemesagyagokat. Ehhez hasonlóan
ettõl az idõtõl számítható a rátkai bentonit és a kíséretében lévõ, erõsen kovásodott
kõzetek kitermelése. A hegység területén számos lelõhelyen megtalálható perlitet
elõször, évszázadokkal ezelõtt az üveghutákban használták fel, újabban pedig sok-
kal nagyobb mennyiségben könnyûbeton készítéséhez bányásszák. A legutóbbi év-
tizedekben még számos, addig nem bányászott nyersanyag hasznosítására sor került.
Ilyenek többek között a szerencsi kálitufa, az erdõbényei kovaföld vagy a mádi és
rátkai zeolitosodott tufák.
Külön figyelemre érdemesek a kõbányászati nyersanyagok. A középkortól ismert a
jól faragható riolittufák építészeti célokra való felhasználása. Ezek emlékei Hegyalja
számos községében megfigyelhetõk, mind az épületek, kapubejárók, mind a teme-
tõk faragott kövei között. A 20. század elsõ felétõl pedig az intermedier vulkanitok
számára nyitottak nagy kõfejtõket szerte a hegységben. Ezek anyagát legnagyobb
részben út- és vasútépítésre hasznosították. Leghíresebb volt közülük az erdõbényei
Mulató-hegy Hubertus-bányája, de nagy mennyiségû követ termeltek a tokaji Nagy-
hegyen is. Napjaink legnagyobb kõfejtõje a tállyai Kopasz-hegyen üzemel.

A Zempléni-hegység. Turistakalauz és útikönyv (1:40000 turistatérkép, településis-
mertetõk, túraleírások) címmel idén atlasz jelent meg a Cartographia Kft. gondozá-
sában, másfélszáz oldal terjedelemben. A régóta várt korszerû és informatív kiadvány
létrehozásában számos szerzõ és szerkesztõ részt vett. A fent közölt szöveget a
Zempléni-hegység rövid ismertetésérõl szóló bevezetõ fejezet Szakáll Sándor által
írt részeibõl válogattuk. Szerkesztõségünk – megköszönve a kiadó közlési engedé-
lyét – az útikönyvet jó szívvel ajánlja az olvasók figyelmébe.
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Domján József (1907-1992) Kossuth-
díjas grafikusmûvész alkotói életmû-
vének kiemelkedõ értékû darabjait a
70-es években Sárospataknak adomá-
nyozta. A Sárospataki Képtár Domján-
gyûjteménye 1979-ben nyílt meg a
Kazinczy utcai Szinyei-házban; a vá-
ros abban az évben a mûvészt díszpol-
gárrá választotta. A 25 évvel ezelõtti
eseményre emlékezve rovatunkat az õ
bemutatásának szenteljük. A korabeli
katalógus Végvári Lajos által írt szö-
vegének közzétételével egyúttal em-
lékezünk a régiónkhoz is kötõdõ neves
mûvészettörténészre, aki 2004. május
29-én hunyt el Miskolcon.

Domján Józsefet úgy értékeli a nem-
zetközi szakirodalom, mint a színes
grafika technikájának megújítóját.
Kérlelhetetlen pontosság, céltudatos
kivitelezés és sokfelé irányuló gazdag
képzelet jellemzik az immár hetven-
éves, világhírûvé lett mester tevékeny-
ségét.
Nemcsak mûvészetére jellemzõ a
többféle megközelítés, hanem egész
életútjára; regénybe illõ, események-
ben gazdag életére, amelynek során az

Végvári Lajos

Domján József mûhelyében

emberi lét sokféle státusát, lehetõsé-
gét valósította meg.
Budapesten született, 1907. március
15-én, sokgyermekes munkáscsalád-
ban. Képzõmûvészeti készsége korán
megnyilvánult, de anyagi lehetõségei
nem engedték meg, hogy hajlama sze-
rinti hivatásának éljen. Gyári munkás-
ként dolgozott, közben egyetemi
tanulmányokat folytatott. 1928-ban
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Bécsbe utazott, tanulmányozta a mú-
zeumokat, s azzal a gondolattal fog-
lalkozott, hogy beiratkozik az ottani
mûvészeti fõiskolára. Apja halála
azonban hazaszólította, s az õ vállára
nehezedett a család anyagi bázisának
megteremtése. Bányászként dolgozott,
de a gazdasági világválság idején, mint
annyi más munkást, õt is elbocsátot-
ták. A szerencsétlen esemény új tettek-
re ösztökélte, gyalogosan nekivágott
a világnak, bebarangolta Itáliát, Sváj-
cot, Német- és Franciaországot, s min-
denütt alaposan megismerte a
mûvészeti múzeumokat. Közel 20000
kilométernyi gyalogút után visszatért
Magyarországra. Modern remeteként
a Bakony erdejébe vette be magát, s
kizárólag az erdõ termékeivel táplál-
kozott. Egy közeli kolostor szerzetesei
vették pártfogásukba, és állást adtak
neki. A következõ évben visszakerült
Budapestre, majd beiratkozott a Képzõ-
mûvészeti Fõiskolára. 28 éves volt ek-
kor, és hét év után, 1942-ben rajztanári
oklevelet szerzett. Fõiskolai tanulmá-
nyai idején érte el elsõ sikerét, 1936-ban
elnyerte a Nemzeti Szalon díját. Hama-
rosan ismert portréfestõvé vált, de nem
ennek a mûfajnak a mûvelését tartotta
életcéljának. Absztrakt festményekkel
kísérletezett, és sikeresen szerepelt az
ún. „spiritualista” mûvészek kiállításán.
Domján Józsefet sok szál köti
megyénkhez, 1940-ben több hónapot

töltött a Képzõmûvészeti Fõiskola mis-
kolci mûvésztelepén, itt ismerkedett meg
jövendõ feleségével. Késõbb több ízben
is dolgozott a Mûvészeti Alap sárospa-
taki alkotóházában. Ennek emlékezeté-
re tért vissza a világhírû mûvész ebbe a
városba, s nagy értékû grafikai gyûjte-
ményét a Sárospataki Képtárnak aján-
dékozta.
Visszatérve mûvészetének kezdeti éve-
ihez, nem szabad említés nélkül hagy-
ni, hogy 1942-ben elnyerte a fiatal
mûvészek egyik legnagyobb kitünteté-
sét, a Nemes Marcell-díjat. Ebben az
évben a nagybányai mûvésztelepen is
dolgozott, majd katonai szolgálatra hív-
ták be. Megsebesült, de alkotó kedve
nem csappant. A felszabadulás után részt
vett az anyagi és a szellemi újjáépítés-
ben. 1948-ban volt elsõ nemzetközi si-
kere, Stockholmban és Malmõben. 1950
táján stílusa megváltozott: az akkori
kultúrpolitika hatására figurális kompo-
zíciókat készített. Az egyébként dogma-
tikusnak ismert mûvelõdéspolitikai
elképzelések nem váltak Domján hátrá-
nyára, a szûklátókörû megkötöttségeket
legyõzendõ, erõinek eddig nem ismert
koncentrációjára kényszerült. Így jöttek
létre kitûnõ figurális sorozatai, a „Bu-
dai Nagy Antal”, a „Kádár Kata”, vala-
mint a „Spartacus” széria.
Mesterségében egyre tökéletesedve lét-
rehozta a „Virágok” címû sorozatát,
amely a Medimpex naptárának illuszt-
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rációjaként bejárta az egész világot, s
méltó feltûnést keltett. Sikereinek soro-
zata tovább folytatódott. 1952-ben
Luganoban, majd Kínában, Mongóliá-
ban és Nyugat-Európában szerepelt.
Különösen emlékezetes a fametszet õs-
hazájában, Kínában kapott elismerés; a
legnagyobb mûvésznek kijáró tisztelet-
tel vették körül. 1955-ben Munkácsy-
díjjal, a következõ évben Kossuth-díjjal
tüntették ki. 1956 októberében Genfben
rendezett kiállítása a nyugati világ ér-
deklõdését is felkeltette. Ekkor Svájc-
ban telepedett le, majd az USA-ba
költözött. Jelenleg New Yorkban él,
nemcsak mûvészetét, de kitûnõen meg-
épített mûtermét is számos publikáció
ismerteti.
Az utolsó másfél évtizedben mûvésze-
te kissé módosult. Nem tagadta meg a
figuralitást, de az ember és a világ áb-
rázolásának nagy feladatához a ma-
gyar népmûvészetet is segítségül hívta.
A népi faragások, díszítések precíz elõ-
adásmódja és bonyolult mintázata egy-
aránt léptékké vált számára. A grafikai
dúcok mesteri szépsége, gondos kivi-
telezése, a nyomás tisztasága, a motí-
vumok sokat sejtetõ gazdagsága mind
részesei annak, hogy Domján Józse-
fet ma a többszínû grafikai technika
legnagyobb mesterének, – e hanyat-
lónak ítélt technika – megújítójának
tartják szerte a világon. Idegenben élve
sem feledte szülõhazáját. Számos mû-

vének keletkezési helyét, Sárospatakot
különös szeretettel õrzi emlékezeté-
ben. Így történt, hogy a mester a nagy
múltú városnak ajándékozta életmûvé-
nek kiemelkedõ darabjait. Ezzel a
gesztusával Sárospatak mûvészeti je-
lentõségét emelte. A Sárospataki Vá-
rosi Tanács Domján ajándékának
méltó helyet biztosított, renováltatta és
kiállításra alkalmassá tette az ún.
Szinyei-házat, melyet a jövõben a
magyar grafikai mûvészet egyik fon-
tos intézményének kell tekintenünk.

(Végvári Lajos: Domján József kiállí-
tása. Sárospataki Képtár, kiadja: Sá-
rospatak Városi Tanács V.B.
Mûvelõdésügyi Osztálya – Sárospata-
ki Képtár, 1979.)

Domján József késõbb egyéni kiállí-
táson szerepelt Miskolcon (1981), a
Várszínház Galériában (1982) és a
Magyar Nemzeti Galériában (1987).
1987-ben megkapta a Magyar Nép-
köztársaság Csillagrendje kitüntetést,
amely az Egyesült Államokban élõ
mûvész számára a szülõhaza harminc
év utáni ismételt megbecsülését jelen-
tette. Domján József  1992. november
25-én hunyt el New Yorkban. Mûveit
a Sárospataki Képtár mellett a
Metropolitan Museum és a Magyar
Nemzeti Galéria õrzi. (A szerk.)
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Fiatal, sima arcú legényekrõl szól a történet. Üres zsebû, szegényes öltözetû és
szerelmes szívû pataki diákokról. Regõsökrõl, ahogy e tájon hívják õket:
szupplikálókról. Két szál hegedûs és vagy tizenkét jótorkú énekes jelentette a
pataki regõsöket azon sáros, lucskos õszi napon, amikor bõrönddel a kezünk-
ben nyakunkba vettük a Szárazvölgyet, amelyet Miskolctól Hidasnémetiig vá-
zoltak fel az érdemes térképészek.
Az volt a feladatunk, hogy mûsoros estéket adjunk, és pénzt gyûjtsünk az isko-
lának. Hát eleget is tettünk mi szíves-örömest az igazgatóság kívánságának,
mert a kiszállás szabadsággal járt, és néha még egyébbel is a szemesebbjeinek:
udvarlással, lányok csókjával.
Szikszó, Halmaj, Aszaló. Így következtek sorban az állomások. Gyalogosan,
vonaton meg szekéren közlekedtünk a sáros falvak között.
Már Halmajon nagy fogadtatásban részesítettek.
A lelkek helybeli pásztora minden valamirevaló ivópoharát elõteremtette, és
órákig kóstoltatta velünk a termését. Nem is regösök voltunk mi azon az õszön,
hanem borkóstolók.
Jókedvûen kászálódtunk fel az udvaron várakozó alsómérai szekérre, amely-
nek a gazdája ott bóbiskolt a lovak faránál.
Nótaszóval vonultunk ki a parókia udvaráról.
Én a kocsis mellé telepedtem. Mogorva ember volt, s kacskaringósra pödört
bajusza mintha italtól ágaskodott volna. A lovai nem nagyon tisztelhették, mert
csak poroszkáltak elõtte, pedig nekünk délután ötre mindenáron célba kellett
érnünk.
– Csapjon közibük, az istenért! – bíztattam a gazdát.
– Nem használ az semmit, ha közibük csapok, kérem, mert a rúd nem szalad,
ezt tudhatná, ha pataki deák – jegyezte meg.
A lovak csendesen poroszkáltak, mert a gazda is úgy akarta, pedig nyugodtan
elragadhatták volna a szekeret attól a hangos nótaszótól, amit társaim csaptak a
hátunk mögött.
A kocsis nem szólított meg senkit, hogy „csendesebben!”, a lovait nézte egy-

Mács József

Pataki diákok
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kedvûen, meg rám vetett fürkészõn egy-egy pillantást. Majd elõkerítette zse-
bébõl a dohányzacskót, és megtömködte a pipáját. Már jól ráfüstölt, amikor
mondta:
– Jó dohány.
– Bóti?
– Akkor nem lenne jó. Akkor csak csipotka lenne. No, kóstolja meg hamar –
nyújtotta a zacskót.
– Nincs pipám, köszönöm – hárítottam el a szívességét.
– Van a zsebemben újságpapír.
Nem fogadkozhattam hát tovább, leszakítottam egy darabot az újságpapírból
és beleszórtam a dohányt. Szippantottam belõle néhányat, de úgy elfogott a
köhögés, hogy majd megfúltam.
Tetszett a kocsisnak a kahácsolásom, mert egyszerre megjött a kedve a beszél-
getéshez meg a lovak csapkodásához.
– Szûzdohány. Ezt szereti a finánc.
– Honnan tudja olyan biztosan?
– Hát onnan, hogy mindig ez után szaglász.
– Pedig büdös, meg erõs.
– Ha az embere gyenge.
Sunyin, ravaszul mosolygott a gyengeségemen, miközben többször is végig-
mért tapogatózó szemével.
– Mifélék az urak, ha szabad kérdeznem?
– Regõsök.
– Az is valami, azoknak is élni kell. Oszt most majd nálunk is regélnek?
– Hát, ha szerencsésen odaérünk.
Szóértõn bólintott, a pipát kivette a szájából, és a zsebébe süllyesztette. Aztán
hátra-hátranézett, számba vette a zsibongó diákokat, és megszalajtotta a lova-
kat.
Szemlátomást esteledett, bokrok, fák a réten, házak a dombok lábánál, mind
elvesztették formájukat. Az idõ ködöt szitált szüntelen, nedvesség és sár csa-
pódott ránk a lovak patkójáról.
Az ember a szekér terhével a kultúrház elé kanyarodott, ahol egy sereg vihán-
coló gyerek meg néhány kíváncsibb természetû asszony várt az érkezésünkre.
A diákok leugráltak, és a poggyászukat is leemelték a saroglyáról.
Nyújtottam a kezem búcsúzásra a gazdának, de nem fogadta el.
– Mi még találkozunk – mondta.
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– Eljön?
– Eljöhetek. Aztán majd együtt hazabotorkálunk a setétben, mert én is fogadtam a
házamhoz deákot.
Ezzel pöccintett egyet a kalapján, megcsapkodta a lovakat, gyorsan elszekerezett,
én meg maradtam a barátaimmal, akik tódultak be a kultúrház öltözõjébe, és ké-
szülõdtek szorgalmasan a bemutatkozásra. Nagy volt a tolongás a szûk öltözõben,
s még nagyobb a lányok vására. Szép ruhában, szépen megigazított hajkoszorúval
jöjjenek csak és foglaljanak helyet az elsõ sorban. Cipõkopásért, ázásért, fázásért
nekünk úgyis csak az a fizetség, hogy belepislanthatunk a lányok tükörfényes sze-
mébe.
Öt óra körül visszatarthatatlanná nõtt az érdeklõdésem. Odalopóztam a függöny
nyílásához, és rányitottam szemem a népes publikumra. A kocsisunk kifent baju-
szával és kabátja zsebébõl kilógó pipaszárral ott feszített az elsõ sorban, balján egy
gömbölyû arcú, foncsíkos hajú, dióbarna szemû leányka – angyali szépség volt!
Percekig lestem a lányt, mûsor közben is csak õt fogtam aztán a szemem sugarába.
Fogadkoztam magamban, hogy hazakísérem és megcsókolom, ha addig élek is,
hiszen õ szintén rajtam felejtgeti ártatlan szemét. Mûsorunk utolsó számánál ne-
kem ajándékozott piruló mosolyával már nyíltan kifejezte rokonszenvét.
De hát a kocsis? Hátha azzal jár egy úton, szomszédja vagy keresztapja?
Lepergett az utolsó szám, és én fürgén ugrottam le a színpadról, mert a lány nem
mozdult, a napnál is világosabb volt, hogy semmi kedve egyedül hazamenni. No,
mentem is szaporán, odafurakodtam a kocsisunkhoz, nem azért, mintha vele lett
volna dolgom, hanem mert a lány ott állt mellette.
– Szép mûsor volt – állított meg dicséretével az ember. – Hiába, a pataki deákok
aztán tudnak, kérem. Sokat olvastam én magukról a kalendáriumban.
Szembe dícsért, restelltem magam. A lány is elpirult az elismerõ szavak hallatára.
Észrevehette a gazda, hogy nem az õ kacskaringós bajuszát nézem olyan epedõn,
mert sietett pótolni a mulasztást.
– Ez itt a lányom: Rózsi – mondta és sandán billentette felém a szemét.
Tenyerembe simítottam a lány kezét és szenvedélyesen, mohón szorítottam. Szí-
vesen letérdepeltem volna elé, és szerelmes imádságot duruzsoltam volna, annyira
tetszett. A végzet rendelte nekem Rózsit, azért oldódott meg az elszállásolásom is
úgy, hogy az éjszakát egy fedél alatt töltsük.
– No, elengedheti már a kezét. Nem kell õt vezetni. Hazatalál úgy is – hallottam a
gazda hangját.
Elengedtem a lány kezét, és hármasban kiléptünk az éjszakába. Sötét volt és
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sûrû köd, alig láttam az orromig. Küldtem elõre az embert, hogy ismeri a já-
rást, mi majd Rózsival megyünk utána. Nem egyezett bele az ajánlatomba, azt
mondta, hogy én vagyok a vendég, nekem dukál elöl járnom.
Mit tehettem, mentem elõre, s kezdett bennem szomorú oldalára fordulni  a
világ.
Én elöl jártam, az ember a sarkamban, Rózsi volt a sereghajtó.
Így mentünk egészen a templomig. Ott aztán ácsorgott egy ember, és annak
dolga lehetett a kocsisunkkal, mert beszólította a házába. Elkövetkezett a nagy
pillanat! Itt az idõ, most vagy soha, nyilallt belém a gondolat!
Megragadtam Rózsi kezét, és néhányszor megcsókoltam. Védekezett és súgta
a fülembe, hogy megláthatnak. Pedig olyan sötét volt, hogy egymást se láttuk.
Haj, hogy kértem a mindenhatót, marasztalja még a gazdát a házban!
De nem hallgatta meg könyörgésemet, mert megjelent a gazda a kapuban, és
indított bennünket hazafelé.
Cuppogattuk cipõnket a sárban, csaptuk libasorban a vizet, mert még vacso-
rázni kellett, és az idõ késõre járt. A falu legszélsõ házába invitált az ember, a
takaros kis konyhába. Felesége a kórházban feküdt Miskolcon, a lány terített
asztalt. Gyorsan túltettük magunkat a vacsorán, bor került elénk, iszogattunk
jó sokáig, a lány meg a tûzhely mellé szerénykedett, nem vette le rólam a sze-
mét.
– Aztán maguk mibõl élnek? – érdeklõdött harmadik koccintás után a gazda.
– Mibõl? – rezzentem fel ábrándos gondolataimból.
– Ebbõl a regélésbõl?
– Ebbõl is.
– Akkor nem futja sokra.
– Ingyen csináljuk.
Töltött a poharakba, és arról kezdett beszélni nagy komótosan, hogy ingyen
még a tyúkólját se igazítaná meg a szomszédjának. Mert hát aki dolgoztat,
fizessen. Úgy van az rendjén. Nem engedtem fejtegetésekbe bocsátkozni, Ró-
zsira tereltem figyelmét:
– Szép lánya van.
Megtömködte a pipáját, és a füst felhõjébe takarózott.
– Elég szép.
Elpihentette szemét a lányán, aki egy világért se nézett volna most fel, lehajtot-
ta fejét.
– Neki is tetszett a mûsor. Megérte az estét. Mondtam én elmenõben, ezeket
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megnézhetjük, ezek pataki deákok. Olvastam én magukról eleget a kalendári-
umban.
– Mit olvasott rólunk?
– Hát azt, hogy tudják tenni a szépet, a lányokat hamarosan megbolondítják.
– Aztán Rózsit nem félti a deáktól?
– Õt nem kell félteni! Õ nem olyan. Elég hideg lány a pataki deáknak.
Felhörpintettük az utolsó pohár bort, és a kocsisunk megparancsolta Rózsinak,
hogy vesse meg az ágyat.
– Hányat bontsak? – csengett a lány hangja.
– Csak kettõt.
Rózsi perdült a szobába, én meg maradtam a gazdával. Szívem majd kiugrott a
helyébõl. Mit jelentsen ez? Szállásadóm tudomásomra adja, hogy érti a deákot,
kalendáriumot olvas és tudja, hogy ha lányos háznál van jelen, akkor elégséges
két ágy is három embernek?
Rózsi hamar megtérült és bejelentette, hogy az ágy készen.
– No, mehetünk akkor – nógatott az ember.
Benyitottam az elõszobába. Az ablaknál elbontott ágy várt, de én nem akartam
észrevenni, csak mentem forró fejjel Rózsi után. De az ember nem tarthatta
jónak az elgondolásomat, mert megszólított.
– Ez a deák ágya!
– Maga hol alszik?
– Én is itt a deákkal.
Rózsi még egy utolsó pillantást küldött az ajtóból, és eltûnt a hátsó szobában.
Én meg álltam értetlenül az elõszoba közepén.
– No, vetkezzen, mert ránk virrad – szólított megint a gazda, s a gúnyáját letet-
te a szék karjára.
Levetkõztem és egykedvûen dobtam magam az ágy szélére.
– Szoruljon a falhoz. Majd én fekszem a szélre – utasított szigorúan. Kívánsá-
ga szerint cselekedtem.
– No, így jó lesz.
– Aztán miért lesz így jó?
– Hát csak. Ösmerem én magukat a kalendáriumból. Huncut a pataki deák.
Mint az ördög. Gazdája õrizze, ha lány van a házban.
Ezt mondta akkurátusan, és elfújta a lámpát.
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Havatlan

Szentesténk fehér
idebent. Frissen mosott
függönyünk vakít.

Áldásra várva

Kerek világunk
négyszögesül. Angyal száll
minden sarkára.

Esti mise

Orgonasípok
mind a fényes ablakok.
Felzeng az este.

2003. december 24.

Cseh Károly

Ablaknyi tél
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Helyett

Korhû lábjegyzet K. K-nak

Golgota helyett:
vakondtúrásnyi
próbatétel.

Keresztre tétel
helyett: napi
keresztbe tétel.
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Kell a hit: felhõk alá
bukásunk elhalasztja.
Kell tagadó szájalás:
étkünk más kanalazza.

Kell idõ a fénynek is.
Út kell, s fölé a lámpa.
Torz ébredésünk szitkait
a tévé eldarálja.

A szó konok.
Az éj konok.
Néped nem magyar
nyelvtant tanul.

Kell idõ a fénynek is,
Amíg a tájra tántorog.
Amíg a csendbe visszahull.

Katona Kálmán

J. A. emlékezete
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Elég

Mert kit bánatba vert az Isten,
gyötörheti, hisz fel se szisszen.
Mint kéznyomot egy rézkilincsen,
letörli majd, ha úgy kerûl.

Kiált a mélybõl. Könnye csordul.
Elég, Uram! A bõrömön túl
már semmim sincs. De átkozottul
szeretnék élni. S emberül.

Egy szó. Elég. A bûnt, a kínzott
éjeket, a földi piszkot
ne ontsd felém. Vad õsi titkot
hoztál rám. Bajt a bajban.

S ez itt az élet versbe írva:
Kezét szögekbe szúrva vissza,
bíbor-puhán, még él, s már sírba-
hull, aki halhatatlan.
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Az idõ véget ér bennünk.
Megtörténik velünk is a csönd,
szemhéjak ítélete. Arcunkból
virág lesz vagy fekete föld.
Az utolsó tavasz törékeny vére.
Hiába menekülsz gyermekek
arca mögé. Tekintetedbõl
kiûzetik a fény. És az éjszaka
hatalmas rögöket görget
rád. Hogy a rend nyirkos
enyészete épüljön tovább.

Szólnék hozzád a fénnyel

Ajkadig emelném a hajnalt.
Szülõföldünk harmattól megtisztult
kincseit. Gyûjteném egybe fûszálak
élein szivárgó tájszólásainkat.
Szólnék hozzád a fénnyel,
tavaszra kitárt ég anyanyelvén.
Csak mélyülne szívünkbe
a tenger. A végtelennel tündökölve
élnénk fölgyújtott csillagok között.

Madár János

Arcunkból virág lesz
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Egy függöny ez, mit árulok, egyetlen függöny,
nem kívánja?
Az ön ablaka széle, hossza pont ennek méretét
mintázza.
Egy függöny, függöny, eh fehére leomlik majd.
Vagy a szobája.

Válasszon, választ! Most! Azonnal! Ki fog nyomomban
jönni erre?
Kútmélye város, nem vigyáztak, üres minden háza –
Szeretne,
szeretne, nyilván erre élni. Magában lenni.
Ó, de téved!
Minek jött?
Én nem –
Negyven éve!
Nem hittem el.
Üljön le!
Én ne –
Eljött, s most fél. És magyarázza. Üljön már le!
Kinek beszélek! Negyven éve, hogy elhagyott –
nem engem, de egy szebb környéket,
ez volt az is, miért, miért?! Függönnyel jön?
Csak –
Meg ne szólalj! Elszoktam. Mások hangja fáraszt.
Tudtam, hogy...
Jól van.
S mégse...
Mondtam. Jól van.

Aletta Vid

A függönyárus és az asszony
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Most elmegyek.
Persze.
Megyek.
Ne nézzen szét.
Miattam...
Menjen!
Ezek a kertek –
Negyven éve gazdátlan, törött, bevetetlen, öreg
mindegyik. A függönyét, ha hozta –
Itt lesz.
Hát tegye le.
Kevés a bútor.
Az. Kevés.
Tudtam.
Tudta.
És tudtam azt is –
Persze.
Persze.
Hogy én –
Hogy élsz.
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– Mi újság?
– Hol vagy?
– Négy méterre, a jobb kapu alatt.
– Alig hallak! Mikor szerzel egy másik készüléket?
– Hamarosan.
– Képzeld, gyengélkedik az a kopasz hegyomlás! A konditerem után orvoshoz
ment, még jó, hogy a környéken lakik. Minden mozdulatát figyeltetem. Hosszú
hónapokig lehetne nyámmogni rajta, míg be nem szárad.
– Érdemes idõt áldozni rá, ritka tekintélyes darab.
– Történt más is!
– Micsoda?
– Bughnét, azt a kövér kertészasszonyt, elgázolta a reggeli busz. Hamarosan
földelik! Holnap indulunk, a huszonhatos parcella legalább kétszáznegyven
méterre lehet.
– A huszonhatosba teszik? Ott régen temettek. Melyik sírhely?
– A löszmentiek szerint valahol a nyolcvanadik körül, de õk gyakran terelik
más irányba a magunkfajtákat.
– A hamvasztás kizárt?
– Igen! Tegnap a Mefisztó-ravatalozóban megkezdõdtek az elõkészületek.
– Remélem, nem légmentes koporsóba… A múltkor fülest kaptam a sógortól –
tudod, akinek a léggyé alakult bátyját röptében lekemotoxozták –, hogy a né-
gyes sírboltba családot helyeznek. Felkészítettem a rokonságot a nagy zabára.
Három kilométert slattyogtunk. Bepottyanunk a kriptarésen és mit látunk?
Acélkoporsók!… Körültekintõnek kell lennünk!
– Igazad van, indulnunk kell, mert késõbb – amikor feljavul az állaga – nem
lehet odaférni a helybeliektõl.
– Ne is mondd! Mikor leszünk mi sírközellakók? Soha! Nem születtünk olyan
rothadásban. Egyszer próbáltunk beljebb költözni, de rajtakapott az éber teme-
tõdinasztia, visszatoloncoltatott...
– Ezt most hagyjuk! Megyünk együtt?
– Rendben!

Merényi Krisztián

A mélyben
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– A nyomóskút alatt találkozunk. Amikor bong a harang, felhívlak és pontosí-
tunk.
– Még jó, hogy a temetésre odagyûlhetünk. A Nagy Fekália Egyezmény alap-
ján maga a dinasztia hozta meg a döntést. Tartanak a lázadástól. Mi többen
vagyunk, õk azonban centrálisan szervezettebbek, no és a felszerelésük…
*
– Halló! Halló! Végre!  Hol vagytok?
– A négyes fa északkeleti fõgyökerénél, száznégy centi mélyen. Közeledünk,
csak leragadtunk. Ne induljatok még!
– Mit tetvészkedtek? Nem küldünk vakond-postán martalékot.
– Dögre találtunk!
– Milyen dögre? Mégsem az eredeti terv áll? Csöppet sem csodálkozom, ha az
ostoba õseid után te is légypapíron végzed!
– Nem számoltunk vele. Olyan kellemes bukéja van, képtelenség közönyösen
elhaladni mellette…
– Állaga?
– Félszáraz.
– Érintetlen?
– Többen rájártak.
– Hagyjátok a francba!
– Oké, megyünk!
*
– A tompa hang felé! Valahol itt kell lennie. Most földelik!
– Ismét egy cemeteriumi csoport…
– Nagyképû úri népek, még visszaköszönni sem tudnak. Õk is arra araszolnak.
Halljátok ezt a nyüzsgést? Gyönyörû! Él a föld! Emlékszel még a kétszázötven
fõs rögföldi famíliára? Mindegyik belepusztult a Konrádi család kriptahelyé-
nek kiásásába. Kellett nekik megásatlan sír alá szaporodniuk! Ez a legborzal-
masabb, ami a magunkfajtával történhet.
– A vacak radar két méteren túl semmit nem jelez. Feltornászom magam a
felszínre. Sietek vissza!
*
– Nagy az ember-hõ és a mozgás odafenn. Várjunk, még nem biztonságos.
– Halló! Ki az? Oké… köszönöm! Az izomagyú is kimúlt. Szerdán viszik a
harmincegy per ötvennyolcasba.
– Ha már eljutottunk idáig, nincs értelme átmenni! Ráérünk akkor, amikor
Bughné kiszárad.
– Rendben, ha addig be nem bábozódunk.
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Kedves Igazgató Ur!

Legnagyobb dolognak a kötelességtel-
jesítést tartom. Mert csak ez menti fel
az embert a szubjektív kényelmességi

„Felcsillan a tûz alatti parázs”
Koncz Sándor berlini levele, 1937

vagy kényelmetlenségi szempontoktól.
A kötelességteljesítés legmagasabb
fokának azonban azt tartom, amikor az

Dr. Koncz Sándor (1913-1983) sárospataki teológiai tanár, késõbb alsóvadászi
lelkész, majd pataki levéltárigazgató teológus korában 1932-33-ban Bázelben,
1936-37-ben Glasgowban, 1937-38-ban Berlinben tanult ösztöndíjjal. A fasi-
zálódó Németországban szerzett benyomásait levélben osztotta meg Mátyás
Ernõ (1888-1950) akkori közigazgatóval. A totális állam kiépülésével kapcso-
latos megfigyelései árnyaltak, következtetései a mai olvasó számára is elgon-
dolkodtatóak. Beszámolója különösen annak fényében érdekes, ami a levél
megírását követõen néhány éven belül bekövetkezett. Az akkori berlini hangu-
latot, életérzést, szorongást, az ellenálló gondolati küzdelmet egyébként kitû-
nõen írja le Márai Sándor a Tájak, városok, emberek (Helikon Kiadó, 2002) és
a Sértõdöttek: A hang; Jelvény és jelentés (Révai, 1947) címû útijegyzeteiben,
illetve regényeiben.
Koncz Sándor hosszú ú betû nélküli írógépét, amelyen késõbb egész életében
dolgozott, Baselban, Welti-Schneider Henry konzul úrtól kapta. A szöveget az
eredeti helyesírást megtartva, jegyzetekkel ellátva közöljük. A levél publikálá-
sával folytatjuk sorozatunkat, amelyben már elhunyt pataki tanárok eddig ki-
adatlan munkáit tesszük közzé.

Nagytiszteletû Berlin, 1937. XI. 28.
Dr. Mátyás Ernõ Urnak Sándor Koncz
teológiai és közigazgató Berlin, N4.
Sárospatak Johannisstr. 5. III.
Református Fõiskola. Deutschland.

archivum.pmd 2005.01.15., 13:0472



a r c h í v u m
a r c h í v u m

Z Mempléni úzsaZ M

2004. tél73

ember szeretettel és hálával csinálja
azt, amit tesz. Amikor berlini eshetõ-
ségeimet egyhónapi itt létem után hoz-
závetõlegesen már megállapíthattam,
a Nagytiszteletû Igazgató Ur iránt ér-
zett szeretettel és hálával teszek ele-
get annak a kötelességnek, hogy
ezekrõl írjak is.
Természetesen itt idõzésem alatt leg-
fontosabb dolognak tartom, hogy az
elõttem álló szakkérdést tõlem telhe-
tõen kidolgozzam. A pompás szemi-
nárium és könyvtár ezt lehetõvé is
teszi. Bár a nagy német forduló után a
német irodalom ebben a kérdésben
nem sok érdemlegest mutat fel, fejlõ-
dést meg éppen semmit. Az ilyen
irányu irodalmat kiszorította a német-
keresztyén és a német-pogány „teoló-
gia”, a totális államban szuverén maga
az állam, aminek szuverenitását a dik-
tátor személye adja. Ez a mai Német-
ország élete, igénye, jövõje, erre
vonatkozik az egész propagandaszerû
élet és irodalom. – Az egyetemen a
Wobbermin és a Grühn professzorok
szemináriumaiban veszek részt, mind-
kettõ szisztematikai. A két szeminári-
um nem annyira tárgyánál, mint inkább
szelleménél fogva érdekes. Számtalan-
szor felcsillan a tûz alatti parázs: az
egyház igazi lényege, amikor a pro-
fesszor mindig sürgõsen kijelenti, hogy
ne politizáljunk, kérem. A két sziszte-
matikai szemináriumon kívül még egy

filozófiai elõadást hallgatok. A nap leg-
nagyobb részét a könyvtárban és a sze-
mináriumban töltöm.
Teorétikus munkám azonban egy pil-
lanatra sem von el attól a külföldön
leghasznosabb igénytõl, hogy az élet
területét oly szélesen szemléljem, ami-
lyen szélesen csak tehetem.
Ösztöndíjam egyben Berlin egyik leg-
elõkelõbb és legnemzetközibb társasá-
gát: a Humboldt-klubot is megnyitja
az ösztöndíjasok és érdeklõdõk elõtt.
Itt aztán mindaz, ami árny és fény Ja-
pán-Kínától a balkáni népeken keresz-
tül Amerikáig, tetszõ vagy
visszataszító formában nemcsak, hogy
megjelenik, de valósággal él. Teákon,
elõadásokon, társas összejöveteleken
keresztül az egész világ beleárad szin-
tetikusan az ember fejébe.
Sok alkalom nyílik arra is, hogy az Uj
Németország életmozdulásait figyelje
az ember. Ezekben kétségtelenül leg-
szimpatikusabb és még az angolnál is
nagyobb mérvû a nép szociális bizto-
sítása, nevelése, a népközösség ápolá-
sa, az óriási állami jótékonyság stb. A
nagy baj csak az, hogy ez mind párt-
politikai propaganda szabad vélemény,
szabad sajtó és szabad egyház nélkül.
S ez a sok tiltás az állami élet legna-
gyobb akadálya. Nincs rosszabb, mint
a felszín alatti elégedetlenség, s nincs
kilátástalanabb helyzet, mint amit a tit-
kolt düh teremt.
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A hitvallásos egyház igen nehéz hely-
zetben van. A berlini francia reformá-
tus templomban a multkor a lelkész
116 fogságban levõ lelkészért könyör-
gött. Az üldöztetés állapota aztán igen
tartózkodóvá teszi az egész egyházi
életet. Megtörténik, hogy az érdeklõ-
dõ idegenben is detektívet néznek. Erre
ugyan van is indokuk éppen elég. Vagy
két hete személyes tanuja voltam a Ker.
Diákszövetségben, hogy a gyûlést egy
detektív feloszlatta. S vagy egy hete
van annak, hogy 11 teológus nevét ki-
függesztették az egyetem fekete táb-
lájára és kicsapták õket, mert a hitvalló
egyház kurzusain részvettek. Hogy be
nem vallott egyházellenes propagan-
da folyik, az tény. Erre pedig pszicho-
lógiailag azért van szükség, hogy a
zsidó kérdés elintézése után a mûve-
letlen és a nemzeti forradalom elõtt
kommunisztikus beállítottságu töme-
get valamivel szórakoztassák. Így ér-
deklõdés-keltési áldozat az egyház,
amelyik sok fontos kérdésrõl elveszi a
figyelmet.
Ujságot szinte nem érdemes olvasni,
ezek igen szûk-szellemû propaganda-
iratok. Más szellemû ujság pedig ma
Németországban nem existálhat.
A diktatura az egész életet nyomottá
és az emberek közlekedésében bizal-
matlanná teszi. Hogy bizonyos élelmi-
szerek igen drágák, meg hogy
hiányzanak is, ez elég sok panaszra ad

alkalmat. Azt azonban meg kell adni,
hogy a bámulattal határos az a szociá-
lis berendezkedés, ami a szegény né-
pet élelem terén is a pénzesek ellen
védi.
Eddig már részvettem egy a sterilizál-
tak lelki gondozását tárgyaló konferen-
cián. Mivel tagja vagyok a
Dozentenschaftnak1, többször nyílik
alkalmam bepillantást nyerni a német
szociális, technikai stb. életbe. Láttam
a világ egyik legnagyobb nyomdáját,
ahol a világ egyik leggyorsabb ujságja,
ami naponta háromszor jelenik meg, 20
perc alatt készül. Voltam a bûnözõket
foglalkoztató óriási telepen és a Hitler-
ifjak egy igen barátságos estéjén.
Kétségtelen, hogy még a mai Néme-
tországban is igen sokat lehet tanulni,
látni s fõleg alkalmas talaja van annak,
hogy az ember kritizáló készségét nem
rosszakaratulag, de objektíve kifej-
lessze.
Más típusu ország, mint Svájc és Ang-
lia, számomra éppen ezért rendkívül
tanulságos. Hálás vagyok Istennek,
hogy ezt is megismerhetem. Õ tudja,
hogy mire és miért.2

Farkas püspök urtól az Egyetemes
Konventnek a berlini református ma-
gyarok lelkigondozására való hivata-
los megbízását megkaptam, sajnos
azonban minden konkrétum nélkül.
Így a dologban kissé tanácstalan va-
gyok, de azt hiszem, hogy a követség,
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az itteni magyar egyesület stb. segít-
ségemre lesz.3 Ez irányban még eddig
nem tettem lépéseket, mert itt minden
szerv most a miniszterelnök és Kánya
fogadására készült.4 Ez azonban most
már bevégzõdött, így nyugodtabban
lehet érdeklõdni is majd.
Azt hiszem, hogy ideje, hogy befejez-
zem levelemet. Így is talán több ideig
igénybe vettem az Igazgató Ur idejét,
mint ahogy ez az egész levél megér-
demli. Szolgáljon kielégítõ magyará-
zatul ehhez az, hogy én Patakot elsõ
sorban személyein keresztül szeretem,
személyein keresztül a multban és sze-
mélyein keresztül a jelenben, akik épí-
tenek, töprengenek, vezetnek és
szeretnek.

A Nagytiszteletû Ur kedves Családját
is szívesen üdvözölve,

alázatos tisztelettel köszönti
hálás és hû tanítványa:

Koncz Sándor

(A dokumentumot közzéteszi, a beve-
zetõt és a jegyzeteket írta: Koncz Gá-
bor)

Jegyzetek
1 A docensek testülete.
2 A levél megírásakor Koncz Sándor még

nem tudhatta, hogy késõbb más „rendkí-

vül tanulságos” ismereteket is szerez.

1943-1946 között tábori lelkész volt, az

oroszországi Gomeltõl a németországi

Hannoverig; „Európa roppant térségein

mozogtam…  Végigtemettem a világhábo-

rút…” írta egyik emlékezésében. Bergen-

Belsen térségében, parlamenterként részt

vett a fegyverszünet létrehozásában, a kon-

centrációs tábor felszabadításában.
3 Farkas István, a Tiszáninneni Reformá-

tus Egyházkerület püspöke. Koncz Sándor

jegyzete szerint „ a Nagyméltóságú Egye-

temes Konvent megbízásából” feladatul

kapta a berlini református magyarok

összeírását, lelki gondozását és gyüleke-

zeti szervezésének megkezdését is.

Belmissziói intézményeket látogatott. Szol-

gálati naplójában rögzítette, hogy 1938.

április 17-én Berlinben, Húsvét Hétfõi is-

tentiszteletet tartott, úrvacsoraosztással,

a Collegium Hungaricum-ban, amelyen

Horthy Kálmán attassé is részt vett. Má-

jus

 29-én az „Elég néked az én kegyelmem”

textus alapján, vasárnap hirdette az igét.
4 A miniszterelnök ekkor Darányi Kálmán

(1886-1939), a külügyminiszter Kánya

Kálmán (1869-1945) volt.
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Nehezen képzeli el az ember, ha egy
régi térképet, vagy építészeti alapraj-
zot vesz kézbe, hogy a mûszaki rajz
egy régen elfeledett életformát kelthet
életre. Most, amikor a „Sárospataki
várkörnyék mûemléki rekonstrukciós
terv”-ével és a készülõ általános terv
módosításaival, ennek történeti aspek-
tusaival kezdtünk el foglalkozni, mi
magunk is ezt a gondolatsort jártuk
végig. Felidézni a városba települt la-
kosság lakóhelyét, életformáját, a kö-
zösség építészeti tevékenységét.
1989 januárjában tervbemutató tárgya-
lásra gyûltek egybe az igazgatási, mû-
szaki és kulturális élet vezetõi, azok,
akik felelõsnek érzik magukat a város
történeti szerepének megõrzéséért, jö-
võjének a múltra épülõ, és ebbõl ki-
bontakozó megformálásáért. A
tárgyaláson a Városszépítõ Egyesület
képviseletében Dr. Újszászy Kálmán
professzor, a város tiszteletben álló
díszpolgára is jelen volt. A mûemléki
terv készítõjének, M. Anda Juditnak,
a Városépítési Tudományos és Terve-
zõ Intézet mûteremvezetõjének, a re-
konstrukciós terv készítõjének
ismertetéséhez kapcsolódóan dr.

Zsidó közösségi épületek Sárospatakon
Gazda Anikó rekonstrukciós vázlata, 1989

Újszászy Kálmán felszólalásában arra
a történeti szerepre hívta fel a figyel-
met, melyet a város zsidósága foglalt
el a város életében, s melyet a közös-
ségi épületek tárgyi mivoltukban õriz-
tek meg az utókor számára. Ezért – a
mûemléki és a városi lakóterület hatá-
rán fekvõ, volt zsidó rituális fürdõ épü-
letének rekonstrukciójával, múzeumi
célú felhasználásával – biztosítottnak
látná a zsidó közösség emlékezetének
megõrzését. Ezt a javaslatot a tárgya-
lás résztvevõi elfogadták, s ennek meg-
felelõen készült el a jóváhagyásra
kerülõ terv. (Erre az igazgatási eljárás-
ra, s ennek jogi következményeire fel-
tehetõen 1989 novemberében kerül
sor.)
Hogy megértsük, miért fontos e javas-
lat és a kialakításra kerülõ zsidó em-
lékmúzeum, röviden ismertetni kell a
városba települt zsidóság sorsát, elhe-
lyezkedését, épületeiket.
A város gazdasági életét és kereske-
delmét a XVIII. században, Tokajhoz
hasonlóan a városba települt görög la-
kosság tartotta kezében. Késõbb, a
városból való elköltözésük után gaz-
dasági szerepüket a Lengyelország fe-

Zsidó közösségi épületek Sárospatakon
Legyen-e Zsidó Múzeum a városban?
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lõl – kezdetben csak egy-egy vásár ide-
jére engedélyezett –, 1840 után pedig
már állandó letelepedési jogot nyert
zsidóság foglalhatta el. A város 1785.
évi térképén észrevehetjük azokat az
elkülöníthetõ területegységeket, melyek
az önálló városrészekbõl a késõbbi egy-
séges városszerkezetet megalkották.
1./ „Szent város” ( a vár mellett kiépült,
azzal közös városfallal övezett köz-
ponti mag, a római katolikus felekezet
egyházi épületeivel – rk. templom épí-
tési éve: 1492)
2./ „Hustác” (görögkatolikus város-
rész, templomuk 1714-ben épült)
3./ Polgárváros (kereskedelmi központ
a hídfõ környékén, a zsidóság feltéte-
lezett elsõ letelepedési helye, a zsina-
góga 1864-ben épült)
4./ Polgárváros (a református közös-
ség lakóhelye, a templom 1771-ben
épült a Berna-sor és a Kollégium
szomszédságában) (helyesen: 1771-81
között - a szerk.)
5./ „Héce” (a polgárvároshoz csatla-
kozó terület, útrendszerében önálló
falunak tûnik)
6./ „Zsidó város” (várfalon kívüli,
Bodrog-parti terület, a közösség ima-
háza 1905-ben épült)

A térkép és a helyi hagyomány szerint
a zsidóság két idõszakban érkezett. Az
elsõ periódusban a hídfõ – a piachely
– körüli területet foglalták el, s késõbb

e körül alakult ki a máig is fennma-
radt kereskedelmi központ a szüksé-
ges üzletekkel, vendéglõkkel, de ez lett
egyben a városi igazgatás központja is.
A második periódusban a Bodrog-parti
városrész épült be a Retel utca környe-
zetében. (XIX. század közepétõl) A
szerény és puritán lakóházak között
épült fel a vallását mélyen átérzõ és
annak elõírásait követõ közösség ima-
háza 1905-ben, iskolája és a ifjak tan-
háza, a jesiva. Itt élt e zárt közösség
valamennyi elöljárója, a rabbi, a vágó,
stb. (E zárt és különös életvitelû, puri-
tán réteg önálló szigetet alkotott a vá-
rosban, ezért a területegység neve:
Zsidó város.)
A XVIII. és a XIX. század folyamán
kialakult társadalmi, vallási csoportok
alkotta, önálló életformát képviselõ
városrészek élete a századelõn nagy-
jából összemosódott. A város életében
a legnagyobb változás a háborús évek
után következett, amikor a deportálá-
sok és a munkaszolgálat után a városi
zsidóságnak csak mintegy ötöde tért
vissza a városba (1036 lélekbõl 220
fõ). A túlélõk fokozatosan elhaltak,
családtagjaik elköltöztek. (Ma már
csak 2 idõs asszony él a városban).
Ez a változás elsõsorban a zsúfolt „Zsi-
dó város” területét érintett, ahol az
imaházat bombatalálat érte, a lakóhá-
zak nagy része is üresen tátongott. Így
nem meglepõ, ha e városrészt a társa-
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dalom perifériáján élõ cigányság fog-
lalta el. A már korábban pusztulásnak
indult épületek mûszaki állapota to-
vább romlott. Az új lakosság, illetve a
város vezetõsége nem akarta és anya-
giak hiányában nem is tudta ezeket az
épületeket megfelelõ módon karban
tartani. Mindez azokra az évekre esett,
amikor a településtörténész is olyan
felfogást képviselt, mely támogatta a
várfalon kívüli terület falrendszerének
régészeti rekonstrukciójával összefüg-
gésben a toldalék-lakóterület lebontá-
sát. Így mind a zsidóság, mind a
történelem bizonyságaként üresen
maradt városrészbe települt cigányság
területét bontásra ítélte. Ezzel a város
településtörténetének, – egy fontos
periódusának – tárgyi bizonyítékai
szûntek meg.
Így a városban élõ zsidóság emléke-
zetét ma elsõsorban a közösségi épü-
letek õrzik. A város közepén a
„kereskedelmi központban” megma-
radt egy egészen egyedülálló épület-
együttes, amely a volt zsinagógából,
imaterembõl (téli imaház), zsidó isko-
lából, a rabbi lakásából és a zsidó ritu-
ális fürdõbõl (mikve) áll. A különbözõ
fajtájú közösségi épületek ilyen komp-
lex területi és vizuális közelsége szin-
te egyedülálló az országban, de talán
Európában is. Van olyan város ugyan-
is, ahol a zsinagóga eredeti funkcióját
és használatát megõrizve mûködik,

másutt építészeti formáit megõrizve
újabb funkciót betöltve szolgálja a te-
lepülés lakosságát (Baja), de ezeken a
helyeken iskolát, vagy a rituális für-
dõt már hiába keressük. (Még Mádon
is lebontották a rituális fürdõ épületét.)
Sárospatakon, – megállva a Hotel Bod-
rog elõtti teresedésen és onnan körül-
tekintve – egy pontból tárul elénk a
zsidó közösség korábbi életének szín-
tere: a zsinagóga, a rituális fürdõ és az
iskola. Ez olyan kultúrtörténeti érték,
melyet mindenki számára ismertté kell
tenni, és a város idegenforgalmi látni-
valói sorába is be kell kapcsolni.
Az 1864-ben épített, 1890-ben átala-
kított nagyméretû zsinagóga épületét
az 1960-as években a csekély lélekszá-
mú zsidó közösség már nem használ-
ta, és az akkori szokásoknak
megfelelõen eladta, olyan feltétellel,
hogy az épület formai jegyei se emlé-
keztessenek korábbi szerepére. Ma
már nem vállaljuk, és a zsidó múlt szá-
mára sértõnek tartjuk az épület hasz-
nálói emlékezetének is az eltörlését,
ezért javasoljuk, ha az épület nem is
állítható vissza már eredeti belsõ for-
májára (a zsinagógai teret födémmel
megosztották, berendezése hiányzik, a
tóraszekrény helyén vezették az épü-
let kéményét), a felújításakor homlok-
zata nyerje el ismét eredeti képét, és a
városkép egysége új kerítéssel gazda-
godjék az utca vonalában.
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Az épület udvarán 1936-ban épített téli
imaterem megõrizte a belsõ tér építé-
szeti részleteit, annak ellenére, hogy
belsõ terét raktárnak használják. Így ez
az épület még eredeti formában beren-
dezhetõ.
Az Erdélyi János utcában álló volt zsi-
dó iskola a bejárati tábla tanúsága sze-
rint 1885-ben Goldblatt Farkas 6000
aranypénz értékû adományából épült,
azzal a céllal, hogy falai között Isten
tanára is tudásra nevelje Izrael fiait,
szolgálva ezzel népét és városa lakóit.
Az épület falai között ma is
iskolásgyerekek ülnek, és a volt rabbi
lakás utcai épülete is használatban van.
Sajnos a rendezési terv ezt az épületet
bontásra ítélte, hogy nagyméretû telké-
re új iskola épülhessen. A meglevõ épü-
let léptéke és formai jegyei alapján
azonban ez a döntés kérdéses, nem ki-
zárólag ennek történeti, kultúrtörténeti
értéke, hanem városképi helyzete mi-
att. E helyen ugyanis, a várkörnyéki
mûemlék együttes közelében célsze-
rûbb lenne a meglevõ építészeti tömeg,
lépték megõrzése. (Az iskola épületét
azóta lebontották, helyén társasház
épült – a szerk.)
A zsidó fürdõ épülete a II. Rákóczi
Ferenc utca (helyesen: Rákóczi utca –
a szerk.) és a Kádár Kata utca (ma:
Szent Erzsébet utca – a szerk.) sarok-
telkén, a történeti árokban épült, felte-
hetõen még a XIX. század elsõ felében.

Helyszínét az a természetes forrás ha-
tározta meg, mely alapfeltétele a val-
lási elõírások szerint mûködõ rituális
fürdõnek. A zsidó vallásban a fürdõ-
nek ugyanis kettõs szerepe van: a testi
és a szellemi megtisztulást szolgálja,
tehát nem kizárólag a mindennapi élet
vitelének, hanem az ünnepek és a
szombat megtartásában is jelentõs a
szerepe, különösen a vallási elõírások-
hoz szigorúan ragaszkodó közösség
tagjai számára. Így történeti szerepé-
ben nem lehet tehát közömbös, hogy
az üresen maradt épületet, melyet a
Magyar Izraeliták Országos Képvise-
lete 1989 nyarán adott el új tulajdono-
sának, milyen célra hasznosítják. A volt
rituális fürdõ belsõ tere (alagsori szint)
eredeti formában megõrizte fõbb funk-
cionális tereit, medencéit. A tisztasági
fülkék válaszfalai (deszka falak) és a
fürdõkádak hiányoznak. A rituális me-
dence lépcsõit kell feltárni, és a vízszi-
vattyút felújítani. A hideg és meleg
víztároló fakádak rekonstrukciója
azonban az elõírások szerinti kivitel-
ben (kizárólag csapolással) szükséges.
A belsõ tér (és az elõfürdõ) a budapes-
ti zsidó rituális fürdõ korábbi tárgyai-
val berendezhetõ.
Az épület megõrzését, mint a beveze-
tõben említettük, a várostörténet kul-
turális értékeit féltõ gondolat indította
útjára. Szeretnénk, ha a kicsinyes egyé-
ni érdek ettõl az európai érdeklõdésre
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is számot tartó zsidó kulturális értéktõl
nem fosztaná meg a város és az ország
lakosságát. (A fürdõszinten, mint hal-
lottuk, sörfõzdét szeretnének üzemel-
tetni) A földszinti átalakítási és
felújítási munkák az Országos Mûem-
léki Felügyelõség részére bemutatott
tervek alapján, a területet ismerõ, és ér-
tékeit õrzõ mûemléki szakember jóvá-
hagyásával (Arnóth Ádám) már készül,
Herbária gyógynövény szaküzlet szá-
mára. A fürdõszint funkciója azonban
nem különíthetõ el a földszint gépészeti
rendszerétõl, a tereprendezés sem vá-
lasztható el szorosan. Ezért is tartjuk
sürgetõ feladatnak, hogy a rendezési
terv elõírásait a város lakossága is ma-
gáénak téve, támogassa. (A fürdõépü-
let földszintjén ma üzletsor található –
a szerk.)
Sárospatak „elsõ” volt városaink között
abban, hogy az 1960-as, 1970-es évek
építészeti tévedéseit – polgárainak je-
lentõs anyagi áldozata árán – korrigál-
ja, és Makovecz Imre tervei alapján
„kalapokat” tett a hagyományos város-
képétõl idegen dobozházakra (pártház,
egészségház, Tünde Áruház). Hason-
lóan példamutató – és jelképes értékû
– gesztus lehetne, ha a zsidó múlt kul-
turális örökségének emlékeit híven
õrizné meg a jövendõ számára.
A Hegyköz és a Bodrogköz életében a
borkereskedelem és a galíciai beván-
dorlási hullámok révén a zsidóság sze-

repe és jelentõsége az országos átlag-
nál nagyobb mértékû volt. Sárospatak
egyedülálló lehetõséggel rendelkezik,
hogy megmaradt építészeti emlékein
keresztül méltó emléket állítson ennek
az idõszaknak, értelmetlenül elpusztí-
tott, és kényszerûségbõl elvándorolt
polgárainak. Az utolsó pillanathoz ér-
keztünk, hogy ezt az érdekes, a zsidó
múlt emlékeit õrzõ építészeti együttest
megõrizzük, ezekbõl Zsidó Emlékmú-
zeumot létesítsünk.
Mint arról a „Sárospatak” címû újság
októberi száma tudósít, a város emlék-
táblán szeretné a második világhábo-
rúban elesettek emlékezetét megõrizni.
A hajdani „Zsidó város” néhány házát
õrzi még a város a Retel utca hídfõ fe-
lõli oldalán. Talán itt lehetne felállítani
azt az emlékmûvet, mely az elpusztult
zsidó polgárok nevét és emlékét rögzí-
tené. Ezáltal nemcsak a zsidó lakosság,
hanem az elpusztult városrész sorsa is
megõrzésre kerülhetne. Reméljük,
hogy Sárospatak hagyományõrzõ pol-
gárai nem fogják veszni hagyni még
megmenthetõ értékeiket.

Budapest, 1989. október 31.

Dr. Gazda Anikó
budapesti
Sugár Péter
sárospataki születésû
építészmérnökök
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Felhasznált irodalom

Dercsényi Dezsõ – Gerõ László: A sá-
rospataki vár, Bp. 1957.
Magyar Zsidó Lexikon, Budapest,
1929.
Öt község: Grünvald Fülöp: Sárospa-
tak. A magyarországi zsidó hitközség-
nek monográfiái, Bp. 1972.
A hegyaljai mezõvárosok történeti nép-
rajza, Miskolc, 1988.
Gazda Anikó: Zsinagógák Magyaror-
szágon. Térképek, rajzok, adatok,
(Nyomdában lévõ kézirat, Bp. 1989-
1990)
dr. Gazda Anikó rekonstrukciós vázla-
tai, Budapest, 1989. október hó, VÁTI

A kéziratban található vázlatok jegy-
zéke:
· Sárospatak térképe Franz
Römischtõl, 1785
· Sárospatak. Templomok és középüle-
tek a zsidó közösség lakóhelye és kö-
zösségi épületei 1944 elõtt
· A zsinagóga rekonstrukciós vázlata,
bejárati homlokzat
· Sárospatak. Zsidó közösségi épüle-
tek a város központjában
· Kádár Kata utca (épületek homlok-
zati rajzai)
· Sárospatak. Kádár Kata utca 1. Iz-
raelita rituális fürdõ – mikve – építé-
szeti rajzai

Sugár Péter: Érzelmes utószó egy ta-
nulmányhoz

A fenti tanulmány szerzõje Gazda Ani-
kó, építész, a Városépítési Tudományos
és Tervezõ Intézet egykori munkatár-
sa, a magyarországi zsidó múlt tárgyi
emlékei és a magyar zsinagógák kuta-
tója volt. Több társszerzõvel közösen
írt mûve, a Magyarországi zsinagógák
(Mûszaki Könyvkiadó, 1989) e nagy
témának alapmûve. Õ írta a „Zsinagó-
gák és zsidó községek  Magyarorszá-
gon” c. kötetet is, amelyet az MTA
Judaisztikai Kutatócsoportja adott ki
1991-ben, nem sokkal a szerzõ halála
elõtt. Gazda Anikó a tudós városkuta-
tó, építészettörténész és városszocioló-
gus szemével térképezte fel és gyûjtötte
össze a zsidó múlt építészeti emlékeit
a hazai településeken.
Gyerekkoromban sokat rajzolgattam a
pataki Retel utca romantikusan düle-
dezõ házait. Idõnként a hegedûmet is
magamhoz vettem, egy prímásnak ké-
szülõ cigányfiúval együtt húztuk: õ a
Pacsirtát, én Vivaldit. Nyaranta a Pata-
kon mûködõ mûvésztelep festõi-rajzo-
lói is a leginkább a Vár falai alatt, a
Bodrog-parton kerestek és találtak té-
mát. De a tanítóképzõ kiváló mûvész-
tanára, Debreczeni Zoltán legtöbb
festménye, linómetszete is a régi vár-
falhoz festõi fürtökben tapadó házak
látványát örökítette meg.
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Amikor Gazda Anikóval találkoztam,
és a pataki zsidóság életével kapcso-
latban érdeklõdött, Anyám lett a for-
rásértékû adatközlõ: minden házról
meg tudta mondani, kik laktak benne.
Anikónak segédkezve, a város zsidó
házait végigjárva-rajzolva döbbentem
rá, hogy az én gyerekkorom is része
volt a pataki-hegyaljai zsidóság törté-
netének, hogy a családom és én ma-
gam is részesei és tanúi voltunk/
vagyunk ennek. Akkor vált számomra
láthatóvá, hogy a város településszer-
kezete, utcái-házai hogyan õrzik a tör-
ténelmet: hogy a „Szentnegyed”, a
„Héce”, a „Hustác”, a katolikus, a re-
formátus és a görögkatolikus városré-
szek mellett volt „zsidóváros”, nem is
egy, hanem kettõ (egy neológ és egy
orthodox). Akkor értettem meg, hogy
ez az épületegyüttes, amelyrõl Gazda
Anikó tanulmánya szól, talán egész
Európában egyedülálló.
Amikor Újszászy Kálmán professzor
úr ennek az együttesnek a megõrzése
mellett emelt szót, európai történelmi
távlatban látott és gondolkodott. (Neki
ez a távlat volt a természetes). Sáros-
patak elsõ lehetett volna abban, hogy
az észak-magyarországi zsidóság em-
lékezetét pl. a rituális fürdõ rekonstruk-
ciójával megõrizze.
Tizenöt évvel ezelõtt, amikor a fürdõ
épületét nagy sietve eladták, két további
lehetõségtõl esett el a város: bontócsá-

kány alá került a volt jesiva és a
rabbilakás akkor még megõrizhetõ épü-
lete, és Patak elpusztított izraelita pol-
gárainak a nevét azóta sem örökítette
meg emléktábla (bár a névsort az Izra-
elben élõ – nemrég elhunyt – Ádler
Piroska a pataki zsidóságról szóló
könyvében összeállította).
A médiában követhetõ, milyen nagy
viták és küzdelmek folynak napjaink-
ban Budapesten az erzsébetvárosi volt
gettó épületeinek a megtartása/bontá-
sa körül. Közép-Európa más országai
elõbbre tartanak: Csehországban és
Szlovákiában az ottani kulturális tárcák
és az Európai Unió nagy összegeket
fordítanak a volt kisvárosi gettók mû-
emléki felújítására. Az Unióban meg-
nõ minden helyi érték szerepe, a
közösségek nagy erõfeszítéseket tesz-
nek regionális sajátosságaik megõrzé-
séért, kibontakoztatásáért. Egy
település lakói számára alapvetõ él-
mény, amikor megtapasztalják, hogy a
saját civil életük, törekvéseik történel-
mi távlatba helyezhetõk, és részévé
válnak annak, amit kultúrának, hagyo-
mánynak, vagy egyszerûen történelem-
nek neveznek. Ilyenkor a hétköznapi
élet megszokott színterei egyszerre
életre kelnek, az elsüllyedt, vagy nem
érzékelt múlt megelevenedik, tudatos-
sá, az öntudat részévé válik
A pataki polgárok és utódaik már rég-
óta részesei lehetnek a történetiség ezen
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élményének. Ennek szerves részeként
talán egyszer a zsidóság alvó múltbeli
élete is felelevenedhet Patakon – ha a
város polgárai igazán akarják és ha még
lesz mit megõrizni. Lehet, hogy a vá-
ros közössége egyszer ráébred, hogy
múltjának és identitásának ez a szeg-
mense is vállalható/vállalandó része?
A rituális fürdõ épülete áll még, akár-
csak a téli imaházé…És ha egyszer a
volt zsinagógából átépített bútoráruház
megvakult homlokzata visszakapná
egykori elegáns külsõ képét, a pataki
városkép ismét a történelmi magyar
városokra jellemzõ arcát mutathatná: az
építészetben is a komplexitást. Amikor
a többi felekezet templomai között ott
sorakozott a zsinagóga épülete, az ere-
deti városképben elõkerttel visszahú-
zott homlokzattal, szép kovácsoltvas
kerítéssel, hasonlóan a mûemlék refor-
mátus templomhoz.
Gazda Anikó 1989 októberében arra
hívta fel a figyelmet, hogy Sárospatak
talán európai léptékben is egyedülálló
lehetõségekkel rendelkezik, mert szin-
te sehol nem maradt fenn ilyen,  a zsi-
dóság életét teljes mértékben
reprezentáló összefüggõ épületegyüt-

tes. Utolsó mondatát idézve: „Remél-
jük, hogy Sárospatak hagyományõrzõ
polgárai nem fogják veszni hagyni még
megmenthetõ értékeiket”.

(A fent közölt “A zsidóság letelepedé-
si periódusai Sárospatakon a XIX-XX.
században. Dr. Gazda Anikó rekonst-
rukciója, VÁTI, Budapest, 1989.”
címû, A/4 formátumú, borítóval együtt
kilenc oldalas gépirat a Sárospataki
Református Kollégium Tudományos
Gyûjteményeinek Adattárában At.
2718. számon található. A helyesírási
és betûhibákat kijavítottuk, egyébként
a szöveget eredeti formájában közöl-
jük. A publikálással szerkesztõségünk
emlékezni kíván a magyarországi
holokauszt 60. évfordulójára. Ezúton
köszönjük meg Sugár Péter Ybl-díjas
építészmérnöknek, hogy utószavában
bemutatta a tanulmány szerzõjét, se-
gített megvilágítani épített környeze-
tünk megõrzésének fontosságát, és
felhívta a figyelmet a Sárospatakon
még megvalósítható értékmentésre. A
dokumentumot közzéteszi Bolvári-Ta-
kács Gábor.)
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Szabó Csaba

Volt egyszer egy csoda
Osterhaven professzor emlékezete

Ez a megemlékezés úgy kezdõdik, mint
egy mese: hol volt, hol nem volt, élt a 20.
század második felében egy csudálatos
férfi. Csoda volt az élete, csodák történtek
körülötte, s az õ tettei is csodaszámba
mentek. Ezekrõl a csodákról szól az aláb-
bi történet.
1941 tavaszát írták. Az amerikai Michigan
államban egy Európából, Hitler Németor-
szágából menekült professzor legkiválóbb
nyelvész-hallgatójához készült, aki hóna-
pok óta súlyos betegen feküdt. A látoga-
tásra maga mellé vett egy fiatal teológust
is. A beteg Gönczy Árpád, magyar diák volt,
aki lelkesen mesélt vendégeinek hazájá-
ról, szülõvárosáról és arról az iskoláról,
amelyik oly kitûnõen készítette õt fel ame-
rikai tanulmányaira. Gyógyulása után oda
készült visszatérni, de ebben két hónap
múlva bekövetkezett halála megakadá-
lyozta.
A pályáján éppen elinduló michigani lel-
kész-növendék ekkor hallott elõször Sá-
rospatakról, a távoli Magyarország
legendás diákvárosáról. S ettõl kezdve
haláláig nem múlt el nap anélkül, hogy
Sárospatakkal – legalább gondolatban –
ne foglalkozott volna. Könnyû dolga volt:
egy évvel késõbb – csodaszámba menõ
hihetetlen véletlen volt ez – feleségül vet-
te Margaret Nagyot, akinek szülei Magya-
rországról, az Abaúj megyei Jablonkáról
kerültek a századforduló táján az Egyesült

Államokba. Margaret, aki Amerikában szü-
letett, még tudott magyarul, s ezt a ma-
gyar tudását (szüleinek 19/20.
századfordulói, felvidéki, itt-ott a mai fül-
nek már archaikus kifejezésekkel tarkított
anyanyelvét) mind a mai napig megõrizte.
A fiatal amerikai teológus-férj egy alkalom-
mal megkérdezte apósától, hogy hazájá-
ban Jablonka és a hozzá hasonló
települések lelkészeit hol készítik fel hiva-
tásukra. A válasz már ismerõs szó volt:
„Sárospatakon”.
Az életet a csodák teszik mesévé. Ilyen
csoda volt az a bûvös szó is – Sárospatak
– amely meghatározó módon vonult vé-
gig a fiatal amerikai lelkész-növendékbõl
lett nemzetközi hírû tudós teológus-pro-
fesszor további életén.
Maurice Eugene Osterhaven  „Holland-
Amerikában”, a nyugat-michigani Grand
Rapids-ben született 1915. december 8-
án. Szülei, John Osterhaven és Mattie L.
Van Zoeren, holland bevándorlók leszár-
mazottai voltak. Európában, a napóleoni
háborúk utáni elszegényedés, elégedet-
lenség, kiábrándultság és vallási szkepti-
cizmus tönkretette az egy évszázaddal
korábban még virágzó németalföldi társa-
dalmat. A változtatásokat sürgetõ reforme-
reket üldözték, lehetetlenné tették
életüket-mozgásukat, megfagyott körülöt-
tük a levegõ. Nem sokáig. Lelkészük hívó
szavára összegyûltek mindazok, akiket
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vallási nézeteik miatt üldöztek, s 1846-ban
útra keltek új hazát keresni, kivándoroltak
Amerikába, a szabadság földjére. New
Yorkban (korábban: New Amsterdam) 17.
századi elõdeik örömmel fogadták a „má-
sodik holland hullámot”, de õk továbbmen-
tek a Közép-Nyugatra, Michigan államba,
ahol a négy nagy tó által közrefogott terü-
let Európában hagyott hazájukra emlékez-
tette õket, s megalapították Új-Vriesland-et.
Másfél évszázaddal ezelõtt történt a 19.
századi holland exodus, de az új hazát
keresõk leszármazottai – bár ma már an-
gol az anyanyelvük – megtartották és
büszkén õrzik hagyományaikat, életvite-
lüket, kultúrájukat, s szigorúan puritán hi-
tüket. Hollandiából hozott gazdag
kulturális örökségük ma is meghatározó-
ja mindennapi életüknek.
Eugene Osterhaven ebbe a közösségbe
született bele, s ennek a szellemiségnek
volt haláláig cselekvõ továbbvivõje. Gyer-
mek- és iskoláskora idején az õ családját
sem kímélte az 1920-as és 30-as évek
nagy gazdasági világválsága. Testvérei-
vel együtt a tanulás mellett dolgozni kény-
szerültek, csakúgy, mint rokonaik és
barátaik gyermekei. Apjának hentesüzle-
te volt, de a válság idején hetente csupán
15 dollárt tudott kivenni a pénztárból, hi-
szen mások sem engedhették meg ma-
guknak, hogy húst vásároljanak. A nehéz
idõk szívós embereket faragtak az egyéb-
ként is kemény holland leszármazottak-
ból. Osterhaven professzor több példát is
említett erre. Az egyik: egy nagybátyja idõs
korára cukorbeteg lett, s egyik lába elüsz-
kösödött. Egy ideig tûrte a fájdalmakat,
majd egy napon zsebkésével kivágta az
elhalt húst, bekötötte a sebet, s folytatta

reggel megkezdett ház körüli munkáját.
A puritán fizikai keménység lelki szilárd-
sággal párosult. Vriesland-ben szigorúan
vallásos közösség élt, társadalmi életének
középpontjában a református egyházzal.
Eugene családja is mélyen hívõ egysé-
get alkotott. Egyik anyai nagyapja perfo-
rált vakbélgyulladásból gyógyult fel; hite
és imái segítségével – tartotta a családi
hagyomány. „Csoda történt vele” – mondta
a 80 éves Eugene Osterhaven professzor
– „aztán elélt 83 éves koráig. A mi csalá-
dunknak csupa 80-90 évet megért, kemé-
nyen dolgozó, szorgalmas, mélyen
istenfélõ emberek voltak a tagjai. Én sem
tehetek másképp...”
S így lett. Nem tett másképp, életét meg-
osztotta családja, a teológia és a termé-
szet között. E hármas elhivatottságot
ugyanakkor át- meg átszõtte az aktívan
megélt hit és a segíteni akarás. Tanulmá-
nyait elõbb a Michigan állambeli Hope
College-ban és a Western Theological
Seminaryn, majd Princetonban, a
Theological Seminaryn végezte. Poszt-
doktori kutatásokat folytatott Európában
Utrecht, Basel és Göttingen egyetemein.
A Western Theological Seminary pro-
fesszora volt 1952 és 1986 között, köz-
ben tanított  az iowai  Dubuque, az illinoisi
Deerfield, a californiai  Pasadena és az
ausztráliai Melbourne teológiáján. A
Michigan állambeli Holland nevû kisváros-
ban telepedett le, egyházi pályáját itt kezd-
te a Hope College lelkészeként.
Református hittudósként világszerte meg-
becsülték. Az Amerikai Református Egy-
ház képviselõje volt a II. Vatikáni Zsinat
után rendezett  katolikus-protestáns kon-
zultációkon, egyben a Református Világ-
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szövetség Teológiai Bizottságának mun-
kájában is aktívan részt vett. Számos hit-
tudományi könyvet, cikket írt, s harminc
évig volt a michigani Reformed Review
(Református Szemle) folyóirat szerkesz-
tõje. A hittudományi könyveket és a Bibli-
át latinul, görögül, héberül, hollandul,
németül és magyarul is olvasta, beszélte
az Ojibway indiánok nyelvét. Amerikában
és Európában szerzett tiszteletbeli pro-
fesszori és díszdoktori címeinek se szeri,
se száma. Csupán Magyarországon há-
romszor tüntették ki: 1948-ban és 1996-
ban sárospataki tiszteletbeli professzori és
1991-ben debreceni díszdoktori címmel.
A szellem és a lélek professzora tudott idõt
szakítani a test karbantartására is – cso-
daszámba ment ez is. A cserkészet korán
elragadta, s a cserkész-próbák, kirándu-
lások, közös programok kedvcsináló elõ-
zetesként szolgáltak élete másik nagy
szenvedélyéhez, a kenuzáshoz, a termé-
szet szeretetéhez.
Eugene Osterhaven a vadvízi kenuzás
szerelmese volt. Hosszú évtizedeken át
minden nyáron eltûnt a civilizáció elõl egy
hónapra, s barátaival, cserkész-társaival,
tanítványaival, késõbb visszajáró volt ta-
nítványaival felment a kanadai hegyi fo-
lyók és patakok világába, ahol bevették
magukat az ontarioi hegyek vadonjába, s
élték a természeti emberek életét. Gyak-
ran szegõdtek társul indián kenusokhoz,
vagy vettek be magukhoz indiánokat, akik
az évek során barátaikká váltak. Tõlük,
velük együtt tanulták meg, hogyan kell a
természet részeként, a természettel együtt
élni. „Hol is lehetne az ember olyan köz-
vetlen kapcsolatban a természettel, mint
a hegyi folyókon?”– kérdezte azoktól, akik

kétkedve vallatták kenus szenvedélyének
igazi mozgatóiról. „A vízen nincs két azo-
nos nap, az élet elbûvölõ változatossága
és szépsége elragadja az embert s elve-
szünk, feloldódunk a növényzet, a rova-
rok, állatok, madarak, sziklák, kövek és a
rohanó, habzó víz hatalmas kavalkádjá-
ban.” Legnagyobb élvezetét abban talál-
ta, ha sziklafalak által közrefogott sebes
hegyi patakokon kellett egyensúlyoznia,
gyakran a nála sokkal fiatalabbakat is ko-
moly próbára tevõ életveszélyes szaka-
szokon. Messze földön híres kenus
tapasztalata vonzotta a jelentkezõket nyári
kenus túráira. Volt tanítványai, máskor ide-
genek is, néha több évig vártak a soruk-
ra, hogy a michigani professzorral együtt
lapátolhassanak a kanadai vad hegyi fo-
lyókon. Csoda?... Itt is volt. Egy nap így
szólt: „Attól tartok, jövõre már nem igen
tudnék a szükséges  biztonsággal végig-
menni megszokott utamon, így hát idén –
egyelõre – leteszem az evezõt... Nyolc-
vanöt éves volt ekkor.
S végül térjünk vissza Osterhaven pro-
fesszor életének talán leginkább mese-
szerû „csodájához”, a Sárospatakhoz
fûzõdõ kapcsolatához.
Közvetlenül a második világháború után
a michigani Holland városkában a Hope
College nõi hallgatói emberbaráti mozgal-
mat szerveztek, azzal a szándékkal, hogy
az intézet nyújtson segítséget egy refor-
mátus fõiskolának a háború-szaggatta
Európában. Megkeresték az akkor már
nagy tekintélynek örvendõ lelkész-tanárt,
s tanácsát kérték, hogy a természetes je-
löltként adódó Hollandia vagy Anglia me-
lyik fõiskolájára essék a választás. Eugene
Osterhaven gondolatai visszaszálltak
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négy évvel korábbra, s Gönczy Árpádra
emlékezve gondolkodás nélkül válaszol-
ta: inkább válasszák a háborúban sokat
szenvedett Magyarország egy Hollandhoz
hasonló kisvárosának oktatási intézmé-
nyét. S kimondta a varázsszót: „Sárospa-
tak”. Még kikérték néhány Amerikában
mûködõ magyar lelkész véleményét is –
valamennyien lelkesedtek az ötletet hall-
ván –, s az õ tanácsukra és a hallgatók
kérésére megszületett az Osterhaven-féle
kapcsolatfelvevõ levél. Az õ vezetésével
a program az elkövetkezõ években a
Hope College legfontosabb vállakozásává
nõtte ki magát. Magyar kiállítást rendez-
tek, a helyi hetilap rendszeresen írt a Hope
– immár – testvér-iskolájáról, s adomány-
gyûjtõ akciókat szerveztek. A diákok ru-
hanemût, pénzt, élelmet és iskolaszereket
gyûjtöttek, majd elindult az elsõ tizenkét
tonnás (!) küldemény Sárospatakra.
A hidegháború 1951-ben szólt közbe...
Addigra már szoros kapcsolat alakult ki
Osterhaven professzor és Sárospatak kö-
zött, amelyet személyes barátságok is
erõsítettek. Bár nehézzé vált a kapcso-
lattartás, az együttérzõ gondolatoknak
semmilyen határzár nem állhatta útját,
sõt, csak még jobban megerõsödtek azok
az érzések, melyek bíztak a Gondviselés
mindent elrendezõ erejében.
Majd eljött 1989. Elérhetõ távolságba ke-
rült a restitúció, s Eugene Osterhaven
érezte, hogy most jött el igazán az õ ide-
je. Mintha az eltelt évtizedek során csak
erre gyûjtötte volna az energiát; hatalmas
lendülettel és megszállottsággal vetette
bele magát a szervezésbe. Alapítványt
hozott létre („Friends of Sárospatak – a
Sárospataki Kollégium Barátai”), amely-

nek tagjai valamennyien született ameri-
kaiak voltak – talán soha nem hallottak
Sárospatakról azelõtt. De meggyõzte
õket, hogy mi az emberbaráti kötelessé-
gük. Fáradhatatlanul írta felhívásait, cik-
keit, kiadványokat állított össze,
százszámra tartotta az elõadásokat Ame-
rika-szerte: Sárospatak, Sárospatak, Sá-
rospatak...
És míg ott ezreket hozott lázba, itt ismét
református lett a Kollégium. Ott gyûltek
az adományok, itt rendbehozták belõlük
a lepusztult épületeket, újabb diákottho-
nokat létesítettek. Ott egy egész könyv-
tárra való könyvet adtak össze Pataknak,
itt újra megnyitották a teológiai akadémi-
át. Ott õ tizenöt éven át lankadatlanul és
erõs hittel egyengette az adományok út-
ját, itt lassan generációkban mérhetõ
azon diákok és teológusok száma, akik
neki köszönhetik, hogy Sárospatakon
készülhettek fel hivatásukra. Érdemei el-
ismeréséül a Pataki Diákok Szövetsége
2001-ben tiszteletbeli tagjává fogadta.
Csodákkal színes életének fõ csodája a
Sárospataki Református Kollégium újra-
indulása volt. Megadatott neki, hogy lát-
hatta nagy álma megvalósulását, a
Kollégium ismételt felvirágzását. Majd a
jól elvégzett munka örömével; vagy ahogy
õ mondta: a Gondviseléstõl kapott felada-
ta teljesítésének jólesõ tudatával 89 éves
korában, 2004. január 24-én letette sze-
retett evezõjét – ekkor már nem „egyelõ-
re”, hanem mindörökre.

Szemle.pmd 2005.01.15., 13:0587



882004. tél

(Kodály idegennyelvû levelei) Levelezé-
se – mely, mennyiségét tekintve, több ezer
dokumentumra tehetõ – fontos részét al-
kotja Kodály szellemi hagyatékának. Bíz-
vást mondhatjuk: kiegészítõje közlésre
szánt írásainak vagy emlékeztetõül fel-
jegyzett vázlatainak. Ez utóbbiak az õt
foglalkoztató ideákat rögzítik – míg leve-
lei inkább a mûhely mindennapjait világít-
ják meg, legyen bennük szó kiadói
ügyekrõl, utazásokról, tanítványokról,
mások segítésérõl, baráti kapcsolatokról.
Így a levelek is a nyilvánosságra tartoz-
nak: közlésük teljesebbé és hitelesebbé
teszi a Kodály-portrét.
Kodály magyar nyelven írott leveleibõl
Legány Dezsõ az 1982-es centenárium
évében már közreadott egy testes kötet-
nyit. Újabb leveleskötetét ugyanõ és tra-
gikusan korán elment, sokoldalúan
tehetséges muzsikus-fia, Legány Dénes
jegyzi szerkesztõként. A kiadvány tagla-
lása elõtt hajtsuk meg az elismerés lobo-
góját apa és fia elõtt: áldozatos, aprólékos
munkájukkal – amelyet ezúttal az idegen
nyelveken megfogalmazott levelek közre-
adásának szenteltek – nagy szolgálatot
tettek a teljes magyar szellemi életnek, a
zenetudománynak, még közelebbrõl a
Kodály-kutatásnak.
A szerkesztõk hívek maradtak az 1982-
es kötet kiadási elveihez. Eredeti nyelven

Bónis Ferenc

A hangjegyeken túl
Kodály Zoltán és Farkas Ferenc írásai

közöltek minden levelet, besorolva közé-
jük olyanokat is, amelyek léte csak spe-
kulatív eszközökkel gyanítható. Nem
érthetünk egyet ezzel a módszerrel. Kö-
zölni csak azt lehet, ami létezik, hozzáfér-
hetõ és akadálytalanul publikálható. Ami
ezen felül van, arra nagyon is találó a
Weiner Leónak tulajdonított mondás: „az
a pianissimo, amelyet nem lehetett halla-
ni, az nincs is”. A gyanított levél, publiká-
ciós tekintetben, nem egyenértékû a
hozzáférhetõ és közölt levéllel. Vagy ala-
pos a gyanú, vagy sem; vagy helyesen
méri fel a lappangó levelek mennyiségét,
vagy sem. E „gyanított levelek” listáját cél-
szerû lett volna a fõanyagban feltüntetett
sorszámozás helyett külön függelékben
közölni.
Kérdéses az is: helyes-e angol, francia,
német, olasz, latin leveleket bármiféle for-
dítás nélkül, egyetlen kötetben közölni. Az
angolszász olvasó nemigen érti meg a
német leveleket – hogy az átlagos hazai
olvasó nyelvi tájékozottságáról ne is szól-
junk. Archiválási feladatnak persze az ef-
fajta publikálás is megfelel – ám a levelek
közlésének mégis csak az a célja, hogy a
bennük közölt gondolatok minél szélesebb
körben hassanak.
A kötet fülszövege mintegy 1100 levelet
említ, mint amelyrõl tudomásunk van. Az
új kiadványban megvizsgáltuk az utolsó
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250 tételt: közülük 54, tehát 20%, csak a
közreadók feltételezése szerint létezik.
1045 megszámozott levélre hivatkozni
tehát némileg félrevezetõ.
A levelezés közlési módja féloldalas: csak
Kodály leveleit, illetve válaszait közli, a
levelezõtársak mondandóját nem. Egyes
levelek értelmezése ettõl nehézkessé vá-
lik. A jegyzetek sem kifogástalanok: né-
hol bõbeszédûek, másutt nagyonis
szûkszavúak. Hogy William Shakespeare
angol költõ és drámaíró volt, azt aligha-
nem tudják az olvasók, ám hogy ki volt
1965-ben a bécsi Zenebarátok Társasá-
gának fõtitkára, hogy Szigeti Kilián hiva-
tása szerint bencésrendi paptanár és
zenetörténész, hogy Heinrich Möller né-
met muzsikus miképp kapcsolódott a
magyar népdalkutatók munkásságához,
hogy Csobádi Péter, Fricsay Ferenc
egykori titkára, egyszersmind egy Bartók-
könyvecske és egy testes Mozart-tanul-
mánykötet szerzõje is, Fricsay pedig
Kodály Szimfóniájának elsõ dirigense,
hogy Malraux francia író egy ideig kultusz-
miniszterként is ténykedett, hogy Alicia
Elscheková Bartók szlovák népdalgyûjte-
ményének társszerkesztõje: nos, mindezt
alighanem fontosabb lett volna közölni az
olvasóval.
Mint akinek mindig kevés az ideje, Kodály
sok szót rövidítve írt leveleiben. E rövidí-
téseket a szerkesztõk a fõszövegben,
szögletes zárójelben, feloldották. Olykor
feleslegesen: egyazon intézmény betû-
rövidítését ugyanabban a levélben akár
háromszor is.
Kodály idegennyelvû leveleinek közzété-
telében tehát akad szakmai kifogásolni-

való. Ezzel együtt örvendetes, hogy a le-
velek megjelentek és sok ismeretlen élet-
rajzi tényt tártak fel. Köszönet illeti érte a
kötet szerkesztõit.

(Farkas Ferenc, az író) Farkas Ferenc
utolsó kiemelkedõ képviselõje volt nem-
zedékének, annak a bizonyos elsõ zene-
szerzõ-generációnak, amely közvetlen
vagy közvetett tanítványként követte a 20.
századi magyar muzsika két meghatáro-
zó mesterét, Bartókot és Kodályt. Ez a
nemzedék Lajtha Lászlóval és Kósa
Györggyel kezdõdött és Szervánszky
Endréig, Maros Rudolfig, Járdányi Pálig
tartott. Valamennyien keresték az elõdök-
tõl tovább vezetõ utat; egyesek rátaláltak,
mások nem. Farkas Ferenc saját nemze-
dékét egy bécsi elõadásában – önmagát
is ideértve – úgy jellemezte, hogy az „Im
Schatten Bartóks” (Bartók árnyékában)
mûködött. Ebbõl is kitetszik, hogy rendel-
kezett a ritka képességgel: bizonyos táv-
latból és bizonyos kritikával szemlélni
magát és korát. E képessége különleges
jelentõséget ad írásai gyûjteményének,
melyet – nagyrészt a 2000-ben meghalt
muzsikus hagyatékából – gondos és fele-
lõsségteljes munkával Gombos László
rendezett sajtó alá.
A könyv függelékében Farkas Ferenc né-
hány olajfestménye látható: dunántúli táj-
képek. Szép és arányos munkák,
amelyeken felismerhetõ a francia poszt-
impresszionizmus hatása. Egyik csend-
élete Picasso szellemi közelségérõl
tanúskodik. Mediterrán levegõsség, ma-
gyar táj, avantgarde eszközök: csupa
olyan vonás, amely zenéjét is jellemzi.
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Látnivaló, hogy Farkas sokoldalú tehetség
volt, festõ is lehetett volna. Érezte azon-
ban egy bizonyos pillanatban, hogy mû-
vész-életének útelágazásához érkezett,
amikor el kell döntenie, merre tovább. Mert
„két út szolgája” nem lehet. A zenét vá-
lasztotta, s ennek hûséges, mindent tudó
és termékeny mûvelõje lett 95 éves korá-
ban bekövetkezett haláláig.
Írásai, amelyek mostantól gyûjteményes
kötetben állanak az olvasó rendelkezésé-
re, azt bizonyítják, hogy az önkifejezés-
nek ezt a formáját is hivatottan,
rátermetten mûvelte, anélkül, hogy írói
babérokra tört volna. Mindig a zenérõl írt:
többnyire önmagáról, szellemi elõdeirõl,
kortársairól, tanítványairól; korokról, ame-
lyeket megélt, emberekrõl, akiket megis-
mert, stílusokról és mûvekrõl, melyek ilyen
vagy olyan okból megragadták képzele-
tét. Farkas írásaiban is felfedezhetõk a
zenéjét jellemzõ vonások: az arányosság,
az ékesszólás, a forma és a tartalom
egyensúlya – vagy, ahogy Weiner Leó
mondta Farkas egyik mûvérõl, a
„balance”.
Farkas Ferenc, aki hivatalosan Siklós Al-
bert zeneszerzõ-növendéke volt, tanít-
ványként tisztelte az elõtte járók számos
mesterét Bachtól Debussyig, Respighitõl
Bartókig és Kodályig, a reneszánsz ne-
ves és névtelen szerzõitõl a magyar nép-
dalig. Ezért fontosak írásai: tudását,
látásmódját ezektõl a tanároktól kapta, e
sokoldalú tudás birtokában látta és láttat-
ta saját maga és mások mûveit. Tudott
tanulni a teljes zenetörténettõl – és tudott
tanulni tanítványaitól is, akik alkalmasint
többet kaptak tõle, mint talán maguk is

gondolnák. Farkast egy-egy zenemûben
szinte kizárólag az érdekelte, hogy miként
van megmunkálva; tartalmi-gondolati vo-
natkozásai is jószerivel ennek függvényé-
ben foglalkoztatták. Egyik hosszabb
beszélgetésünk végén arról faggattam,
hogy milyen „jelmondat” van zászlajára
írva – van-e egyáltalán „zászlaja”, vagy
csak a mindenkori legújabb mûnek a le-
hetõ legarányosabb megvalósulása fog-
lalkoztatja. Mire a zeneszerzõ így
válaszolt: „köszönöm, helyettem hangzot-
tak el ezek a szavak”. Ebbeli felfogásá-
ban következetes volt, érdemes tehát
megismerni véleményét, mert a könyv leg-
nagyobb része mégis önmagáról szól: éle-
térõl, mûveirõl, tapasztalatairól. S e
tekintetben elsõrangú, pótolhatatlan for-
rás.

(Zoltán Kodály: Letters in English, French,
German, Italian, Latin. Edited by Dezsõ
Legány and Dénes Legány, Argumentum
Kiadó – Kodály Archívum, 2002; Vallomá-
sok a zenérõl. Farkas Ferenc válogatott
írásai, közreadja: Gombos László, Püski
Kiadó, 2004)
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A honfoglalás millecentenáriuma és állam-
alapításunk 1000. évfordulója közötti idõ-
szakban számos hazai település jelentette
meg históriáját feldolgozó monográfiáját.
Ebbe a sorba illeszkedik a Carolfalve,
Karlsdorf, Károlyfalva címû kötet is, amely-
nek alkotó szerkesztõje Károlyfalva szü-
lötte, Hauser Zoltán fõiskolai tanár.
A törökök kiûzése után az elsõ, a 17. szá-
zad közepén betelepedett telepesek több-
sége a svábok lakta tartományokból,
Schwabenbõl és Württembergbõl jött Ma-
gyarországra. A különbözõ helyekrõl és
különbözõ idõpontokban érkezõ németek
nem rendelkeztek egységes etnikai öntu-
dattal. Paraszti alattvalói hovatartozásuk
tudata uralkodójukhoz és a területhez kap-
csolódott. Így voltak õk frankok, svábok,
bajorok, hesseniek, pfalziak. A települé-
seket szervezõ és irányító császári udvar
és egyes földesurak arra is figyeltek, hogy
– az esetleges villongások elkerülése vé-
gett – nemzetiségileg és vallásilag homo-
gén közösségek jöjjenek létre.
Amikor a különbözõ német népcsoporthoz
tartozó telepesek elhagyták a hazájukat,
még nem létezett a német nemzet, a be-
telepedés után pedig megszakadtak kap-
csolataik a szülõfölddel. Így
Németországról mint anyaországról, nin-
csenek átörökített emlékeik. A német te-
lepesek számára a történelem a

Mihalovicsné Lengyel  Alojzia

Károlyfalva monográfiája

betelepedéssel kezdõdik. Mivel a német
nemzetté válás idõszakában már Magya-
rországon éltek, az anyanemzet képzete
elvált a német anyanyelv és a német nem-
zeti kultúra tartalmaitól. A magyarországi
németek, így a svábok nemzeti identitá-
sának és haza fogalmának kérdésében a
19. század hozott döntõ fordulatot: az
önálló állam hiányát nem saját nemzeti-
ségi törekvéseikkel, hanem a magyar ál-
lamiság elfogadásával pótolták. Az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
különös módon hozzájárult a svábok, a
német polgárság és a magyarok közele-
déséhez, a magyarországi németek 1848-
ban együtt álltak a magyar forradalom és
szabadságharc oldalára. Magyar honfitár-
saikkal együtt szenvedték át a függetle-
nedési szándék kudarcát, a közös
történelmi sors összekovácsoló erõként
hatott. Vidéken ekkor terjedt el a „wir sind
ungarische Swaben” önelnevezés. A ma-
gyarországi németek, így a svábok tuda-
tában ekkor jelenhetett meg elõször a
nemzet iránti lojalitás kérdése.
A svábok nem alkottak homogén nyelvi és
kulturális egységet, etnikailag meghatá-
rozható összetartozástudatuk a falujuk
határában legtöbb esetben véget is ért. A
(szülõ)falun túlmutató kötõdéseik és kap-
csolataik magyarok voltak. Az ipari és
mezõgazdasági munkakultúra területein
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rengeteg ismeretet, tapasztalatot vettünk
át a különbözõ német fejedelemségekbõl,
tartományokból Magyarországra szárma-
zott közösségektõl.
A közigazgatásilag ma Sátoraljaújhelyhez
tartozó Károlyfalván 2001-ben ünnepelték
a település alapításának 250 éves évfor-
dulóját. Ez a jubileum méltó alkalom volt
a tudományos igényû, közérthetõ kismo-
nográfia megjelentetésére. A kötet elején
a település földrajzi fekvésének, termé-
szetföldrajzi képének bemutatása olvas-
ható. A sváb betelepítésrõl szóló fejezetbõl
megtudhatjuk, hogy Károlyfalva, Herceg-
kút és Rátka sváb lakosainak betelepíté-
se Trauthson herceg magánföldesúri
vállalkozása volt: 1750-ben württembergi
leszerelt katonákkal, parasztokkal kötött
szerzõdést, hogy alakítsanak ki három
települést.
A nagy szorgalmú német telepesek a
hegyaljai szõlõmûvelést elsajátítva s bi-
zonyos hazai sajátosságokat is megõriz-
ve kapcsolódtak be a zempléni szõlõ- és
bortermelésbe. Az 1750-54 között össze-
írt nevek azt a feltételezést támasztják alá,
hogy a betelepülés több hullámban zaj-
lott le. Károlyfalván az elsõ keresztelést
1752-ben jegyezték fel, így az 1751-es év
elfogadható a betelepedés feltételezett
idõpontjának. Az 1829. évi összeírás ada-
tai szerint már 76 adóköteles lakos élt
Károlyfalván, közöttük 57 jobbágy, akik
földmûves munkát vállaltak Újhely és Pa-
tak határában. A 19. században fokoza-
tosan tértek át a belterjes gazdálkodási
formára. A földmûvesek Károlyfalva két
város közötti elhelyezkedésének köszön-
hetõen terményeiket a piacokon jól tud-

ták értékesíteni. A század második felé-
ben – kegyúr támogatását nem élvezve –
a község szorgalmas lakossága önerõbõl
épített egy tantermes iskolát, templomot
és nyitott új temetõt.
Az 1890. évi filoxéra pusztítás, majd tûz-
vész okozta szegényedés miatt és a jobb
munkalehetõségek reményében az 1900-
as évek elején az Újvilágba irányuló ki-
vándorlási láz Károlyfalva lakosságát sem
hagyta érintetlenül. A 20. században
Károlyfalva a mezõgazdaság
terén példaértékû település: a borterme-
lés mellett a pálinkafõzés, a húsállat-te-
nyésztés és a húsfeldolgozás is jelentõs
szerephez jutott. Károlyfalván a Hangya
Szövetkezet hálózatán belül 1925 óta
mûködik önálló bolt és kocsma. A közsé-
get 1943-ban villamosították. Az infrast-
ruktúra fejlõdésében jelentõs beruházás
volt a Károlyfalvát Rudabányácskával
összekötõ, hegyen át vezetõ nyolc kilo-
méteres út építése.
Szomorú idõszak 1944 decembere, ami-
kor rövid idõre mintegy 3000 fõs román
sereg szállta meg a községet. Német
nemzetiségük miatt 1945-ben harminc
károlyfalvai férfit küldtek hadifogságba. Az
50-es években önálló községi tanács irá-
nyítja a települést. A 60-as évektõl – a
szövetkezetesítést követõen – a lakosság
foglalkoztatásában egyre nagyobb szere-
pet kapott az ipari és a szolgáltató szek-
tor.
A sváb hagyományok ápolása az 50-es
évektõl családi keretek, illetve az egyházi
ünnepek hagyományrendszere közé szo-
rult. A Magyarországra települt német la-
kosság körében igen gazdag volt az
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egyházi és népi ünnepekhez kapcsolódó,
illetve az azokat kísérõ virágkultusz. Ilyen
volt például az Úrnapi virágszõnyeg, ami-
kor nemcsak a templomot járták körbe a
hívek, hanem az egész falut, s közben a
gyerekek virágot hintettek az úton. A nem-
zetiségi kultúra ápolása 1989 után kez-
dõdhetett újra. 1994-ben megalakult a
német kisebbségi önkormányzat. Pályá-
zati támogatással létrehozták a Faluházat,
ahol helyet kaptak a hagyományõrzõ
egyesületek és rendezvények.
A kötetben számos további témával talál-
kozunk, amelyek adatokat, tényeket kö-
zölnek Károlyfalva történetéhez szorosan
kapcsolódva. Ilyen a község egyházi éle-
tét bemutató fejezet, amely a településrõl
származó papok és a községben szolgá-
ló plébánosok rövid életrajzi adatait közli.
A szervezett iskoláztatás, a német nyel-
ven történõ oktatás Károlyfalván 1863-ban
kezdõdött. Az egykori katolikus népiskola
történetét a tanfelügyelõi látogatásokon
feljegyzett megállapítások alapján és a
községben oktató tanítók bemutatásával
követhetjük végig. A népmozgalmi adatok
változásainak mintegy kétszáz éves tör-
ténetét szemléletes grafikonok, tábláza-
tok segítségével ismerhetjük meg. A
néprajzi vonatkozások tekintetében leírást
kapunk a szalagtelkes települési formá-
ról, a belsõ telkek vizsgálatáról, az „észa-
ki házvidék” stílusához alkalmazkodó
lakóépületek formájáról, a gazdasági épü-

letek fajtáiról és elrendezkedésérõl, az
állattartás épületeirõl és a borpincékrõl. A
hagyományok közül a Nagyböjt elsõ va-
sárnapjához, a Karikavasárnaphoz fûzõ-
dõ népszokást részletesebben is
megismerhetjük. A népismereti tematika
értékes része a régi társas gyermekjáték-
ok, a kiszámolók, körjátékok stb., továbbá
a lakodalmi szokásokhoz szorosan kap-
csolódó võfélykönyv és köszöntõ versek
bemutatása. Találunk adatokat a névhasz-
nálat jellemzõirõl és a ragadványnevekrõl
is. Epilógusként vallomásokat olvashatunk
a jelenbõl: idõs lokálpatrióták, majd az
1980-as években született ifjú károlyfalvaiak
vallanak a sváb hagyományok gyökereirõl
és azok továbbélésérõl. A kötethez részle-
tes bibliográfia és német nyelvû tartalmi
összefoglalás tartozik.
Értékes és élvezetes olvasmány Hauser
Zoltán munkája. A könyv tartalma és kép-
anyaga bizonyítja szerzõjének kötõdését.
Gyarapodó helytörténeti irodalmunk sok-
színûségét egyedi módon, a helyi, nem-
zetiségi és nemzeti história szintézisének
bemutatásával gyarapítja a Zemplén me-
gyei sváb település, Károlyfalva monog-
ráfiája.

(Hauser Zoltán: Carolfalve, Karlsdorf,
Károlyfalva – Károlyfalva, 2001)
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Sárospatak legnagyobb múltra visszate-
kintõ amatõr mûvészeti formációja a Bod-
rog Néptáncegyüttes. Megalakulása,
mûködése példaként szolgált a környezõ
települések tánccsoportjainak létrehozá-
sához, de Sárospatak más mûvészeti
ágban tevékenykedõ amatõr körei számá-
ra is. Az évforduló alkalmából érdemes
szemügyre vennünk, milyen hatása lehet
egy táncmûhelynek egy kisváros kulturá-
lis életére.
A Bodrog története 1954-ben kezdõdött.
Az együttest a földmûves szövetkezet
hozta létre, bár Sipos György testnevelõ
tanár vezetésével néhány éve már folyt
néptáncoktatás városunkban. Az õ sze-
mélye adott esélyt az új táncmûvészeti
mûhely kialakulásához, amelyhez az in-
díttatást elsõsorban Rábai Miklóstól kap-
ta testnevelési fõiskolai tanulmányai
során. Az alapító tagok fõleg tanítókép-
zõsök és szövetkezeti dolgozók közül ke-
rültek ki. Öt évvel ezelõtt kicsiny csoportjuk
még színpadra lépett, de az ötvenéves
évfordulón már csak a nézõtéren köszönt-
hettük néhányukat. Õk azok a “nagy öre-
gek”, akiknek ma már az unokáik
táncolnak. Az ötvenes-hatvanas évek pa-
taki néptáncmozgalmáról keveset tudunk
– dokumentumoknak is híján vagyunk –;
szinte csak annyit, amennyit a táncosok
emlékezete megõrzött. Egy dolog azon-

Darmos István

A Bodrog Néptáncegyüttes ötven éve

ban bizonyos: az egykori alapító tagok
büszkék arra, hogy valaha táncoltak az
együttesben, és Sipos Györggyel együtt
közösen formálták a mûvészeti arculatot.
A hetvenes évek elején generációváltás
történt. Ekkor indult el a Bodrogból
Ureczky Csaba koreográfus, és vált ki több
táncos társával együtt Rónay Ferenc, akik
Sátoraljaújhelyben megalakították a Hegy-
alja Népi Együttest. A táncosok jöttek és
mentek, természetesen állandó társulat is
mûködött évekig, míg 1969-ben egy olyan
közösség állt össze, amely több mint egy
évtizedig táncolt együtt. Az együttes a
hatvanas években országos hírnévre tett
szert, de legnagyobb sikereit Sipos
György vezetése alatt ebben az összeté-
telben érte el, többek között Rábai Mik-
lós, Molnár István, Oskó Endréné, Varga
Gyula, Ureczky Csaba koreográfiáival. E
korszakot a menettáncversenyek elsõ dí-
jai, s egyéb fesztiváldíjak mellett a Szoci-
alista Kultúráért és a Kiváló Együttes
minõsítések fémjelezték. Ekkor került a
szövetkezeti együttes szorosabb kapcso-
latba a városi mûvelõdési házzal. Sipos
György negyedszázadon át irányította az
együttest, vezetése alatt a bodrogos tán-
cosok tízezrek elõtt – a hazai bemutatók
mellett Angliában, Norvégiában, Francia-
országban, Ausztriában stb. – mutathat-
tak be magyar néptánckincsbõl táplálkozó

Szemle.pmd 2005.01.15., 13:0594



2004. tél95

koreográfiákat. Bel- és külföldi televíziók
talán milliókhoz is eljuttatták azt az üze-
netet, amelyet táncosai mozgásába, da-
laiba csempészett. Tevékenységét
„kristálytiszta pedagógiai munka”-ként jel-
lemezte késõbb Vásárhelyi László. Mun-
káját színpadi sikerek, díjak, kitüntetések
igazolták, de még ezeknél is jobban tán-
cosainak ragaszkodása, szeretete és tisz-
telete. Sipos Györgytõl 1979-ben
tanítványa, Pécsvárady Botond vette át a
stafétabotot, majd néhány év során több
együttesvezetõ – Ignáth János, Sajószegi
László, Muha Miklós – tevékenységének
köszönhetõen a tagság teljesen kicseré-
lõdött. Az addigi cigányzenészeket népi
zenekar váltotta fel, a szemléletmód és a
repertoár teljesen átalakult. Az addigi ko-
reográfiákat felváltották az újabb szemlé-
letû mûvek, amelyeket már az új
koreográfusnemzedék jeles képviselõi –
többek között Tímár Sándor és Nagy Al-
bert –, alkottak, s tanítottak be. 1983-ban
megnyílt Sárospatakon Makovecz Imre
alkotása, A Mûvelõdés Háza. A tervezé-
sekor figyelembe vették, hogy létezik Sá-
rospatakon egy közel harminc éves múltra
visszatekintõ táncegyüttes, s így az új
épületben a Bodrog egy kifejezetten pró-
bateremnek tervezett helyiséget kapott,
amely az addigi tornatermek után új ott-
hona lett.  Ekkor indulhatott meg az után-
pótlás szervezett nevelése. Az új
intézmény helyet biztosított gyermek- és
ifjúsági csoportok számára, ebbõl nõttek
ki a gyermekegyüttesek – az Egyed Er-
zsébet vezette Kisbodrog, majd a Darmos
Éva és Darmos István vezette Ördögszö-
võ Gyermektánccsoport –, amelyek a

gyermektánc mozgalom megerõsödésé-
vel, a gyermekfesztiválok létrejöttével,
szintén országos hírnévre tettek szert.
Ezekben a formációkban többek között a
hetvenes évek táncos generációjának
gyermekei táncoltak. A Mûvelõdés Házá-
ban a nyolcvanas évek végétõl egyre-
másra szervezõdtek a táncmûvészethez,
népzenéhez, néptánchoz kapcsolódó
programok. Nemcsak híres zenekarok,
énekesek koncertjeirõl kell említést ten-
nünk, de a Honvéd Táncegyüttes vagy a
Magyar Állami Népi Együttes elõadásai-
ról, táncos bálokról, táncházakról is – hol
rendszeres, hol rendszertelen formában
–, olyan zenekarok közremûködésével,
mint a Dûvõ, a Csík Zenekar, a Galga
Zenekar, a Szeredás, vagy a Kerekes
Együttes. Helyet adott az intézmény nép-
táncos seregszemléknek, minõsítõ és
nemzetközi fesztiváloknak, késõbb az
Amatõr Néptáncosok Országos Bemuta-
tó Színpada rendezvényeinek. A közön-
ség egy részét mindig azokból a
sárospataki családok alkották, ahol a csa-
ládtagok valamelyike kapcsolatba került
az együttessel. Önálló amatõr színházi
produkciók – A költõ visszatér, István a
király, stb. – is létrejöttek az együttes te-
vékeny részvételével. Ezek kapcsán a
táncosoknak meg kellett tanulniuk, hogy a
táncszínház miben tér el a táncelõadás-
tól, s milyen gondolkodást, milyen mozgás-
kultúrát, milyen színpadi viselkedésmódot
követel ez a mûfaj. Mindezek mellett az
együttes tagjai foglalkozni kezdtek a tán-
cok eredetével, elméletével, tánckutatás-
sal, többen publikáltak is e témákban. Az
Örökség Gyermek Népmûvészeti Egye-
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sülettel együttmûködve zajló rendszeres
táncpedagógus továbbképzések mellett
más oktatási forma is helyet kapott Sá-
rospatakon, pedagógusok számára a
Bodrogközi Mesterkurzus, gyermekeknek
a Zempléni Néptánc Tábor. Az itt folyó ma-
gas színvonalú szakmai munka adott ala-
pot a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
néptáncpedagógus szaka kihelyezett
másoddiplomás képzésének lebonyolítá-
sára, a Comenius Tanítóképzõ Fõiskolá-
val együttmûködve. A Mûvelõdés Háza
munkatársai a gyermektáncosok részére
alapították a Pünkösdi Gyermektánc Ta-
lálkozót, a Zempléni Gyermek Szólótánc
Versenyt. Létrejött a Bodrog Folkzenei
Fesztivál, majd a Csûrfesztivál, ahol kivá-
ló elõadókat láthatott a pataki közönség:
Berecz András, János Hajnalka, a Vujicsics
Együttes, a Balogh Kálmán Gipsy Cimba-
lom Band, az egykori bodrogos táncos
Herczku Ágnes (a Magyar Állami Népi
Együttes énekes szólistája) és a Fonó
Zenekar. A gyermekegyüttesek adtak ala-
pot a Sárospataki Táncmûvészeti Iskola
1996-ban történt megalakulásának, majd
2000-ben a zeneiskola bõvült képzõmû-
vészeti és táncmûvészeti ágakkal (ma:
Farkas Ferenc Mûvészeti Iskola). Ugyan-

csak 2000-ben alakult egy egyesületi for-
mában mûködõ másik felnõtt együttes.
A létrejött fesztiválok egyike-másika több
mint tíz éve fejlõdik, bõvül, él. A mûvésze-
ti munka mellett a táncpedagógiai, tánc-
folklorisztikai, koreográfiai mûhelymunka
is említésre méltó. Sárospatakon van két
felnõtt együttes, mûködik két olyan mû-
vészeti iskola, amelyekben nagy hang-
súlyt kap a néptáncoktatás; szerény
becslés szerint is e kisvárosban közel 500
fiatal foglalkozik e mûvészeti ággal. Az
elmúlt öt évtized alatt sok százan kerül-
tek kapcsolatba az együttessel táncos-
ként, zenészként, s alkalmasint több olyan
család él itt, amely kapcsolatban állt az
együttessel, mint ahány nem. Nem két-
séges tehát, hogy egy-egy amatõr mûvé-
szeti csoport tevékenysége nem
korlátozódik a próbateremre és a színpad-
ra, hatása sokkal szerteágazóbb. E cso-
portok nem csupán helyi szinten
jelentõsek, de a magyar táncmûvészetnek
is meghatározó elemei. A Bodrog
Néptáncegyüttes 50 éve él, mûködik. Te-
vékenysége, s az ennek hatására létre-
jött más csoportok, fesztiválok, programok
gazdagítják kulturális örökségünket, szí-
nesítik a magyar táncmûvészet palettáját.
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Az utóbbi évszázadok élénk szellemi és
anyagi fejlõdését a kiterjedt és jól mûködõ
oktatási intézmények rendszerének kö-
szönhetjük. Az oktató-nevelõ munka során
minden iskolában kialakult egy látásmód,
egy mentalitás, mind a nevelõtestület, mind
a tanulóifjúság soraiban, ami meghatároz-
ta egész késõbbi élettevékenységük mi-
nõségét. Országunkban egyes kiváló
intézmények a mindennapi gyakorlati élet-
hez szükséges tudáson felül nyújtott több-
lettel jelentõsen befolyásolták a magyar
közélet alakulását.
Ezek egyike – szerintünk a legkiválóbbja
– a Sárospataki Református Kollégium. Itt
már szinte a kezdetekkor igény támadt a
nevelés napjainkig érvényes elveinek ki-
dolgozására, bevezetésére. Elsõként al-
kalmaztak az oktatáshoz szemléltetõ
eszközöket. Itt épült az elsõ modern tor-
naterem. Ma is mûködik a közös étterem
és elsõk között vezették be az angol nyelv
fõtagozatos oktatását. Nemzetünk szelle-
mi építését minden területen a szabadság,
az öntevékenység, az emberi méltóság, a
tehetség, a képesség kibontakoztatása
(szegények iskolája) jegyében szolgálták.
Patak neveltjei nemzeti létünk legkülönbö-
zõbb fázisaiban nyitottak új utakat. Bes-
senyei György a királynõ hûséges
szolgálatában elindította a magyar iroda-
lom látványos fejlõdését. Kazinczy Ferenc

Tukacs Béla

Értékes hagyomány.
A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány
másfél évtizede

az abszolutizmus korában, következetes
németesítés idején fáradhatatlanul szer-
vezte a nyelvújítást. Kossuth a Szent Szö-
vetségre támaszkodó elnyomás ellenében
vezette szabadságharcunkat. Nagyívû
professzori és tanári karunk Trianon után
a megalázott, megcsonkított országban
napjainkig tartó hatékonysággal munkál-
kodott a minõség forradalmának megva-
lósításán. A Sárospataki Református
Kollégium és neveltjeinek teljesítménye
tehát különleges helyet biztosított az alma
mater számára a hazai oktatási intézmé-
nyek között. Az államosítás utáni elszürkí-
tés megakadályozására, a betöltött szerep
folytatására a nyolcvanas évek végén be-
következett alkalmas idõpontban lépése-
ket kellett tenni. A cél elérése érdekében
megindultak a visszaszerzésre irányuló
tárgyalások.
Ezek megalapozottságának igazolására
felmerült egy alapítvány létesítés gondo-
lata. A jogi vonatkozások tisztázása után
1989. február 3-án az alapító okiratot jó-
váhagyták és aláírták. Az indokolás – a
tárgyalási pozíciók erõsítése végett is –
ismételten emlékezetbe idézte: „A jelen
Alapítványt létrehozók meggyõzõdése,
hogy a Sárospataki Református Kollégium
oktató-nevelõ munkája történelmileg nem
csupán a református, hanem az egyete-
mes magyar kultúrát szolgálta…” Az indo-
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kolás állításához kétség nem férhetett, az
alapítvány létrehozása pedig igazolta a
társadalmi igényt és bizonyította az áldo-
zatkészséget.
A Sárospataki Református Kollégium Ala-
pítványt 1989. március 22-én a felügyeleti
hatóság nyilvántartásba vette. A megala-
kult kuratórium bankszámlát nyitott, a 213
pataki öregdiák alapító tag befizette a vál-
lalt összeget, s adományok érkeztek az
egyházközségektõl és más jóakaróktól, az
ország és a világ minden részébõl. Ezzel
párhuzamosan a Kollégium visszavételé-
re irányuló tárgyalások felgyorsultak,
amelynek eredményeként az állam 1990-
ben visszaadta az intézményt az egyház-
nak. Ez Alapítványunk munkáját annyiban
érintette, hogy az alapításkor kitûzött alap-
vetõ cél megvalósult, s a továbbiakban a
Kollégium mûködésének támogatása lett
a fõ feladatunk.
Az Alapítvány kuratóriumának elsõ elnö-
ke, Béres Ferenc énekmûvész, az Ameri-
kában indított gyûjtés segítésére
hangverseny körútra indult, amelybõl
10.000,- USD, Bertalan Imre, az Amerikai
Magyar Lelkészegyesület elnöke gyûjtésé-
bõl 19.000,- USD érkezett a számlára.
Majd Hörcsik Richárd professzor úr mint-
egy 114.000,- USD összegû támogatást
szerzett a dél-koreai keresztyén üzletem-
berek társaságától. Alapítványunk mûkö-
désének elsõ percétõl kezdve
gondoskodott a beérkezõ összegek nyil-
vántartásáról és banki kamatoztatásáról.
Az alapítványi vagyon folyamatosan gya-
rapodott.
A vagyon növekedési forrásai a követke-
zõk: a pataki öregdiákok és más támoga-

tók befizetései, a személyi jövedelemadó
1 %-ából felajánlott összegek, az egyház-
községek adományai, a londoni Church
Foundation Tárczy Árpád (az egykori gim-
názium igazgató fia) közvetítésével érke-
zõ támogatásai, az elkülönítetten kezelt
célalapítványok, továbbá a vagyon hasz-
nosításából és a befektetésekbõl szárma-
zó jövedelem. A helyzetet idõközben
módosította, hogy az egyházközségek
adományaikat 1996-tól kezdve a Teológi-
ai Akadémia alapítványának utalják át, a
gimnáziumban tanuló diákok szülei ugyan-
csak 1996-tól a gimnázium alapítványát
támogatják.
Örvendetes, hogy az államosítás elõtt vég-
zett általában alacsony nyugdíjú öregdiák-
ok anyagi helyzetének romlása és
létszámának folyamatos fogyása miatt át-
menetileg csökkenõ befizetéseket pótolták
az államosított intézmény Kollégiumhoz
kötõdõ, aktív korú végzõs diákjainak átuta-
lásai. Jelenleg tíz elkülönített, ún. célala-
pítványt kezelünk mintegy 12,5 millió forint
értékben. Ezeket a célalapítványokat azért
kezeljük elkülönítetten, mert az alapítók
határozzák meg az összeg célját és a fel-
használás módját.
Alapítványunk mindenkori kuratóriumának
alapelve a takarékos gazdálkodás. Támo-
gatást csak az alapító okiratban foglalt
célok megvalósítására ítélünk oda, tiszt-
ségviselõink feladataikat ellenszolgáltatás
nélkül végzik. Gazdálkodásunkról nyilvá-
nosan elõször 1995. december 31-i fordu-
lónappal számoltunk be, azóta évenként
közzétesszük jelentésünket.
Vagyonunk 1995. december 31-én
22.433.000,- Ft, 1998. december 31-én
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31.135.000,- Ft, 2003. december 31-én
47.628.000,- Ft volt.
Az elmúlt tizenöt évben Alapítványunk
igyekezett támogatni a kollégiumi intézmé-
nyek minden olyan törekvését, amely a
zavartalan mûködés megvalósítására és
átlag feletti teljesítmények elérésére irá-
nyul. Hozzájárult, hogy építési telkén a
négy tanári lakást magában foglaló „Ame-
rikai ház” megépüljön. A Teológia régi épü-
leteinek visszaszolgáltatásáig az
Alapítvány tulajdonában álló Kazinczy ut-
cai ingatlanon, az ún. Bertalan-házban in-
ternátusi férõhelyeket biztosított. Ugyanitt
kaptak helyet a gimnázium leány diákjai,
a leányinternátus bõvítés építkezése alatt.
A Kollégium 1996-ban végrehajtott földgáz-
bekötési költségeinek 70 %-át fedeztük,
17.445.000,- Ft értékben. A Kossuth Inter-
nátus berendezési tárgyainak cseréjéhez,
felújításához 1.000.000,- forinttal járultunk
hozzá. Biztosítottuk A pataki diákvilág
anekdotakincse III. és IV. köteteinek meg-
jelenéséhez szükséges anyagi fedezetet.
Tanulmányi és tudományos pályázatokat
írtunk ki, támogattuk a kollégiumi intézmé-
nyek kulturális és sportrendezvényeit (pl.
énekkar, színjátszókör, kirándulások,
vízitúrák, tornaversenyek stb.). Az alapí-
tók, illetve adományozók rendelkezései-
nek megfelelõen pontosan, idõben
folyósítottuk a tanulói ösztöndíjakat. Ala-
pítványunk kezdeményezésére alakult újjá
1996-ban a Pataki Diákok Szövetsége,
hozzájárultunk az öregdiákok honlapjának
mûködtetéséhez, s az öregdiák mozga-
lomnak azóta is folyamatos támogatói va-
gyunk.
 „A mi kollégiumunk él …” hirdeti változat-

lanul és rendületlenül az alapítók, az ado-
mányaikkal csatlakozók akaratának meg-
felelõen Alapítványunk kuratóriuma,
felügyelõ bizottsága és minden önkéntes
munkatársa. Mégis él bennünk elégedet-
lenség. Úgy érezzük, most a mûködés ti-
zenöt éve után is érvényes Koncz Gábor
1999-ben leírt megállapítása: „Az Alapít-
vány a szándékhoz, a lehetõségekhez,
várakozásokhoz és pláne a szükségletek-
hez viszonyítva a szellemi és anyagi erõ-
forrásoknak csak töredékét tudta
mozgósítani. A pataki szellemben levõ vélt
energiákat, a gazdaság és kultúra össze-
fonódásának felhajtó erejét, a Kollégium-
nak, mint a térség szellemi és egyben
gazdasági központjának kialakítását az
alapítványi erõk nem tudták elérni.” (A
Sárospataki Református Kollégium Alapít-
vány elsõ tíz éve 1989-1999, szerk.:
Bolvári-Takács Gábor, Sárospatak, 1999,
14.o.) Ennek ellenére körünkben teljes az
egyetértés abban, hogy önként vállalt szol-
gálatunkat teljesíteni változatlanul köteles-
ségünk, sõt  a tettek új lehetõségeit kell
keresnünk.
A jelen történelmi és szociológiai helyzet-
ben ilyen új cselekvési területnek mutat-
kozik és Patak múltjához, tradícióihoz
kapcsolódik, ha indítványozzuk népünk
szétszórtságából adódó egyes feladatok
segítõ kezelését, részbeni megoldását.
Bertalan Imre washingtoni lelkész, volt
pataki szenior, már több mint tíz éve kéri,
indítványozza, hogy hazai társadalmunk,
a mi Kollégiumunk, Alapítványunk karolja
fel a magyar diaszpóra ügyét. Meggyõzõ-
en fogalmazott errõl Alapítványunk már
idézett tíz éves összefoglaló jelentésének
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köszöntõjében: „Sárospatak a századok
folyamán tízezreket nevelt az egyház és a
haza számára (…) . Életre szóló lelki-szel-
lemi útravalót adott mindazoknak, akikben
fogékonyság volt a szépre és jóra. A ma-
guk helyén elõfutáraivá váltak – divatosan
szólva – a világ kulturális integrációjának.
Már feljegyezte Patakkal kapcsolatban a
történelem, hogy a Kollégium nemcsak
Tiszáninnent és az egész országot látta el
a lelki és szellemi élet munkásaival. Jutott
neveltjeibõl a tengeren túlra, századunk
nagysága új létezési módjának fájdalma-
san szép munkaerejére. A magyar diasz-
póra élet legtermékenyebb szakasza, az
intézményeiben virágzó egyházi és társa-
dalmi élet elképzelhetetlen Patak nevelt-
jei nélkül.” (i.m. 5.o.) A felvázolt cselekvési
terület hatalmas, gondjainak megoldása
erõnkön felüli, de keretein belül elindítha-
tó egy mozgás, amely majd kiteljesedik.
Kollégiumunk körében történtek már kez-
deményezések e téren (nagyberegi gim-
názium, hagyatékok hazahozatala, stb.),
de ezek lényegesen bõvíthetõk.
Hasonlóan eddig kellõen fel nem tárt le-
hetõségeket rejt magában a gimnázium-
ban végzett, s ma a hazai politikai,
gazdasági, tudományos, kulturális közélet-

ben vezetõ pozíciókat betöltõ pataki öreg-
diákok szabad energiáinak az iskola érde-
kében történõ összefogása és célzott
felhasználása. Erre jó alkalmat kínál a
Kollégiumot országos közfigyelembe állí-
tó közelgõ 475. alapítási évfordulót, amely
az 1531-es indulást korábban is megün-
neplõ 400. éves (1931) és 450. éves
(1981) jubileumi eseményekhez hasonló
kihívást jelent.
Az alapítványi munka tizenöt évérõl szóló
megemlékezés végére érve megállapítha-
tó, hogy az elmúlt másfél évtized folyamán,
az adott lehetõségek határain belül, az ala-
pítók és csatlakozók által meghatározott
célkitûzésekbõl sokat megvalósítottunk.
Kialakítottuk a követhetõ munkamódsze-
reket, a ránk bízott vagyont megõriztük,
gyarapítottuk, helyesen kezeltük, azzal
évrõl-évre nyilvánosan elszámoltunk. Tud-
juk, hogy nem mindenben voltunk sikere-
sek, de éppen az el nem ért feladatok
tüskéje ösztönöz a jövõben új utak, lehe-
tõségek keresésére, további erõgyûjtésre
és a megnövekedett erõkkel arányos cé-
lok meghatározására és elvégzésére.
Ehhez kérjük a Kollégium, az öregdiák tár-
sak és Patak sok jó barátjának támogatá-
sát!
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Tanulmányok, esszék

Éles Csaba: Ulrich Zwingli pályaképe – Luther és Kálvin között (4/39)
Földy Krisztina Lilla: Felsõ-magyarországi tradíció. A sárospataki tanítóképzõ épülete
mesélni kezd (4/12)
Gunst Péter: A népi mozgalom gazdasági-társadalmi gyökerei (4/5)
Hermán M. János: Herder életmûve és magyarországi hatása (1/5)
K. Nagy Emese: Társadalmi együttélés – interkulturális nevelés (2/29)
Karasszon Dénes: Sárospatak jelentõsége Európa mûvelõdéstörténetében (1/27)
Kézi Erzsébet: A nyelvoktatás politikai összefüggései Közép-Európában a két világ-
háború között (1/17)
Koncz Gábor: Kulturális hozomány. Magyarország történelmi útja Európából Európá-
ba (2/5)
Lõrincz Zoltán: Hitvalló mûalkotások (4/26)
Orosz István: A debreceni és a sárospataki falukutatás (2/14)
Rászlai Tibor: A széphalmi ízlés távlatai (3/22)
Somogyi Sándor: A Tisza és az ember (2/23)
Szakáll Sándor: A Zempléni (Tokaji)-hegység földtani viszonyai (4/
Szentirmai László: Comeniusi gondolatok a drámapedagógiáról (Hátra arc! Elõre!
Comenius után – szabadon) (1/22)
Takács Béla: A magyarországi reformáció iskolaügye (3/32)
Urbán Barnabás: Az igazság felé (1/31)
Walleshausen Gyula: Erzsébet királyné és az angol-ír kiegyezés (3/13)
Zsikó János: A személyesség elvesztése-megnyerése (3/5)

Mûvészportré

Bolvári-Takács Gábor: Képzõmûvészet és pedagógia. Sándor Zsuzsa arcai (2/38)
Bordás István: Egy kiállítás képei (3/50)
Képes Géza, a szavak mûvésze.Emlékek, versek, vallomások (összeállította: Bolvári-
Takács Gábor és Földy Lilla) (3/36)

A Zempléni Múzsa 2004. évi IV. évfolyamának
összesített tartalomjegyzéke
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“Nem vagyok mítoszteremtõ alkat” Beszélgetés Puha Ferenc festõmûvésszel (az in-
terjút készítette: Bordás István) (1/34)
Sándor Zsuzsa: A vizuális kommunikáció vizuális nyelvi jelkészlete és ennek struktú-
rája (2/44)
Végvári Lajos: Domján József mûhelyében (4/49)

Szépirodalom

Aletta Vid: A függönyárus és az asszony (4/68)
Nahid Bagheri-Goldschmied: Zsákutca (fordította: Balázs Ildikó) ((1/46)
Barabás Zoltán: Eltanulom a nyárvégi esõk minden mesterségét (1/63)
Barabás Zoltán: Triptichon (1/60)
Cseh Károly: Ablaknyi tél (4/63)
Cseh Károly: Helyett (4/64)
Farkas Arnold Levente versei (1/57)
Farkas Nimród Zsombor: Õsz (1/51)
Farkas Nimród Zsombor: Tükör (1/50)
Fecske Csaba: Gábriel (3/70)
Fecske Csaba: Rege (3/69)
Christl Greller: Tökéletes harmónia (fordította: Balázs Ildikó) (1/48)
Hanácsek Erzsébet: Az ág szava (2/65)
Hernádiné Ringer Erzsébet: Tengeren (2/66)
Jónás Tamás: Bóc István embert ölt (3/73)
Karcagi Magyar Margit: Egyensúly (2/62)
Karcagi Magyar Margit: Vízesés-játék (2/61)
Katona Kálmán: Elég (4/66)
Katona Kálmán: J. A. emlékezete (4/65)
Kupcsik Lidi: nem alba (2/59)
Kupcsik Lidi: Remember: gyerekkor (2/56)
Madár János: Arcunkból virág lesz (4/67)
Madár János: Szólnék hozzád a fénnyel (4/67)
Mács József: Pataki diákok (4/58)
Máté Anett: Kéz (2/60)
Mátyus Aliz: Istenmezejétõl Pusztafaluig (1/52)
Merényi Krisztián: A mélyben (4/70)
Mezei Gábor: A hibái érdekelnek (3/71)
Mezei Gábor: Nincs otthon (3/72)
Miró Kiss Ida: A költõ feladata (2/55)
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Hermann Harry Schmitz: A filozófusok. A napszúrás misztériuma (fordította és az utó-
szót írta: Kenyhercz Róbert) (3/58)
Hellmut Seiler: Egy fillérrel sem (fordította: Balázs Ildikó) (1/45)
Temesvári Márta: Angyal volt (2/65)
Temesvári Márta: Ha megéltem (2/64)
Vass Tibor: Önképzõ körök (3/65)
Vértes Judit: Üvegbaba (2/63)

Archívum

Benke Kálmán: Tátrai útinapló, 1925. Feljegyzések az 1925. májusi cserkészkirándu-
lásról (bevezette és közzéteszi: Benke György) (2/67)
Bolvári Zoltán: Elõadások a zenei nevelésrõl (1941, 1967) (bevezette és közzéteszi:
Bolvári-Takács Gábor) (3/79)
Emlékezés Antall József miniszterelnökre. Parlamenti beszédek, 1990-1993 (válo-
gatta és bevezette: Bolvári-Takács Gábor) (1/75)
Falusi lakodalom Vajdácskán. Palumby Gyula rádióközvetítése, 1942 (közzéteszi:
Bolvári-Takács Gábor, utószó: Demeter Gyula) (1/65)
„Felcsillan a tûz alatti parázs” Koncz Sándor berlini levele, 1937 (közzéteszi, a beve-
zetõt és a jegyzeteket írta: Koncz Gábor) (4/71)
Zsidó közösségi épületek Sárospatakon. Gazda Anikó rekonstrukciós vázlata, 1989
(közzéteszi: Bolvári-Takács Gábor, utószó: Sugár Péter) (4/76)

Szemle

Bónis Ferenc: A hangjegyeken túl. Kodály Zoltán és Farkas Ferenc írásai (4/88)
Darmos István: A Bodrog Néptáncegyüttes ötven éve (4/94)
Deme László: Az emberség szolgálata és a szolgálat embersége. Gondolatok a
patakiságról (3/91)
Dombóvári János: A Lavotta Alapítvány és a sátoraljaújhelyi zenei közélet (1/96)
János István: Mûvelõdéstörténet alulnézetben (2/89)
Katona Kálmán: Fényáldozat (1/84)
Kádár Ferenc: Az újhelyi eklézsia történetének krónikásai (2/93)
Keviczky László: A tudomány közel van. Emléksorok Marx György atomfizikus tiszte-
letére (1/87)
Kézi Erzsébet: Egy igazi professzor: Rácz Lajos (3/96)
Kusztos Györgyi: Sárospataktól Nagykõrösig. Warga János pedagógiai pályája (3/93)
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Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Károlyfalva monográfiája (4/91)
Szabó Csaba: Volt egyszer egy csoda. Osterhaven professzor emlékezete (4/84)
Szathmáry Béla: Mi van a pataki tarisznyában? (1/98)
Tamás Edit: Államalapításunk ünnepén (3/87)
Tukacs Béla: Értékes hagyomány. A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány
másfél évtizede (4/97)
Turi Gábor: Ítélet és ízlés. Debrecen kulturális életének perspektíváiról – két tételben
(1/91)
Tusnády László: Elementáris szimmetria (Tóthpál Gyula mûvészi fényképeirõl) (2/98)
Viga Gyula: László Gyula találkozásai (3/99)
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Számunk szerzõi

Aletta Vid 1972-ben született Budapesten. Költõ.
Bolvári-Takács Gábor PhD 1967-ben született Sárospatakon. Történész, mûvelõdésszerve-
zõ, jogász, a Matáv Szimfonikus Zenekar ügyvezetõ igazgatója, lapunk fõszerkesztõje.
Bónis Ferenc 1932-ben született Miskolcon. Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, az MTA doktora.
Cseh Károly 1952-ben született Borsodgeszten. Költõ, mûfordító, a mezõkövesdi Közösségi
Ház közmûvelõdési fõelõadója.
Darmos István 1970-ben született Sárospatakon. Népmûvelõ, táncpedagógus, a Bodrog
Néptáncegyüttes vezetõje.a
Éles Csaba 1951-ben született Debrecenben. Mûvészettörténész, kritikus, esztéta, a filozó-
fiatudomány kandidátusa, a Debreceni Egyetem docense.
Földy Krisztina Lilla 1977-ben született Sárospatakon. Magyar szakos bölcsész, jogász, a
Közép-Európai Egyetem (CEU) Kulturális és Mûvészeti Központjának programassziszten-
se, lapunk olvasószerkesztõje.
Gunst Péter 1934-ben született Budapesten. A történettudomány doktora, a Debreceni Egyetem
egyetemi tanára, a Debreceni Szemle fõszerkesztõje, az Agrártörténeti Szemle szerkesztõje.
Katona Kálmán 1956-ban született Miskolcon. Közigazgatásban dolgozó jogász.
Koncz Gábor 1950-ben született Sátoraljaújhelyben. Közgazdász, a Magyar Kultúra Alapít-
vány igazgatója, lapunk szerkesztõbizottsági tagja.
Lõrincz Zoltán PhD 1951-ben született Debrecenben. Református lelkész, mûvészettörté-
nész, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Fõiskola habilitált tszv. fõiskolai tanára.
Madár János 1948-ban született Balkányban. Költõ, a Rím Könyvkiadó vezetõje, a Kelet
Felõl c. irodalmi és mûvészeti folyóirat fõszerkesztõje.
Mács József 1931-ben született Bátkán. Író, a szlovákiai Hét c. lap ny. fõszerkesztõ-helyettese.
Merényi Krisztián 1970-ben született Karcagon. Költõ, író.
Mihalovicsné Lengyel Alojzia PhD, 1950-ben született Sátoraljaújhelyben. A Veszprémi Egye-
tem Germanisztikai Intézetének egyetemi docense.
Sugár Péter DLA 1956-ban született Sárospatakon. Ybl-díjas építész.
Szabó Csaba 1937-ben született Sátoraljaújhelyben. Tanár, diplomata.
Szakáll Sándor PhD 1953-ban született Berettyóújfaluban. Mineralógus, a Miskolci Egye-
tem tszv. egyetemi docense.
Tukacs Béla 1920-ban született Berén. Jogász, agrármérnök, c. egyetemi docens, a Sárospa-
taki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának volt elnöke.
Végvári Lajos (1919, Zsira – 2004, Miskolc). A mûvészettörténeti tudomány kandidátusa, a
Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola tszv. egyetemi tanára, majd a miskolci Herman Ottó Mú-
zeum tudományos tanácsadója.
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