
Könyvespolc 
 

 168

Mihály Réka 
 

Apáczai-díj – 2012 
 

A szovátai Teleki Oktatási Központban 2012. 
október 13-án, szombaton díjazta a kiemelkedő ta-
nulmányi eredményeket elérő diákokat Mákvirág-, 
Bolyai Farkas-, Kós Károly-, valamint az oktató-ne-
velő munka mellett tudományos kutatást is végező 
pedagógusokat Apáczai-díjjal a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége.  

A kétévenként kiírt pályázatra az előző Apáczai-
díjkiosztás (2010) után megjelent tudományos mun-
kákkal lehetett jelentkezni a természettudományok, 
a humántudományok, valamint a pszichopedagógia 
területéről (nyomtatott könyvvel vagy folyóiratban 
közölt tanulmánnyal). A pályamunkákat szeptember 

24-ig lehetett elküldeni a Szövetség székhelyére. A Sántha Csaba szobrászmű-
vész kisplasztikájából, sorszámozott oklevélből és pénzjutalomból álló díjra 
idén 39 tudományos munka érkezett:  

 az óvodai és elemi oktatásban tevékenykedő pedagógusok kategóri-
ájában összesen 4; ebből 2 a humántudományok és 2 a természet-
tudományok területén);  

 az alsó és felső középfokú oktatásban dolgozó pedagógusok kate-
góriájában 35 dolgozat; ebből 16 a humántudományok, 17 a termé-
szettudományok, 2 a pszichopedagógia és neveléstudomány terüle-
tén; 1 pályamunkát a határidő lejárta után küldtek be, melyet a Tu-
dományos Tanács nyilvántartásába vett, de nem értékelt. 

Az Apáczai-díjra beérkezett pályázatokat a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének Tudományos Tanácsa szeptember 29-ei ülésén értékelte. A be-
érkezett pályázatok közül a tanács az Apáczai-díj arany fokozatával jutalmazta a 
következő két munkát: 

 Bencze Mihály Selected Chapters of Mathematical Analysis; Octogon 
mathematical magazine; Mathematical education in the current european 
context 2010; Mathematical education in the current european context 2011, 
valamint  

 Gaal György Elemér: Kolozsvár – Történelmi városkalauz. 
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A Tudományos Tanács az Apáczai-díj ezüst fokozatát is két munkának ítél-
te oda: 

 Olosz Ferenc Egyenletek I. Megoldási módszerek; II. Feladatgyűjtemény, illetve 

 József Álmos Sepsiszentgyörgy képes története.  
 
Apáczai-díjban részesült:  

 Ambrus Tünde: Székely falutízesek – Egy sajátos településrendszer mint a tár-
sadalmi-gazdasági tevékenység kerete;  

 Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon – Paraszti nemi kultúra 
és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson;  

 Borcsa János: Értékkeresők – értékalkotók. Kritikák, portrék, tanulmá-
nyok;  

 Borsos Szabolcs: A kreatív gondolkodás lehetősége; Háttérkérdések a kudarc 
fogalmáról,  

 Orbán Zsolt, Bicsok Zoltán: „Isten segedelmével udvaromat megépítettem…” 
– Történelmi családok kastélyai Erdélyben;  

 Zsidó Ferenc: A múlt kisajátítása.  
 

A következőkben rövid könyvismertetőivel ajánljuk figyelmükbe a 2012-es 
Apáczai-díjazottak tudományos munkáit.  
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Ambrus Tünde: Székely falutízesek – 
 Egy sajátos településrendszer mint a társadalmi-gazdasági tevékenység kerete 

(Csíkszereda, 2012, Gutenberg Könyvkiadó) 
 

Ambrus Tünde Apáczai-díjas könyve egy érdekfeszítő témával foglalkozó 
tanulmány, disszertációs dolgozat, amelynek téziseit a szerző a Pécsi Tudo-
mányegyetem Földtudományok Természettudományi Kar Doktori Iskola kere-
tében védte meg 2010 novemberében summa cum laude minősítéssel. A könyv 
felépítése, nyelvezete egy doktori értekezés követelményrendszeréhez igazodik. 
Ennek ellenére nemcsak a szakma számára van értéke és üzenete, hanem min-
den magára valamit adó átlagműveltségű székely ember számára is, akinek van 
hovatartozás-tudata. Mert önismeret nélkül nincs identitástudat. Ez a könyv a 
kollektív székely önismeret szempontjából fontos. Egy lassan feledésbe merülő 
önszerveződési formával, a székely falutízesek világával kapcsolatban nyújt 
rendkívül sokrétű információt. 

A falutízes mint a földrajzi térbe integrálódó társadalmi-gazdasági képződ-
mény, mint történelmi kategória, eleve feltételezi a megközelítés, a vizsgálódás 
interdiszciplináris jellegét. Ebből adódik az Ambrus Tünde által alkalmazott 
módszerek sokfélesége, változatossága. 

A dolgozat bár több fejezetre tagolódik, lényegében a tízesekkel kapcsola-
tos ismereteket három nagy idődimenzióban összegzi: múlt, jelen és jövő. A 
múltra, a tízesek kialakulására, fejlődésére, településszerkezetre gyakorolt hatá-
sára vonatkozó ismeretek bemutatásánál a könyvészeti anyagokra, a különböző 
korokban készült térképekre épít. A jelen és a jövő vonatkozásában pedig a 
modernebb primer kutatási módszerek révén kapott eredményekre alapoz. 

Rendkívül értékesnek és tisztességesnek tartom a falutízesek szakirodalmá-
nak rendszeres időrendi számbavételét Orbán Balázstól, Endes Miklóson, 
Vámszer Gézán, Milleker Rezsőn és Garda Dezsőn át Bárth Jánosig, hogy csak 

néhány nevet említsek. 
Mi is a tízes? – Mikor és hogyan jöttek létre a 

tízesek? A kérdéskör megválaszolásánál a Székely-
föld sajátos természetföldrajzi viszonyaiból és szé-
les körű kitekintéssel a Kárpát-medence település-
szerkezetének történeti hátteréből indul ki. 

Számos kutató egybecsengő véleményét osztva 
kifejti, hogy a hadászati szempontból fontos szé-
kelységet a honfoglalás után a leginkább veszélyez-
tetett peremvidékekre telepítik. Tehát a székely tí-
zes mint sajátos településforma kialakításának kez-
detben haditechnikai okai voltak, amely számos 
hasonlóságot mutat a török és mongol népek 
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hadszervezetével. Ősi letelepedési-szervezeti egységként, a hadi feladatok ellá-
tása mellett az önfenntartásról is kellett gondoskodnia, elsősorban a közös 
földhasználat révén.  

A magántulajdon térhódítása következtében a gazdasági funkció egyre sok-
rétűbbé vált, a tízes hadászati jelentősége viszont fokozatosan csökkent, és idő-
vel teljesen megszűnt. A megváltozó szerepköröket betöltő tízes hosszú időn át 
fennmaradt a rendtartó székely falu szekezeti-működési alapegységeként. A 
belülről megválasztott népképviseleti tisztségviselők gondoskodtak a tízes kere-
tében kibontakozó élet szigorú értékrend szerinti szabályozásáról. A tízes a 
gazdasági tevékenység, a hagyományok, a szokásrend, a közösségi ünnepek 
megélésének optimális kerete volt évszázadokon át. 

Mára a tízesek szerepköre nagyon leszűkült, egy része teljesen elsorvadt, de 
a csíki és kászoni falvakban még sok minden kitapintható a kultúrtájban, a tár-
gyi emlékekben és a „fejekben” egyaránt. Ez Ambrus Tünde fő vizsgálódási 
területe, a 27 csíki és kászoni falu. 

Mint geográfus részletesen tanulmányozza ezek településmorfológiai és 
szerkezeti sajátosságait. Követi a tízesek fejlődésének, bővülésének, egybefo-
nódásának, helyenként sorvadásának a folyamatát és annak különböző stádiu-
mait. Ennek rekonstruálásában támpontot kap Csíkmindszent és Csíkszentlélek 
reliktum számba menő különálló vagy csak részben összenőtt tízesei kapcsán. 

Tisztázza a természeti adottságok (felszín, vízrajz), a templom, valamint az 
infrastruktúra, elsősorban az úthálózat szerepét a tízesekből felépülő mai érte-
lemben vett települések alaktani sajátosságai kialakulásában. Tipizálja a 
tízesösszenövések révén kialakult településalakzatokat. Mindezt térképekkel 
teszi szemléletessé. 

Továbbá foglalkozik a tízes funkciókhoz kapcsolódó antropikus tájelemek-
kel, felszínmorfológiai kultúrtájelemekkel, tereptárgyakkal, amelyek sajátos színt 
adnak a faluképnek, a falusi tájnak. 

A gazdasági funkció keretében fontos szerepet játszott a tízesek belső szer-
veződésének dimenziói (kút-, kapu-, kerítés-, híd- és vízvezető közösségek, 
esztenatársaságok hátrahagyott emlékei). A szerző helyesen állapítja meg, hogy 
a tízesbirtokból létrejött közbirtokosságok átöröklik a tízes számos feladatkörét 
(pl. egyház, iskola, civilszervezetek, árvák stb. támogatása). A közös gazdálko-
dás, ha más modernebb formában is, de tovább él Székelyföldön, jelentős szo-
ciális feladatkörrel társulva.  

A gazdasági funkció mellett a tízes egyik fontos szerepköre a hitélet szerve-
zése volt. Ehhez kapcsolódva számos szakrális emlék maradt fenn, amely ma is 
a falukép fontos eleme. Ilyenek a csengettyűk, haranglábak, tízeskeresztek, tí-
zestemetők. A könyvben néhány fénykép szépen illusztrálja mindezt. 
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Az alfejezetek taglalják a tízesek szokáshagyományait, építészeti örökségét, 
a tízes nevek és áltízes nevek nevezéktani kérdését, az elemzett területnépese-
dési, etnikai viszonyait. 

A tanulmány külön érdeme, hogy összehasonlító elemzéssel találkozhatunk, 
amelyben a szerző rámutat a román pásztormigráció következtében kialakult 
Lóvész falu „imitt-amott” szerkezetű település és a tömörülő falutízesekből álló 
csíki falvak közti különbségekre, valamint a nevezéktani hasonlóságokra. 

Izgalmas fejezet, amelyben a Kárpát-medence két távoli szögletében élő 
egykori határőrök rokonságára alapozva – e két vidék – az Őrség és a Székely-
föld településének sok szempontból meglepő hasonlóságokat mutató szerkeze-
tét kutatja. Megállapítja, hogy a vizsgált két területen a domborzati, vízrajzi és 
talajtani adottságok, valamint a természethez való alkalmazkodási módok kü-
lönbözősége ellenére igen hasonlóan alakultak a települések szerkezete, jogállá-
sa, illetve a településrészek megnevezései is.  

A tanulmány újszerű, talán legérdekesebb és legértékesebb része az a 40 ol-
dalnyi fejezet, amely a jelenre vonatkozik, és azt vizsgálja, hogy mi van a „fe-
jekben”. Pontosabban azt, hogy milyen mértékben ismeri a helyi lakosság a tí-
zesekhez kötődő jellegzetes faluszerkezetet, településtörténeti, néprajzi sajátos-
ságokat, turisztikai adottságokat. A kérdés megválaszolása érdekében a mentális 
térképezést és az ehhez kapcsolódó kérdőíves felmérést alkalmazza. A felmérés 
eredményei – a metodológiának megfelelően – elővizsgálatból, cél- és kontroll-
csoport vizsgálatából származnak. Következtetései közül kiragadnék egy párat: 

 a lakosság helyismeretében fontos szerepe van a tízeseknek; meg tudják 
nevezni és ismerik egymáshoz viszonyított helyzetüket; 

 a megrajzolt mentális térképeknél fontos támpontokat jelentenek a tér-
birtoklást kifejező, vallási üzeneteket is hordozó szakrális emlékek – a 
keresztfák; 

 a tízesek gazdaságszervező hagyatékából az esztenatársaságokat és köz-
birtokosságokat emelik ki; 

 a megkérdezettek 80%-a szerint a hitélet ma is a tízesek szerint szerve-
ződik; 

 a tízeskultúrához kötődő emlékeket nem tartják turisztikai vonzerőnek; 

 a falusi vendéglátás terén a jól kigondolt programok szükségességét ke-
vesen említik, de tudják, hogy a vendéglátó be kell avassa a vendégeit a 
település mindennapi életébe, kell ismerje a múltból táplálkozó ma is 
élő hagyományokat. 
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A kontrollcsoportot a csíkszentmiklósi mintavétel képezi. A kiértékelés 
egyértelműen megerősíti a célcsoport-vizsgálat következtetéseit. Külön érdeme 
a diagrammás grafikai ábrázolás, amely szemléletessé, könnyen leolvashatóvá 
teszi a kapott eredményeket. 

Turizmus a tízeskultúrában című fejezet a jövő irányába mutat. A vidéki tu-
rizmus elméleti és gyakorlati problémáit foglalja össze, arra keresve a választ, 
hogy hogyan lehetne a tízeskultúrát bevinni a falusi turizmusba, hogyan lehetne 
a turisztikai termékskála részévé tenni. Példaként hozza fel a sok szempontból 
hasonló adottságokkal rendelkező Őrséget, ahol többek között létrehozták az 
„Őrállók útja” nevet viselő egységes szlovén–magyar turisztikai tematikus be-
mutató övezetet. Ennek keretében a „szerek világának” sajátosságai, a szerek-
hez kapcsolódó életmódbeli hagyományok és szokások meghatározó szerepet 
kaptak a turisztikai termékek kialakításában. Ily módon a székely tízes is meg-
mutathatja, hasznosíthatja történelmi, kulturális örökségét, egyedi etnokulturális 
arculatát, amely a székelyföldi turizmus keretében sajátos szint jelenthet. 

Hogyan lehetséges ez? – a kérdésre adott válaszlehetőségek elméleti meg-
alapozása érdekében elkészíti a Székelyföld jelenlegi vidéki turizmusának meg-
határozó jelenségeit, jellemzőit bemutató SWOT-analízist, amelyben a mentális 
térképek kiegészítő kérdéseire adott válaszokat is beépíti. Felhívja a figyelmet a 
nyugati országokban már rég alkalmazott TDM-, azaz Turisztikai Desztináció 
Menedzsment-modellre, amely egy adott régió turisztikai kínálatának közös 
tervezésén, irányításán és értékesítésén alapszik. 

A desztináció a TDM-modellben az attrakciók megjelenésének a helyszíne. 
Többek közt attrakció lehet a vidéki turizmus keretében a székely falu sajátos 
térszerkezete, a felszínmorfológiai kultúrtáj-elemek, a tízesekhez kapcsolódó 
hagyományrendszer. Ez feltételezi a falutízesek további vizsgálatát, a velük 
kapcsolatos ismeretek köztudatba való visszaemelését, a hozzájuk kötődő név-
anyag átmentését, amely nemcsak az önismeret szempontjából fontos, hanem a 
vidéki turizmusunk kínálatának bővítése vonatkozásában is, ami össztársadalmi 
tőkehozadékot eredményez. 

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy Ambrus Tünde könyve egy rendkí-
vül komplex mű, egy nagyszerű alkotás, egy csodaszép könyv, amely nemcsak 
egy tudományos rendfokozat, a doktori cím megszerzését hozta, hanem egy 
olyan tanulmány, amely azt a közösséget is szolgálja, amelyből vétetett. 
 

Zayzon Sámuel nyugalmazott tanár 
/a könyvismertető rövidített változata  

a 2012. október 17-én Csíkszeredában elhangzott  
könyvbemutató anyagából/ 

 
 



Könyvespolc 
 

 174

Balázs Lajos: Amikor az ember nincs es ezen a világon – 
Paraszti nemi kultúra és nemi erkölcs Csíkszentdomokoson 

(Csíkszereda, 2010, Pallas-Akadémia Könyvkiadó) 
 

A kötet szerzője, Balázs Lajos egyetemi tanár, a Magyar Néprajzi Társaság 
külföldi tiszteletbeli tagja. Jó négy évtizedes kutatómunka nyomán írta meg az 
emberi élet „három szüksége”, a születés, házasság és halál csíkszentdomokosi 
szokásvilágának testes monográfiáit, melyekkel magas és megérdemelt szakmai 
presztízst vívott ki magának a néprajztudományon belül és azon kívül is.  

Arra a kérdésre, hogy „Miért és hogyan született e könyv?” Balázs Lajos 
saját hiányérzetét hozza fel „mentségére”, mindjárt a Bevezető elején. A születés, 
házasság, temetés kultúrájának, rítusainak leírása és közreadása nem elégítette 
ki, s a befejezetlenség érzete nem hagyta nyugton. „Rá kellett jönnöm – írja –, 
hogy mindez nem elég a paraszti társadalom fő erővonalainak megismerésé-
hez, hogy a születés, házasság, halál, az emberi élet három csúcsa nem áll, mert 
nem állhat önmagában. […] Rá kellett jönnöm, hogy az, amivel annyiszor ta-
lálkoztam a három sorsforduló kutatása során, de amit a tartalmi körülhatárolt-
ság miatt egyikbe sem tudtam csak kis mértékben beilleszteni, de róluk leválasz-
tani se – a nemiség és kultúrája –, a paraszti lét megkerülhetetlen kötőanyaga.”  

Nem véletlen, hogy a kötet mottójául is egy 80 éves parasztember és egy 
75 éves parasztasszony szavait választotta: „A nemi élet az élethez tartozik. 
Mint a házasság, a halál s a születés. Há nem es beszéd! De hát anélkül nem 
tudunk megszületni s létezni. […] Az egy olyan orvosság, ami mindenre jó. 
Varázserő kell legyen benne!” Régen tudjuk, hogy a nemiség és kultúrája a 
néprajz tárgya. Végül is minden az, ami „társadalom” és „kultúra”! 

Balázs Lajos könyve egy közel negyedszázados terepmunka, módszeres, 
kérdőíves adatfelvétel, nagy tömegű mélyinterjú eredménye, végső sűrítménye. 

Tematikai jegyzékének, kérdőívének 2120 pontja 
van. Harmincöt adatközlőjével folytatott külön-
külön 45–50 órányi, összességében 1750 órányi 
beszélgetést. El lehet képzelni, micsoda munka 
volt ennek a hatalmas információtömegnek a le-
jegyzése, rendszerezése, kiértékelése. Szerzőnket 
ebben a sziszifuszi munkában joggal sarkallta a 
múló idővel való versenyfutás és még valami. Csík-
szeredában úgy látta, mintha a magyar néprajzkuta-
tás kifulladt volna; „mintha elvégezte volna min-
den teendőjét, tematikailag mintha lezárta volna a 
paraszti nemi kultúra kutatásának határait.” (9–10. 
o.)  
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Megjegyzi azt is: „ha Ortutay Gyula most élne, nem biztos, hogy egyértel-
műen elégedett lenne a néprajzkutatás ez irányú, 1935 óta végzett teljesít-
ményével.” Ezen közben áttekinti Ortutay programadó, A parasztság szerelmi 
életének kutatása címen 1935-ben megjelent, majd az Erósz a folklórban kötetben 
(1987-ben) újra kiadott tanulmányának tematikáját. Ezt és Vajda Mária tanul-
mányának szempontrendszerét vette kiindulási alapnak, de számot ad Szenti 
Tibor, Nagy Olga és mások használható szempontjairól, eredményeiről is.  

A mű értékét azonban nem a hivatkozások léte vagy nem léte, hanem az in-
formációk eredetisége és hitelessége dönti el. A hitelességet a belső címoldalon 
olvasható „nyilatkozat”-nál, miszerint „Az adatok hitelességéért a szerző minden 
felelősséget vállal”, sokkal inkább bizonyítják az adatközlők magnetofonra mon-
dott és idézőjelben közölt szavai, olykor vallomásai. Olyan intimitásokat, már-
már titkokat mondtak el a „Tanár úrnak”, amit talán legjobb barátjuknak, barát-
nőjüknek sem mondtak volna el soha. Gyóntató atyáiknak még kevésbé. A 
gyóntatószékben biztosan nem használták volna a kötetben olvasható népnyel-
vi, tájnyelvi kifejezéseket a maguk nyerseségében. Ezeknek a közreadása és az 
értelmezésüket segítő szójegyzék – Erotikus tájszó-, kifejezés-, szólásmondás- és 
közmondásjegyzék (679–691) – a kötet nagy értéke a dialektológia számára.  

A több mint 700 oldalas kötet 22 nagyobb fejezetet tartalmaz, nem számítva 
a tartalmas bevezetést, az irodalmat és az angolul, románul csatolt rövid össze-
foglalót. A rendszerezés alapja nem a hallott történetek érdekessége, csattanója, 
hanem a Szerző által gondosan kimunkált tematikai rend, melynek első fele az 
emberi életutat követi: 1. Erotika a gyermekkorban, 2. A kamaszkor erotikája, 3. 
Az ifjúkor erotikája, a nemi élet kezdetei, 4. A házasság előtti erotika, nemi élet, 
párválasztás, 5. Nászéjszaka, 6. Házasélet, nemi élet, 7. A nemi élet gyakorisága, 
8. A nemi élet viszályai, 9. A nemi élet alkonya. Az imént sorolt fejezetek továb-
bi tagolódását az anyag diktálja. A nászéjszakával négy alfejezet foglalkozik, az 
ifjúkor erotikájával tizenkilenc. Módszertani tekintetben ezt az átgondolt, 
megokolt rendszerezést tartom a kötet legfontosabb hozadékának. Ennek 
alapján mondhatjuk, hogy egy lokális társadalom nemi kultúrájának, nemi er-
kölcsének teljes monográfiáját tartjuk a kezünkben, nem pusztán egy hatalmas 
adathalmazt. 

A kötet második fele már nem az életúthoz kapcsolódik, hanem a nemi 
élet tartozékait, járulékait, különösségeit, hiedelmeit, nemek szerinti megközelí-
téseit leíró fejezeteket tartalmaz: 11. A nemi élet egészségtana, tisztálkodási kul-
túrája, 12. Szerelmeskedésre gerjesztők (= ajzószerek), 13. Terhesség és nemi 
élet, 14. Amikor nem kell a gyermek (tizenhat alfejezet, zömmel a magzatelhajtás 
kérdéskör, innen hiányzik Gémes Balázs e témával foglalkozó kötete), 15. Küz-
delem a meddőség ellen, a gyermekért, 16. Férfi – nő, 17. A nemi test, 18 Tit-
kok, 19. A szerelem és nemi élet hiedelmei, 20. „Akik a rendestől eltérnek” 
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(deviancia, perverzió) – sajnálatosan sok alfejezettel, 21. Hengergőzés – Egy 
„kívánatos erotikus játék, 22. A nemiségről való beszéd. 

Balázs Lajos művének nagy erénye a szerteágazó tematika alapos kidolgo-
zása, a gondos, aprólékos rendszerezés, a néprajzi közelítések változatossága, a 
nemiség felmutatása az emberi életút látszólag ártatlan periódusaiban (gyer-
mekkor, idős kor) és a természet ölén folytatott gazdasági tevékenységek köze-
pette is. A kultúra, s azon belül az erkölcs által megszabott szokásformák sze-
repe az ösztönélet által folytonosan ingerelt psziché kamaszkori alakulásában 
különösen fontos része ennek a néprajzi tanulmánynak. A tanulás folyamata, a 
tudás megszerzésének módozatai a paraszti társadalomban is meghatározó je-
lentőségűek. Ez a kötet megmutatja, hogy a nemiség át- meg átszőtte a népéle-
tet, és bőségesen buzog a szövegfolklór, a népművészet minden részlegében. 

Balázs Lajos könyvének tematikája bőségesebb és összetettebb, mint amit 
Malinowski híres trobriandi monográfiája A vademberek nemi élete Északnyugat-
Melanéziában tartalmazott (New York–London, 1929). Az volt az a kötet, ame-
lyik az antropológus szerző nevét szélesebb körben ismertté tette. Bodrogi Ti-
bor a Baloma utószavában ehhez hozzátette, hogy „Angliában ebben az időben 
tetőzött a freudi tanok divatjának hulláma, és minthogy Malinowski az anyaági 
leszármazáson alapuló társadalmak esetében, az apa és az anyai nagybácsi kü-
lönleges szerepe miatt az Ödipusz-komplexus értelmezésének módosítását ja-
vasolta, a nem antropológus körök figyelme általában a szexualitásra és a pri-
mitív moralitásra vonatkozó munkásságára terelődött.” (Bp., 1972:451). Ehhez 
annyit tennék még hozzá, hogy a fiatal Ortutay és Gunda jó időben, már az 
1930-as években felfigyelt a „funkcionalizmus” irányzatára. Ortutaynak a gyak-
ran emlegetett programadó cikkében is felfedezhető Malinowski művének köz-
vetett hatása. Közvetett azért, mert a magyar pszichoanalitikusok, köztük a nép-
rajz határvidékén mozgó Róheim Géza, a céhbeli néprajzkutatók előtt figyeltek 
fel rá. Róheim nem csupán A csurunga népe címen kiadott ismeretterjesztő mű-
vében (Bp., 1932) szentelt figyelmet az ausztráliai bennszülöttek szexuális szo-
kásainak, hanem nyolc-tíz más munkájában is. Az Ethnographia 1932-es évfo-
lyamában Nankuru címen közölt cikkében magyarul írta le a férfivá avatás szer-
tartásának egyik mozzanatát. Malinowski fellépése előtt, 1918-ban írt két hosz-
szú cikket az Ethnographiának Psychoanalysis és etnológia címen. Annak második 
része a symbolumok tartalmával és a libidó fejlődéstörténetével foglalkozik. Az 
álmok, a szexuális szokások és az Ödipusz-komplexus a természeti népeknél 
(Ausztrália) tematikájú cikkeinek zömét azonban angolul publikálta. 

Miért emlegetek ilyen nagy tudósokat? Azért, mert Balázs Lajos empirikus, 
leíró-rendszerező monográfiája olyan teljesítmény, ami méltó az összevetésre. 
Mindezt olyan korban hozta létre, amikor a társadalom átalakulása és az 
akkulturáció előrehaladása következtében az „első” kultúrának „a történeti 
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létjogosultsága már megszűnt” (Voigt V.: Szempontok a magyar folklór akkulturá-
cióvizsgálatához. Ethnographia 1978:627). Az 1970-es években némelyek azt is 
meghirdették, mikor fog kihalni az utolsó magyar paraszt és az utolsó néprajzi 
adatközlő. Szerencsénkre Balázs Lajos ezeket a komor jóslatokat nem vette 
komolyan. Még éppen elérte az utolsó előtti adatközlőket… Most mindnyájan 
láthatjuk, hogy Felcsík is van olyan jó terep az etnográfus számára, mint a 
Trobriand-szigetek volt – közel száz évvel korábban – Malinowski számára. 

 
Paládi-Kovács Attila akadémikus 

/Elhangzott a III. Néprajzi Könyvbörzén,  
Budapest, Néprajzi Múzeum, 2010. szeptember 17./ 

 
 

Borcsa János: Értékkeresők – értékalkotók – 
Kritikák, portrék, tanulmányok 

(Kolozsvár, 2012, Kriterion Könyvkiadó) 
 

Olvastató könyvnek nevezi Borcsa János új könyvét Váry O. Péter a Há-
romszékben közölt recenziójában (2012. június 30.) Borcsa könyve első ciklusá-
nak a beszédes Mesterek címet adta. Akikről könyveik kapcsán ír (a közlés rend-
jében): Beke György, Cs. Gyimesi Éva, Fábián Ernő, Jancsik Pál, Kántor Lajos, 
Murvai Olga, Király László, Láng Gusztáv, Méliusz József, Molter Károly, 
Pomogáts Béla. A második, a szintén sokatmondó Barátok címet viseli, benne 
az idejekorán eltávozott Boér Géza mellett olyan kortárs szerzőket  „olvastat” 
Borcsa tanár úr, mint (ugyancsak a közlés rendjében) Bogdán László, Bölöni 
Domokos, Cseke Péter, Egyed Emese, Fekete Vince, Ferenczes István, Kovács 
András Ferenc, Markó Béla, Nagy Attila, Tompa Andrea.  

Mazsolázzunk ezekből a szövegekből!  
 
 

 Cs. Gyimesi Éva Szem a láncban. Beve-
zetés a szekusdossziék hermeneutikájába című köny-
ve kapcsán ezt olvassuk: „Az állambiztonsági 
gépezetnek a működését, illetve a diktatúrának 
az egyes ember mindennapjaiban való jelenlétét 
szemléltetik a kötetben közölt állambiztonsági 
dokumentumok, s beilleszthetők azon törté-
nelmi források közé, amelyek a kommunizmus 
utolsó tíz-tizenöt évének társadalmi és nemzeti-
ségi elnyomását, valamint az ellenállás különbö-
ző, egyéni és kollektív formáit tükrözik Romá-
niában. A tudományt szolgálja ilyen tekintetben 
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a Szem a láncban, de egyúttal erdélyi-romániai társadalmunk erkölcsi-
szellemi megújulásához is hozzájárulhat, ahhoz a történelmi tisztánlátás-
hoz, amely esetleg megóvhat az új demokráciák és a globalizmus nem ke-
vésbé súlyos provokációitól, mint amilyenek elé a letűnt totalitárius rend-
szerek állították az egyént és a közösségeket az utóbbi ötven-hatvan év-
ben.”  
 
 

 Fábián Ernőről megállapítja, hogy „már 1984-ben tisztázta a 
maga számára – amit nem sokkal később néhány neves írástudó társával 
meg is valósítanak –: a pártállami keretek és nyilvánosság helyett egy tit-
kos, föld alatti fórumot és nyilvánosságot kell választania, hogy szabadon 
megnyilvánulhasson. Ez volt számára a Limes-kör 1985–1986-ban. ‘Egyszer 
s mindenkorra le kell számolni azzal az illúzióval – írta 1984-ben –, hogy egy mo-
nolitikus politikai rendszerben el lehet valamit érni érveléssel, a tények és a gondolko-
dás bizonyító erejével. Az utak elválnak egymástól. Választani kell az eszközlét és a 
szabad gondolkodás között. Ha valaki a szabad gondolkodást választja, ez a maga-
tartásában, viselkedésében kell megnyilatkozzon, a példaadás erkölcsében.’ (78.) Egy 
tartalmas írástudói élet végső üzenetének is tekinthető az idézett naplóbe-
jegyzés.”  

 
 

 Ferenczes István költői szerepjátékáról ekként vélekedik a szer-
ző: „…nemcsak Esteban Zazpi De Vascos Y Aitzgorri fiktív költő ver-
seit alkotja meg, de hozzájuk egy életrajzot és szellemi portrét is felvázol 
a kötetet bevezető és záró részben (Prológus helyett, Epilógus helyett), vala-
mint a versek egy részéhez kapcsolódó kommentárokban és lábjegyze-
tekben, s e létrehozott modell révén egy saját lehetséges pályaalakulást is 
meglebegtet, illetve szellemi kalandjait is szemlélteti, éppen kétszáz évvel 
korábbi időbe (1746 hősének feltételezett születési éve, ő maga pedig 
1945-ben született) helyezve azt. Így, a kora modernségbe helyezett ide-
gen és távoli költőben mutatja meg önmagát az utómodern kor egyik er-
délyi magyar költője.  

 
 

 Király László írói munkásságát így mutatja be: Az Akasztóhegy 
című kötet versei Király költői pályájának egy markáns vonulatát mutat-
ják be, éspedig a tág értelemben vett szülőföld, azaz egy érzület, a hazá-
val kapcsolatba hozható érzésvilág, valamint egy eszmekör ihlette és 
szülte versek sorozatán keresztül. Ez az érzület és eszmekör különben 
Király regényvilágában is jelen van, a Kék farkasok (1972) fiatal költő hő-
séből egy alkalommal például felkiáltásként szakad fel az érzés: ‘Uramis-
ten, milyen nagy dolog, amikor otthon van az ember, vagy amikor hazatalál!’ Sőt 
magának a helynek, az igazi otthonnak a részleteit is felvázolja a huszadik 
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század közepére eső zaklatott gyermekkort felidéző hős: ‘Mert volt nekünk 
is rendes otthonunk – mondja –, távoli, messzeség vizén úszó otthon, nagy, tisztára 
sepert udvarral, diófás, szederbokros kerttel, szőlőleveles tornácú házzal, melynek tá-
gas szobáiban egész esztendőn át árván, pókhálósan álltak a nehéz diófa bútorok. 
Volt otthonunk, ahova haza lehetett menni, de ahol két csodálatos öregember csak 
nyaranta örülhetett látogatásainknak. A nyár hazavitt, de az ősz elhozott mindig.’ 
A gyermekkornak ezek a helyszínei a tisztaságra és szépségre emlékezte-
tik a hőst, mivelhogy – elmélkedik – ‘ez a hely a legszebb, legzavartalanabb 
emlékek őrzője’, s újra találkozni azzal a hellyel kivételes alkalom a hős 
számára, hiszen a ‘legmélyebb nyomokat’ véste belé.”  
 
 

 Markó Béla Tulajdonképpen minden című, 2009-es kötetének ver-
seiről szólva a kritikus megállapítja, hogy azok nagy részének „nem esz-
mei az indítéka, hanem nagyon is konkrét-tapasztalati, érzelmi és él-
ményszerű, viszont Markó ezekkel is általában az elvont gondolatiságot 
célozza meg. A látó szemnek vagy az értő értelemnek a kis dolgokban 
mutatkoznak meg a nagyok, az általános érvényűek, a konkrétból kiin-
dulva könnyedén jut el az absztraktig, minthogy Markó elvonatkoztatás 
iránti érzéke és hajlama fokozott, de hasonlóképpen erénye az intenzív 
képi látásmód. Ugyanolyan könnyedén uralja a logikai ‘mutatványokat’ és 
konstrukciókat, mint az elemi dolgok és jelenségek plasztikus megraga-
dását. Ennek is, annak is a szépségét érzékelteti a költő.”  

 
 

 Figyelmet érdemlő, hogy jóllehet Borcsa János munkássága ko-
rántsem szorítkozik az erdélyi irodalomra, nevét jól ismerik, munkásságát 
becsülik az anyaországban, hiszen a különböző irodalmi fórumokon 
rendszeresen jelentkezik kritikáival, tanulmányaival, könyveit értékelően 
jegyzi a szakma, ő maga elsősorban mégis a szülőföld olvasótáborát siet 
tájékoztatni, nekünk segít eligazodni – a gazdasági gondok ellenére is 
meglehetősen gazdag – könyvkínálatban. Az értékfelmutatás nemes fel-
adatát tehát egyetlen pillanatra sem téveszti szem elől. Ezt mutatja az is, 
hogy a kötet huszonnégy írásából tizenkettő a Székelyföld című folyóirat-
ban látott napvilágot, öt a sepsiszentgyörgyi Háromszék című napilapban, 
kettő-kettő a Kortárs, illetve a Bárka, egy-egy pedig a Forrás, az Irodalmi Je-
len és a Korunk hasábjain jelent meg első közlésként. Az sem érdektelen, 
hogy viszonylag friss terméséből válogatott a szerző: csak egy-egy szöveg 
való 2005-ből, illetve 2007-ből, kettő 2008-ból, kettő 2009-ből, viszont 
hét-hét 2010-ből és 2011-ből, kettő pedig 2012-es keltezésű. 
 

Bölöni Domokos író, újságíró 
/Forrás: Szabadság (Kolozsvár), 2012. augusztus 7./ 
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Dr. Borsos Szabolcs: Háttérkérdések a kudarc fogalmáról 
(Marosvásárhely, 2011, Stúdium Alapítvány Kiadó) 

 
„A kudarc kodifikációja azt jelenti,  

hogy bármikor, bármilyen helyzetben utolérhet,  
mert létezésem véges, illetve romlandó.” (35. p.) 

 
A modern ember életében különösen fontos helyet foglal el a siker. Ez a 

szemlélet meghatározó módon van jelen az oktatásban és a nevelésben is. A 
sikerorientált nevelés, képzés, amely különösen az ún. elitiskolák oktatáspoliti-
kájára jellemző, eleve igyekszik kizárni, vagy menetközben kiszűrni azokat a 
diákokat, akik képességeik vagy hozzáállásuk, illetve más infrastrukturális vagy 
pszichikai tényező következtében nem tudnak sikeresek lenni, vagyis megfelelni 
annak a követelményrendszernek, amelyet az iskola támaszt feléjük. Ebben a 
kontextusban ezek a diákok sikertelenek, életképtelenek, szembesülnek inkom-
petenciájukkal, gyengeségeikkel, és ezt szenvedésként, kudarcként élik meg. 

Mi is a kudarc? Erre a kérdésre dr. Borsos Szabolcs könyvének első na-
gyobb részében több megközelítésben adja meg a választ. A hagyományos zsidó-
keresztény felfogás a kudarcban az embernek a saját létrendjéből való kilépés-
kísérletét látja, amelyben az ember ott keresi a boldogságát, ahol nem találhatja 
meg (az istenné válás vágya, amely a mindent tudni akarásban manifesztálódik). 
Az embernek ez a kudarca mély szenvedések forrása: ebben az értelemben a 
kettő: a kudarc és a szenvedés szorosan összekapcsolódik. A posztmodern társada-
lom a kudarc fogalmát szorosan összekapcsolja a sikerrel. Mivel a sikerre törek-
szik mindenki, a kudarc, a balsiker, a sikertelenség olyan helyzetet eredményez-
nek, amelyekről beszélni tabu, amelyeket titkolni kell. A sikerorientáció kö-
zömbössé tesz a másikkal szemben, hiszen a sikerek elérése a legtöbb esetben 

verseny révén érhető el, ahol győztesek és legyő-
zöttek vannak. A nagy hajtásban mindenki, akár 
egyénről, akár kollektíváról van szó, csak saját ma-
gára koncentrál, a másik sorsa iránt közömbössé 
válik, mert csak így tud átlépni, akár keresztülgá-
zolni rajta a siker érdekében. 

A kudarc végső soron az emberi kapcsolatok-
ban érhető tetten. Az emberi kapcsolatoknak há-
rom nagy területe, megnyilvánulási formája van, és 
ezek mindegyike ki van téve a kudarc kockázatá-
nak. Ezek az interperszonális kapcsolatok, az egyes 
intézmények belső és külső kommunikációs rend-
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szereiben keletkező zavarok révén létrejövő kudarc. A sor a társadalmi kudarc-
cal zárul. Az interperszonális kapcsolatok kudarcai a szinkronizáció, az egymásra 
való odafigyelés zavaraiban jönnek létre. Orvoslásának kiindulópontját a tuda-
tosság, a probléma gyökerének a kitapogatása jelentheti. Az interperszonális 
kapcsolatok közül a szerző a barátságot emelte ki, és elemezte behatóan – mit 
értettek a barátságon régen (az önfeláldozásig menő szeretet), és mit értenek 
ma (érdekszövetség, és éppen ezért időben limitált kapcsolat). Az intézményi ku-
darc szorosan összefügg a vezető személyiségével, kompetenciájával, hitelessé-
gével, az intézményen belüli kommunikációáramlással, valamint azzal a reakció-
idővel, amelyre szüksége van az intézménynek a változó világ igényeihez, elvá-
rásaihoz való alkalmazkodáshoz. A társadalmi kudarc a különféle társadalmi cso-
portok érdekellentétén, a hatalommal való visszaélésben érhető tetten. A társa-
dalmi kudarcból nehéz kiutat találni úgy, hogy a társadalom minden rétege 
számára ez kielégítő legyen. 

Amint ezt már a jelen írás indításakor is említettem, a posztmodern társada-
lom sikerorientált életszemlélete meghatározza azokat az elvárásokat, amelyeket 
az oktatás-nevelésben figyelembe kell venni. A pedagógus akkor számít jónak, ha 
diákjai győztesek, sikeresek tudnak lenni. Kudarcuk a pedagógus kudarca is, aki 
ebből kifolyólag presztízsvesztetté válik, elfordulnak tőle, és nem értékelik erő-
feszítéseit. A pedagógus kudarca ugyanakkor az intézmény kudarca is, hiszen 
így nem képes megfelelőképpen reagálni a társadalmi követelményekre. Ebben 
a jelenségben azonban a pedagógus veszélyes kötéltáncot jár. Egyrészt meg kell 
felelnie a sikeresség elvárásának, ugyanakkor pedig olyan értékeket is közvetíte-
nie kell, amelyek nem feltétlenül kedveznek annak, amit a ma emberi sikerként 
gondol el. Ebben a dilemmában nagy segítség lehet dr. Borsos Szabolcs könyve, 
amelyben a szerző ezzel a mentalitással szemben a kudarcról való gondolkodást 
teljesen más alapokra helyezi. A kudarcot nem tartja olyan eseménynek, amely-
nek következménye feltétlenül az ellehetetlenülés, a peremre sodródás kell 
hogy legyen. Az élet nagy sakkjátszmájában jelen van ugyan annak kockázata, 
hogy sakkot kapjon az ember, de ezzel együtt megkapja a kiút és a fejlődés le-
hetőségét is. Az életre való felkészítésben, a kreatív problémamegoldás gyakor-
lásában megfelelő támpontokra lelhet ebben a műben minden pedagógus, aki a 
személyiség fejlesztését is komolyan veszi a szakmai felkészítés mellett. 
 

Székely Szilárd tanár 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum 

 
 



Könyvespolc 
 

 182

Dr. Borsos Szabolcs: A kreatív gondolkodás lehetősége 
(Marosvásárhely, 2011, Stúdium Alapítvány Kiadó) 

 
„…ezen írás nyomán az a célunk, hogy emberek végre próbálkozzanak  
önmagukkal kezdeni valamit, miközben nyilvánvalóan leírjuk mindazt,  

ami van, ezentúl ráirányítjuk a figyelmet az aktivitásra, arra a folyamatra,  
amely a kreativitás által fejeződik ki.” (21. old.) 

 
A szerző, Dr. Borsos Szabolcs, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti 

Líceum tanára több éves kutatásainak foglalata ez a könyv. Gyakorló pedagó-
gusként és tudósként, oktatói és nevelői munkájában nap mint nap különféle 
élethelyzetekkel szembesülve gondolkodik azon, miként lehet megfelelően fel-
készíteni a diákot arra, hogy az élet hozta különféle helyzetekben mit kezdjen 
önmagával, miként kezelje konfliktusait – egyszóval: hogyan tudja majd meg-
állni a helyét az egyre kíméletlenebbé váló életben. „A gyerek, aki ma iskolás, egy 
évtized múlva adózó polgárként igyekszik helyt állni a mindennapok sűrűjében, mindeköz-
ben senki nem kérdi meg tőle: öcsém, milyen nehézségeid vannak? Hogyan oldódnak meg 
problémáid? Milyen problémamegoldó technikákat alkalmazol, amikor éppen sarokba szo-
rítanak az élet adta körülmények és kihívások?” (15. p.) 

Borsos Szabolcs könyvében tehát a kreativitásnak elsősorban az élet kihívá-
saira adott megfelelő válaszban van jelentősége. Három lépcsőfokon át, foko-
zatosan kalauzolja az olvasót ebben a komplex és szerteágazó tematikában: 1. 
tisztázza a kreativitás fogalmát, 2. a kreativitással kapcsolatos kijelentések segít-
ségével ember közelibbé, személyesebbé teszi a témát, 3. a kreativitás gyakorlati 
jelentőségére, az egyéni és a közösségi életben betöltött szerepére hívja fel a 
figyelmet. 

A három lépcsőfokot végigjárva a szerző alapvető értékek fogalmát tisztáz-
za, mentalitásunkat mintegy üstökön ragadva „kényszerít” arra, hogy a lényegre 

koncentráljunk. Extrovertált figyelmünket mintegy 
visszafordítja önmagunk lényegéhez: minden cse-
lekvésnek, így a kreativitásnak is az alanya az em-
ber, a személy, aki sérülékeny, kudarcok is érik, aki 
kapcsolatokban élő lény, és akinek életminőségét 
nagy mértékben meghatározza az önmagáról, a 
másik emberről, az emberi közösségről, az emberi 
élet értelméről alkotott kép, ennek dinamikus, il-
letve statikus volta. 

A kreativitás kibontakozásának ugyanakkor 
közösségi vetülete is van. A homo socialis számára 
az interperszonális kapcsolatok meghatározók 
mind fizikai, mind pedig lelki-szellemi léte, fejlődése 
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szempontjából. Ilyen értelemben az egyén kreativitása hatással van a közösség 
vitalitására, életére, ugyanakkor a közösség is meghatározó módon járul hozzá 
az egyéni kreativitás fejlődéséhez vagy elsorvadásához. Ezzel kapcsolatban a 
szerző két, egymás feltételező alapfogalmat tisztáz: a kommunikáció és a szere-
tet fogalmát. Mindkét tényezőnek kulcsszerepe van a kreatív gondolkodás ki-
alakulásában. A kommunikáció az öntudatra ébredés, az önismeret, a másikkal, 
a „te”-vel való kapcsolat nélkülözhetetlen komponense, míg a szeretetben az 
ember elfogadottá és elfogadóvá válik, olyan döntések meghozatalára válik ké-
pessé, amelyek előmozdítják a saját és a környezet fejlődését. 

A végső összegezésben a szerző a szimmetria fogalmával határozza meg az 
emberi egzisztencia minőségét. A létezők, köztük az ember is szimmetriára, 
egyensúlyra, harmóniára törekszik, a kudarc ebből a szimmetriából szakítja ki 
az embert. A kreativitásnak fontos szerepe van az eredeti harmónia visszaállítá-
sában, az ilyen értelemben vett szimmetriába való visszatérésben. 

Milyen lehetőségeket kínál Borsos Szabolcs könyve a gyakorló pedagógus 
számára? Két fontos dolgot emelnék ki, amelyek komolyan segíthetik a peda-
gógus oktató-nevelő munkáját. 

Az egyik lehetőség: segíthet a pedagógusnak abban, hogy szembesüljön sa-
ját magával. Az oktatás-nevelés folyamatában ahol érték-érik kudarcok, ahol  
szüksége van kreativitásra ahhoz, hogy a mai pedagógiai-oktatási kihívásoknak 
mind a diákok, mind pedig az oktatási intézmény elvárásainak meg tudjanak 
felelni. Segíthet a pedagógusnak tisztázni a viszonyát a hivatásával és a diákjai-
val kapcsolatban (kommunikáció és szeretet). 

A másik lehetőség a nevelési munkában való céltudatosságra való odafigye-
lés. A régi rómaiak szerint non scholae sed vitae discimus. Felvetődhet a kér-
dés, hogy a jelenlegi oktatási-nevelési rendszer mennyire érti jól ezt az ősi, na-
gyon is igaz felismerést? Milyen életre készítjük fel a tanítványainkat? Milyen 
irányban fejlesztjük kreativitásukat? Segíthet-e nekik az iskolában szerzett tudás 
és tapasztalat választ találni az élet legszorongatóbb kérdéseire, és segít-e nekik 
abban, hogy életük az anyagi sikereken és a karrieren túl harmonikus és ki-
egyensúlyozott legyen? 

A kreativitás szó korunk pedagógiájának és oktatásának egyik „legdivato-
sabb” kifejezésévé vált. Dr. Borsos Szabolcs könyvének legnagyobb érdemét 
abban látom, hogy a fogalmat az egész személyiségre kiterjedő, annak akarati, 
érzelmi, kapcsolati, szociális aspektusait figyelembe vevő megvilágításba helye-
zi, és ez által új utakat, alternatívákat mutat be a kreatív gondolkodásmód kiala-
kításában. 

 
Székely Szilárd tanára 

Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
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Orbán Zsolt – Bicsok Zoltán: „Isten segedelmével  
udvaromat megépítettem…” 

Történelmi családok kastélyai Erdélyben 
(Csíkszereda, 2011, Gutenberg Kiadó) 

 
A nem megszokott méretű kiadvánnyal a novemberi marosvásárhelyi 

könyvvásáron találkoztam először, a véghajrában elvégzett kötészeti munkák 
után ide futottak be ugyanis az első példányok. Így a rendezvény Szép könyv 
vetélkedőjére való benevezést, illetve a zsűrizés lehetőségét már lekéste, de 
amint kezemben a kötettel leültem a színház előterének egyik kényelmes ülő 
alkalmatosságára, hogy a jövő-menők zsibongása, gyakori köszöntgetés és rö-
vid beszélgetések között mindegyre belelapozzak, nem tudtam szabadulni a 
gondolattól: alighanem ebből bestseller lesz. És a vásár három napja után már 
nem is lepett meg a közlés: valóban, mind a százhúsz példány elfogyott, sőt mi 
több, az igénylők tucatjait kellett üres kézzel elküldeni. Így minden további nél-
kül megkockáztathatom a kijelentést: ha a nyomda lépést tud tartani a kereslet-
tel, akkor az elkövetkező hónapokban szorgalmasan fogják ebből a 2011. au-
gusztus 1-jén lezárt kéziratból készült könyvet vásárolni nem csupán Marosvá-
sárhelyen, hanem Kolozsváron, Csíkszeredában, Déván, Gyulafehérváron, Sep-
siszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen vagy bármelyik erdélyi városban, ahová el-
jut, és persze a magyarországi könyvpiacokon is. És hogy miért feltételezhető a 
további siker, annak magyarázatára hadd következzen néhány érv. 

Az Isten segedelmével udvaromat megépítettem… című kötet két csíkszeredai tör-
ténész-szerző, Bicsok Zoltán és Orbán Zsolt, valamint a Tőzsér László vezette, 
csíkszeredai Gutenberg kiadó és nyomda nem csupán súlyos, hanem kimon-
dottan fajsúlyos munkája. Ami az első jelzőt illeti, azt egyetlen mondatban el 
lehet intézni: két kemény fedőlap közé zárt, közel hatszázötven oldal, méghoz-

zá műnyomó papírra nyomva, így tömege 
majdnem két és fél kiló, ezért meglehetősen 
nehéz hosszabb ideig kézben tartani. De ha 
letesszük valahová, gyorsan beleolvasunk, 
majd napok, hetek, hónapok vagy akár évek 
hosszú során többször is fellapozzuk, akkor 
az erdélyi magyar nem tud szabadulni a vará-
zsától. Mindenekelőtt a könyv felépítéséből és 
szerkezetéből adódó olvasóbarát és szemléle-
tes áttekinthetőségtől, a jól megírt, egy pilla-
natra sem túlbeszélt és kiválóan rendszerezett 
információktól, mivel ezek jelentik igazi fajsú-
lyát annak a kötetnek, amelynek alcíme hatá-
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rozza meg a lényeget: Történelmi családok kastélyai Erdélyben. Gondoljon csak 
vissza a kedves olvasó: életében hányszor autózott vagy vonatozott el különbö-
ző útvonalakon Kolozsvár, Nagyvárad, Déva, Beszterce vagy éppen Zilah felé 
a szokványos lakóházak sorából kiemelkedő, olykor ugyancsak romos, máskor 
meg felújított vagy alaposan átalakított, de méreteiknél, jellegzetességeiknél 
fogva mindig feltűnő építmények mellett, amelyekről csupán annyi sejlett fel, 
hogy a Teleki-, Apafi-, Kemény-, Bánffy- vagy Bocskai-kastélyok lehetnek, és 
menetközben eszébe jutott, amint hazaér, többet is meg kellene majd tudnia az 
épületekről. Ám ha otthon kezébe vett bármilyen útikalauzt vagy valamiféle 
Erdélyben fogant és máshol kiadott fotóalbumot, netán el kezdett keresgélni a 
világhálón, akkor a legjobb esetben annak a tulajdonosnak a nevét tudta meg, 
akitől az építményt a második világháború után államosították, vagy esetleg azt 
a nevet jegyezhette meg, aki az elmúlt évszázadokban, valamikor, építtette. Ha 
viszont a világhálón kellőképpen elkalandozott az erdélyi magyar, román és 
német településnevek zűrzavarában és megtalálta az éppen keresett honlapot, 
akkor nem egyszer olyan névvel találkozhatott, amely az illető helységben az 
egykori vagy ma is létező kastéllyal, várral, udvarházzal kapcsolatban közszájon 
forog, noha könnyen megtörténhet, hogy kevés köze van a valósághoz. Ennek 
a könyvnek a fiatal szerzői viszont minden bizonnyal több éves adatgyűjtés 
után rájöttek arra, hogy az idő sodrából nem a részleteket kell kiemelni, hanem 
a teljességet kell keresni: az építés, az államosítás és a jelenlegi állapotok közötti 
évszázados vagy évtizedes átmeneteket mind a mai napig többé vagy kevésbé 
ismert, de mindenképpen sokkal rendszerezettebb és biztos történelmi forráso-
kon alapuló adatokkal kell kitölteni. Ezért kerestek fel szabadidőt, energiát nem 
kímélve minden egyes kastélyt, ezért támaszkodtak a legkülönbözőbb könyvé-
szeti források tömkelegére és ezért tudták úgy megírni munkájukat, hogy az 
nem csupán Erdély építészeti öröksége egyik alapvonulata lényeges felmérésé-
nek, jól letisztult és könnyen nyomon követhető erdélyi család- és kultúrtörté-
netnek, hanem a nagyközönség számára is elsőrangú ismeretterjesztésnek szá-
mít. Százharminchárom épület és hatvanegy erdélyi nemesi család sorsa ötvö-
ződik a korabeli illusztrációkkal és mai fényképekkel igen jó arányérzékkel 
megszerkesztett oldalakon, aki pedig a kötetet nem csupán felteszi a könyves-
polcára, hanem onnan gyakran le is veszi, minden bizonnyal másképpen látja 
majd Erdély történelmét, illetve eltüntet majd történelmi ismereteiből jó né-
hány olyan fehér foltot, amelyekkel mindeddig alig tudott mit kezdeni. Az erdé-
lyi magyar arisztokrácia élete-sorsa ugyanis a második világháborút követő évti-
zedekben soha nem szerepelt a tankönyvekben, az osztályellenségről semmit 
vagy a lehető legrosszabbat címszó alatt egész egyszerűen kimosták a fejekből, 
és csak az a néhány szerencsés döbbent meg, akit bárhol, az élet bármelyik 
színterén összehozott a sorsa egyik-másik leszármazottal, hogy bizony teljesen 
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más, a körülötte megtapasztalt világtól alaposan eltérő emberi értékrendekkel 
és magatartásformákkal találkozik, még akkor is, ha éppen a kiszolgáltatottság 
és kitaszítottság sivárságában, a nélkülözésben és nyomorban látja őket. Jó né-
hány nemzedék számára tehát ilyen szempontból is kimondottan hiánypótló ez 
a könyv, és miközben olvassa, rádöbben arra, hogy milyen – ma nyugat-
európainak mondott – értékek mentén alakulhatott volna tovább Erdély sorsa, 
ha nem vágják el a társadalmi fejlődés természetes szálait, ha nem fosztják meg 
történelmének gyökereitől. 

És még valami: ha valaki ezt a könyvet a maga teljességében végigolvassa, 
vagy részleteit többször is áttanulmányozza, újból meggyőződhet róla, hogy 
milyen hihetetlen közösségi kincset veszítünk el, ha nem tudjuk megakadályoz-
ni ezeknek az épületeknek a pusztulását. Mint ahogyan azzal is tisztában lesz: 
milyen nagy és nehéz feladatot vállaltak magukra azok a hivatalos intézmények 
vagy civil szervezetek, amelyek éppen ezt az értékmentést tűzték és tűzik zász-
lójukra. Sok vesződséggel járó, embert-próbáló, kitartást, odaadást, ügyszeretet 
és következetességet feltételező munka ez, amelyet évről évre véghez kell vinni, 
akár azzal a tudattal is, hogy szinte bizonyos: csak részsikerekben lehet bízni. 
Az időt ugyanis néhány történelmi kastély tekintetében már aligha lehet vissza-
fordítani, a maga kézzelfogható, megnézhető és megtapintható valóságában 
már nem minden romból támad fel újra a múlt. De ha így nem is sikerül, akkor 
legalább gondolatilag, ez a hazai nemzeti kulturális alap és több székelyföldi 
közigazgatási intézmény által támogatott kötet már önmagában is olyan fogó-
dzót kínál az időben, egy olyan, a huszonegyedik század elején rögzített ke-
resztmetszetet hoz létre, amelyre bármikor, bárkinek nem csupán vissza lehet 
tekinteni, hanem alapozni is lehet rá. 

A könyv első borítójának hátoldalán és a rákövetkező lapon egy ugyancsak 
sokatmondó szemléltetőeszközzel indít. Ha csupán néhány pillantással vesszük 
szemügyre a történelmi Erdély nyugati határát erős zöld vonallal megjelelő tér-
képet, akkor rögtön rájövünk: általában Székelyföld és különösképpen Csík 
nem a leggazdagabb területe az erdélyi történelmi családok kastélyai elhelyez-
kedésének. Annál önzetlenebb a csíkszeredai Polgármesteri Hivatal, az Alcsík 
Kistérségi Társulás, valamint Hargita és Kovászna megyék tanácsainak a támo-
gatása a könyv megjelentetésében, hiszen újból ráéreztek arra, hogy az erdélyi 
magyarság a jelen átmeneti politikai játékai ellenére is olyan egység, amely a 
múltból táplálkozik, de a jövő sem tudja szétszakítani.  

 
Székedi Ferenc újságíró 

/ Forrás: Akik megállítják az időt…,  
Hargita Népe, 2011. november 25./  
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Zsidó Ferenc: A múlt kisajátítása – 
Magyar, román és cigány közösségek történelemszemléletének elemzése 

(Csíkszereda, 2012, Pro-Print Kiadó) 
 

Zsidó Ferenc új néprajzkötete a magyar–román–cigány közösségek naiv 
történelmét vizsgálja, az együtt élő népcsoportok történelemszemléletei közti 
etnikus eltérésekre és a regionális egységességre fókuszálva. Székelyföld valósá-
gának kényes témája ez, mellyel ez idáig kevés kutató foglalkozott, így Zsidó 
Ferenc tanulmánya hiánypótló. Néprajzosként, kultúrantropológusként tekint a 
témára, de a történelemtudomány idevágó eredményeit is szemrevételezi. 
Könyve tudományos igénnyel van megírva, de az átlagolvasó számára is befo-
gadható a nyelvezet. A szerző azt is vizsgálja, hogy a jelenben adódó együttélési 
problémáknak melyek a múltbéli okai. A levont következtetések egy három 
éven át folytatott terepmunkán alapulnak, a vizsgált mikrorégió a Nagy-
Küküllő fennsíkján terül el, Hargita megye délnyugati részén, ahol a magyar 
közösség már erősen keveredik a románsággal és cigánysággal, kialakítva egy 
sajátos együttműködési modellt. A szerző több ízben utal rá, hogy számos loká-
lis sajátosság figyelhető meg itt, ami a Székelyföld más régióiban nem lelhető 
fel, ugyanakkor sikerül néhány általános erejű következtetést is levonnia. A te-
repmunka, majd az azt követő elemzés során megállapítja, hogy a történeti 
néphagyomány a cezúrák láncolatára épül, a három nemzetiség számára ezek 
egymásra tevődnek, tehát a különböző etnikumok bizonyos mértékben közös 
történelmen osztoznak, de az értelmezési intenciókból jelentős különbségek, 
hangsúlyeltolódások adódnak. Ugyanarról a történelmi eseményről a három 
népcsoport sok esetben teljesen eltérő képet alkot meg. A három közösség 
egymás történelméről sok mindent tud, amit pedig nem tud, az szintén nem 
véletlenszerű. A románság és magyarság emlékező közösség, nagyobb mérték-
ben él a történelemben, mint a történelmen kívüli-
nek, folyamatos jelenben élőnek nevezhető cigány-
ság; ugyanakkor mindhárom etnikum igyekszik ér-
telmezni/újraírni a múlt főbb momentumait, meg-
határozva helyét a jelenben. Ezek a múltkonstrukci-
ók gyakorta versengenek egymással, mert mindhá-
rom népcsoport elsőbbséget szeretne biztosítani 
önmagának. Vélhetően ezért is adta azt a címet a 
szerző a könyvének, hogy A múlt kisajátítása.  

Nagyszabású munkát végzett Zsidó Ferenc, egy 
árnyalt kép kialakításának érdekében sokféle népi 
szöveget bevont az elemzés körébe, a terepmunka 
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eredményeinek feldolgozása során többféle kutatási szempontot, módszert ér-
vényesítve; így az emlékanyagok szövegszintű elemzése mellett az emlékezés 
folyamatára, körülményeire is koncentrált, az összegyűjtött, magnón rögzített 
történeti narratívumok, a tényleges történeti néphagyomány mellett a biografi-
kus emlékezés történeti vonatkozásait is megvizsgálta, s ezeket kiegészítendő a 
helynevek és hozzájuk fűződő narratívumok történetiségét és a nyilvános teret 
kijelölő szimbólumokat is kutatta. 

A kötet egyik leglényegesebb következtetése az, hogy a régióban „fellelhe-
tő” történelmek etnikailag pluralizálódnak, ugyanakkor a lokalitás szellemében 
egységesülnek is. Sok az érintkezési pont, megjelennek olyan „univerzális” tör-
ténelmi témák, melyek a különböző etnikumú visszaemlékezők számára kvázi 
ugyanolyan jelentőséggel bírnak, csak az eltérő identitásstratégiák más-más in-
terpretációt eredményeznek. Ugyanarról beszélnek tehát, csak másképpen – 
állapítja meg a szerző, és ezt bizony alátámasztja a hétköznapok tapasztalata. 

Összesítésben elmondható, hogy fontos munka került ki Zsidó Ferenc 
műhelyéből, a nagy volumen miatt olykor tapasztalhatók elbizonytalanodások, 
de a kötet ezzel együtt is használható tudományos válaszokat ad a székelyföl-
dön együtt élő népcsoportok közös problémáira, elősegíti az önmegismerést és 
a másik fél megismerését.  
 

Kövecsi Dénes  
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