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Minden ember teljesebb életre 
vágyik.

Minden ember megrendül, ami-
kor visszagondol fiatal énjére, de 
ugyanúgy megrendült volna fiatal-
korában, ha meglátta volna, hova 
vezet élete útja. Fiatalon sokan sző-
nek nagy álmokat, sok esetben az 
öröm hamar elillan.

Csoóri Sándor írta: „Minden fel-
nőttben a félrevezetett gyerek 
csalódik. Legtöbbször jóvátehetet-
lenül, mert mire megpróbálja kihe-
verni csalódásait, elfogy az ereje, s 
megtörik.”

A teljesebb élethez hozzátartozik 
a józan ész és a tiszta tudás, ami a 
zavarodottságból az észszerűség 
világába vezet, amelyben azok is 
értik egymást, akik egyébként nem 
értenek egyet. A teljesebb élet ott 
kezdődik el, amikor valaki felisme-
ri, mennyi mindent veszített azzal, 
hogy sokat mulasztott. Amikor fel-
ismeri, hogy a gyermekkori félreve-

zetéseiből származó hiányosságok 
már csak részben pótolhatóak, mert 
felnőttkorának mélységeiből hiány-
zik valami: a gondolataiból, az érzé-
seiből.

A teljesebb élet csak felnőtt élet 
lehet. Amíg az ember fiatal, túl so-
kat álmodozik, gyakran elérhetetlen 
dolgokról. Vannak felnőtt álmodo-
zók is, de ők már ritkán jutnak le-
hetőségekhez, és ha mégis, akkor 
azon buknak el, hogy alkalmatla-
nok, képtelenek a változásra. Siko-
lyok vagy unott sóhajok sora vezet 
az átváltozáshoz, a beteljesüléshez. 
Nagy lelkek ölelésében van csak 
kiút a zavarodottságból az észsze-
rűség felé, ha rádöbbensz, hogy 
fontossági sorrendet kell felállítani a 
feladatok között, a legfőbb prioritás 
pedig mindig az élet, a hétköznapi 
örömök megtalálása, a szemkon-
taktusok, érintések minél gyakoribb 
megélése. Az elmélet és a gyakorlat 
első gondolatra nem mindig egyez-

tethető össze, de sem az egyik, sem 
a másik nélkül nem lehet értelme-
sen élni, általában azok nem jutnak 
előre, akik valamelyiket elhanya-
golhatónak tartják, mert amiről azt 
hiszik, hogy elhanyagolható, arról 
kiderül, hogy elengedhetetlen a 
teljesebb élethez. A zavarodott-
ságból az észszerűségre fordulhat 
a sorsunk, sohasem véletlenül, de 
meg kell tanulni, hogy a változás 
csak akkor kezdődik el, ha létrejön 
az egyensúly, ha megteremtődik az 
átbillenés lehetősége, feltétele.

Ki vezeti félre a gyermeket? Min-
denki másra hárít, ahelyett, hogy 
beismerné: ő is a megtévesztés esz-
közeit használja, amikor nem a telje-
sebb életet éli, hanem a könnyebbet, 
ami majd hirtelen megnehezedik. 
Akár egy jó döntéssel is el lehet jutni 
a zavarodottságtól az észszerűségig, 
de önámítással sohasem.
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Nem sokkal Ádám megteremtése 
után, Isten társat is adott neki, mondván 
„nem jó az embernek egyedül lenni”. 
Később Arisztotelész is leírta „az ember 
természeténél fogva társas élőlény”. Ku-
tatások kimutatták, hogy az emberek 
nagy része házasságban akar élni — de 
a gyakorlat azt mutatja, hogy a házassá-
gok nem működnek. Amikor két személy 
házasságot köt, lényegében életüket kö-
tik össze, amely azt feltételezi, hogy éle-
tük végéig együtt, egymásnak partnerei 
maradnak. A megpecsételő fogadalom, 
ígéret pillanatában - ha nem is minden-
ki- de javarészt komolyan gondolják es-
küjüket, azonban a gyakorlatban, ennek 
megvalósítására már kevesebben képe-
sek. Nagyon sok kutatás próbálta már 
beazonosítani a sikeres párkapcsolat jel-
lemzőit, egyéni sajátosságok, valamint a 
kapcsolatok szintjén, a konfliktuskezelé-
si stratégiáktól kezdve az összeillés fon-
tosságáig.

A  házasság és a válás, két olyan té-
makör, amelyről könyvtárnyi könyvet 
írtak már, akár egymást érintve akár 
külön-külön, éppen ezért egyetlen kér-
désre fókuszálok ebben a cikkemben: 
mi lehet az oka annak, hogy az emberek 
házasságban akarnak élni, de mégsem 
működik?

Fontos időszak a házasságot megelő-
ző udvarlás, „párban járás” periódusa, 
amely egy stabil gyökeret biztosíthat 
a kapcsolatban, amivel a felek egymás 
mélyebb, átfogóbb megismerésével 
elkerülhetik a későbbiekben a minden-
napi életből adódó súrlódásokat, illetve 
bebizonyosodnak, hogy közösek a célja-
ik. A statisztikák is azt mutatják, hogy a 
hirtelen kötött házasságok, főleg ame-
lyek valamilyen kényszer hatására jöttek 
létre (mint például egy nem tervezett 
gyermek), kevésbé stabilak, gyakrabban 
végződnek válással.

Egy házasság hivatalos megpecséte-
léséig a boldogító „igen” vezet, amely 
lényegében döntés kérdése, hiszen több 
választási lehetőség is létezik, akár ne-
met is mondhatunk. Abban az esetben, 
amikor elfogadjuk a lánykérést, máris 
elhatározásról beszélünk, amely a dön-
tési folyamat eredménye, a házasság 
gondolatának az elhatározása. Az első 
lényeges hibák a döntés kérdése körül 
adódnak: szabad akaratából, tudatosan 
hozta-e meg ezt a döntést? valóban jól 
meggondolta-e kit szeretne társául? va-
lóban tiszták a szándékai? valóban iga-
zán szereti-e a párját? valóban...stb.?

Az okokat kereshetjük a felek egyéni 
jellemzőik, temperamentumuk, szemé-
lyiségtípusaik és személyes tulajdonsá-
gaik függvényében. Az ember tempera-
mentuma meghatározza a viselkedését, 
gondolkodását, érzelmeit, jellemét, 
lényegében egész személyiségét. A kü-
lönböző személyiségtípusok –szangvi-
nikus, kolerikus, melankolikus, flegma-
tikus- illetve az ezekből fakadó egyéni 
tulajdonságok összeférhetetlenséghez 
vezethetnek. Általában ekkor szoktuk 
azt mondani, hogy „nem vagyunk egy-
máshoz illőek”. Továbbá fontos a felek 
alkalmazkodóképessége, életcéljuk és 
életszemléletük kompatibilitása.

A házasulandó személyek életkora is 
hatással van a válás melletti döntésben. 
Wolfinger amerikai kutató, az amerikai 
házassági adatokat elemezve azt talál-
ta, hogy ha túl későn házasodunk, az 

ugyanúgy megnöveli a válás kockázatát, 
mintha túl korán. Ennek egyik lehetsé-
ges magyarázata, a fiatalok elhamarko-
dott döntése, a másik oldalról viszont az, 
hogy a kor előrehaladtával nehezebben 
tudunk alkalmazkodni. Kutatási eredmé-
nyében kimutatta, hogy 5 évvel a házas-
ságkötés után a tizenévesen házasodók 
esélye a válásra 38%, a húszas éveik ele-
jén házasodóknál pedig 27%. Csökkenés 
mutatkozik a 25-29 év között házaso-
dóknál (14%), a 30-34 év között pedig a 
legalacsonyabb, 10%-ék. 35 éves kor fö-
lött azonban újra emelkedést mutatott 
ki (17%).  

A mai kor embereinek a célja lénye-
gesen megváltozott, a családorientált 
hozzáállást felváltotta az önmegvalósí-
tás szemlélete, fontossá váltak az önös 
érdekek és a karrier építése. Párkapcso-
latok terén sok esetben a szerelem utá-
ni vágy a cél és nem egy érett viszony 
kialakítása. A promiszkuitás (szexuális 
partnerek gyakori válogatása) már-már 
divatként van jelen, amely szintén nem 
egy egészséges párkapcsolat része. A 
házasságon belüli egyenlőtlen terhek 
(ki mennyire veszi ki a részét a felada-
tokból) is feszültséget gerjeszthetnek. 
A válások igen nagy százalékban az első 
gyerek megszületése után történnek, 
amikor a férjjel való kapcsolat háttér-
be szorul, a feleség megfeledkezik ar-
ról, hogy mindamellett, hogy anya, nő 
és feleség is. Az esetek többségében a 
házasságok a nem megfelelő kommu-
nikáció miatt romlanak meg. Probléma-
forrás lehet a felek közötti kommuni-
káció minőségében, mélységében és/
vagy tartalmában. Léteznek különböző 
kommunikációs csapdák, mint például 
a félreértés, kritizálás, hibáztatás, kel-
lő tisztelet elmaradása (nem mutatjuk 
ki, hogy mennyire fontosak vagyunk 
egymás számára) és a gondolatolvasás 
(kigondoljuk, hogy a másik fél hogyan 
gondolkodik és előre ennek megfele-
lően viselkedünk). A szétválás mellett 
döntő okok között szerepel: az alkohol 
vagy más függőségek, bántalmazás, 
megcsalás, elhidegülés és elhanyagolás 
problémája.

Lényeges faktornak tartom a külső ha-
tásokat, határvonalakat a vallás és a tár-
sadalom szintjén. Mára már kevesebb a 
társadalmi korlát, több egyéni gazdasági 
hatalom van, mint régen és kevesebb a 
vallási elnyomás. 1966-ban az abortusz 
elleni jogszabály mellett szigorították a 
válással kapcsolatos jogszabályokat is, 
amely hatására 1967-ben statisztikailag 
kimutatták a kevesebb válást, majd a 70-
es évektől újra permisszívebbek lettek. 
Az egyenjogúság következtében a nők 
erősebbek és önállóbbakká váltak, ezért 
könnyebben döntenek a válás mellett. 
Amíg a válás régen kirekesztéssel járt, 
mára már nem stigmatizál, sőt egyesek 
szerint még divat is. Egy gyermek meg-
léte is befolyásolhatja a válás melletti 
vagy elleni döntést. A vallásosság kér-
dése is lényeges, hiszen a vallásos sze-
mélyek erősebben bíznak a házasság 
szentségében, fontosságában. A vallá-
sosság gyengülése is magával vonhatja 
a házassággal kapcsolatos attitűdünket. 
A felismerés következtében számos kez-
deményezés indult, amely a házasság és 
a család fontosságára irányítja a figyel-
met. Egyik ilyen indítvány a Házasság 
hete kezdeményezés, amely Angliából 

indult el, immár két évtizede Valentin–
nap környékén.

Egyes elméletek szerint a szülői minta 
nagy hatással van a házassági kapcsola-
tok és a kötődési mintázatok kialakulá-
sára. A magyarázata az, hogy gyermek-
korban önkéntelenül másoljuk szüleink 
viselkedésmódját, szokásaikat és sza-
bályrendszerüket. Ilyen megközelítésben 
fontos tényező lehet, hogy a gyermek-
nek nemcsak arra van szüksége, hogy a 
szülei szeressék őt, hanem arra is, hogy 
szeressék egymást. Nemcsak a gyermek 
számára, hanem önmagunk számára is 
mintát adunk. Ennek az a magyarázata, 
hogy agyunk arra törekszik: automatizál-
jon folyamatokat, amit egyszer már adott 
módon végigcsináltunk, azt a programot 
futtatja le minden hasonló helyzetben. 
Ezért Mihalec Gábor, pár és családterape-
uta a kapcsolatokból való kilépés helyett 
inkább változtatást ajánl.

Andrew G. Marshall párterapeuta, egy 
többválaszos felmérésben azt kutatta, 
hogy a hozzá terápiára járó párok milyen 
okokból jelentkeznek. Az eredmények 
alapján 47%-a azt jelölte meg, hogy el-
tűnt a szenvedély, 43%-a szeretem, de 
már nem vagyok belé szerelmes, 27% 
a pénz miatt, 21 %- egy harmadik fél 
megléte miatt (megcsalás), 19% a gyer-
meknevelés kihívásai miatt, míg 15 % a 
veszekedés miatt. Észrevehetjük, hogy 
az érzelmi faktorok körüli problémák 
jóval gyakoribbak. Számos könyvet írt, 
amelyekben gyakorlati tanácsokat ad 
a kapcsolat megmentésére, többek kö-
zött a „Szeretlek, de nem vagyok szerel-
mes beléd”, amely egy nemzetközi best-
seller. Mihalec Gábor ezt a kérdés egy Y 
elágazású válasz útnak tekinti, ahol nem 
a kilépést hanem a változtatást ajánlja. A 
változtatáshoz három kifejezést ír le, ami 
segít átlendülni: limerencia (megszállott 
szerelem), kötődéselmélet (biztonságos 
kötődés fontossága) és felelősségválla-
lás.

Robert Sternberg amerikai pszicho-
lógus elmélete szerint a beteljesült 
szerelemhez három dolog szükséges: 
elköteleződés, szenvedély, és intimitás. 
A kötődésért felelős központokat az 
agyban termelődő hormonok stimulál-
ják, nőknél az oxitocin, férfiaknál a va-
zopresszin, amelyek minden öleléskor, 
csókváltáskor, szerelmi együttlétkor ter-
melődnek. A mély kötődés hátterében 
tehát a testiségnek fontos szerepe van. 
Popper Péter a párkapcsolatokat egy 
négylábú asztalhoz hasonlítja, amely-
ben a négy láb: a hasonló életstílus, a 
szeretet, a szexuális összeillés és a pénz-
ügyek. Ha bármelyik lába hiányzik, rövi-
debb, akkor sántít az egész és felborul. 
A hosszú távú együttmaradás kulcsának 
a szolidaritást tartja, azt hogy mennyire 
érzem elkötelezettnek a társam, hogy a 
partnerem kiáll-e mellettem, számítha-
tok-e rá. Mindezek mellett ő is mérvadó-
nak tartja, hogy a felek szexuális életük-
kel is elégedettek legyenek, ezen a téren 
is élvezzék az együttlétet.

John Gottman amerikai pszichológia 
kutató és klinikus kutatásai szerint egy 
hosszú távú kapcsolatban tudni kell a 
kapcsolat érdekeit a saját érdekeink elé 
helyezni ahelyett, hogy folyamatosan 
harcolnánk, épp melyikünk egója ke-
rekedjen felül. Fontosnak tartja azt is, 
hogy a partnerünket boldognak, elége-
dettnek lássuk a kapcsolatban. Ebben 

segít Gary Chapman elmélete a szeretet-
nyelvekről, amely szerint fontos hogy ki 
tudjuk mutatni a partnerünk felé a sze-
retetünket, azon a „nyelven”, amelyből 
ő is megérti. Öt szeretetnyelvet ír le: az 
együtt töltött minőségi idő, az ajándé-
kozás, az elismerő szavak, a szívességek, 
vagy az érintés.

Mihalec Gábor szerint nagyon fontos, 
hogy milyen hiedelmeink (megalapo-
zatlan, téves vélekedés) vannak a kap-
csolat működéséről. Az emberek nagy 
része abban a hiedelemben él, hogy lé-
tezik számára „ egy igazi fél, akit az ég is 
neki teremtett”, a boldogság eléréséhez 
pedig ezt az egy felett kell megtalálnia. 
Amikor rátalál és mégsem működik, ak-
kor azt gondolja, hogy mégsem az igazit 
találta meg, aztán keresi a másik igazi 
jelöltet és így tovább. Véleménye szerint 
a házasság kulcsa: a kapcsolatok tudatos 
építése! „Hatalmunk van afelett amit hi-
szünk, de vigyázunk, mert amit hiszünk, 
hatalma lesz felettünk!”. Pál Feri atya, 
szerint előbb-utóbb minden kapcsolat-
ban vannak megoldhatatlan konfliktu-
sok, olyan ellentétek, amikben soha nem 
fogunk közös nevezőre jutni. Ebben az 
élethelyzetben az segít, ha a kapcsolat 
érdekeit tartjuk szem előtt, és amellett 
vagyunk elkötelezve, hogy a kapcsolat 
működjön. Kanadai kutatók vizsgálata 
szintén arra mutatott rá, hogy a személy 
melletti elköteleződés mellett a kapcso-
lat melletti elköteleződés is ugyanolyan 
fontos. 11.000 párt vizsgálva arra jutot-
tak, hogy nem az a döntő, egyénileg 
milyenek vagyunk, hanem, hogy milyen 
kapcsolatot alakítunk ki, hogy a felek 
hogyan érzik magukat a kapcsolatban, 
mennyire élvezik az együtt töltött időt, 
és mennyire elkötelezettek a kapcsolat 
mellett.

Összességében elmondhatjuk, hogy a 
hosszú távú, boldog kapcsolat kialakítá-
sához szükséges tényezők egy jelentős 
része a mi kezünkben van, rajtunk múlik, 
milyen párkapcsolatot alakítunk ki közö-
sen. Mindez munkát, befektetett energi-
át, és tudatosságot igényel. Egyetértek 
Mihalec Gáborral, aki szerint „egy bol-
dog kapcsolat, egy jó házasság nem va-
lami, ami történik velünk, hanem valami, 
amit létrehozunk. Olyan lesz amilyené ti 
ketten formáljátok és ehhez kell a fele-
lősségvállalás, valamint az, hogy tudato-
san, megfontoltan alakítjátok. ”

Reszler Brigitta, pszichológus

Holtomiglan-holtodiglan
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Három évtizede kezdtem készíteni a 210 rajzból álló, Szatmári 
arcképek sorozatot, amelyet menet közben folyamatosan közöl-
tem a Szatmári Friss Újságban. Kaptam érte hideget, meleget, 
de érdekes módon azóta se készített senki mást vagy jobbat. A 
sorozatnak számottevő utóélete van, találkozhatunk vele a re-
formátus gimnázium dísztermében, a Wikipédián, nagyon sok 
arcképemet reprodukálták világhálós oldalakon, megjelentek 
nyomtatott kiadványokban, folyóiratokban, a legkülönbözőbb 
hazai és külföldi fórumokon bukkanok rájuk nap mint nap. Ér-
dekes módon ezek a dokumentum-jellegű portrék – amelye-
ket legtöbbször tévénézés közben, az ölembe helyezett táblán 
rajzolgattam – népszerűbbek a képzőművészeti alkotásaimnál 
vagy az írásaimnál, ismertségük talán csak a módszertani ta-
nulmányaimhoz mérhető. Azokról sem gondoltam volna, hogy 
valaha egy-egy ilyen tanulmány több ezer embert fog érdekel-
ni. Ez amúgy érthető, hiszen a tartósság, népszerűség gyakran 
a társadalmi hasznosság függvénye. Úgy gondoltam, hogy a jó 
negyedszázados, lassan három évtizedes jubileum alkalmával 
megosztok néhány arcképet az új Szamos olvasóival is, ezzel 
nemcsak a sorozatra, hanem az ábrázolt személyekre, azok tet-
teire, megvalósításaira is emlékezünk.

Muhi Sándor

Szatmári arcképek

Acsády Ignác (1845–1906)
Nagykárolyban született, történész, az MTA levele-

ző tagja. Történelmi munkái mellett számos szépiro-
dalmi, kritikai írása jelent meg.

Bagothay Sámuel (1868–1939)
A XX. század első évtizedeiben harminc éven át volt a 

Szatmári Református Főgimnázium tanára, aktív résztve-
vője a város politikai életének

Bagossy Bertalan (1868–1950)
Római katolikus pap, író, tanár, a Királyi Katolikus 

Főgimnázium igazgatója Szatmárnémetiben.

Bakcsy Gergely (1860–1945)
1890-től a református gimnázium tanára, később igaz-

gatója, nyugdíjaztatása után a Németi Egyházközség fő-
gondnoka. Megírta a református főgimnázium történetét 
(1896).

Bakócz Tamás (1442–1521)
Erdődön született, ott látható a mellszobra is. Esztergo-

mi érsek, bíboros, konstantinápolyi pátriárka. II. Gyula ha-
lála után komoly esélye volt arra, hogy pápává válasszák. 
Ő hirdette meg pápai küldöttként 1514-ben azt a keresztes 
hadjáratot, amelynek közvetett következménye a Dózsa 
György-féle parasztfelkelés volt.

Bánhidi Antal (1902–1994)
Széchenyi-díjas, okleveles gépészmérnök. Szatmárné-

metiben született, itt érettségizett. Saját építésű repülőgé-
pével (Gerle 13) világrekordot ért el. Nevét viseli a Bánhidi 
Alapítvány, amelyet a Szatmári Református Gimnázium 
tanulói számára létesített.

Dr. Barbul Vasile  (1926-1992)
Orvos. 1956 óta szakorvos a szatmárnémeti Járvány-

kórházban, amelyet 1978 és 1992 között vezetett. 25 évig 
tanított az egészségügyi technikumban, illetve líceumban. 
Számos szakcikket közölt különböző lapokban.

Ady Endre (1877–1919)
A ma Szatmár megyéhez tartozó Érmindszenten 

született. A falu ma a költő nevét viseli.
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Nagykároly megyei jogú város, a tör-
ténelmi Szatmár vármegye egykori szék-
helye Románia észak-nyugati részén, a 
mai megye területének nyugati részén, 
a nagykárolyi síkságon, a román-magyar 
országhatártól mintegy 8 km-re helyez-
kedik el. A település első írásos említése 
1213-ból való, amikor Karil nevén szere-
pel egy dokumentumban, majd 1320-
ban említik a települést alapító család 
egyik ősét, a Kaplony nembeli Károlyi 
Andrást. A város és a hozzá tartozó jelen-
tős számú terület, valamint a környező 
falvak egy része a Károlyi család tulaj-
donát képezték, akik a város területén 
építik fel kőházukat 1482-ben, amelyet 
később az elkövetkező évszázadok során 
alakítanak át kőfallal körülvett erősség-
gé, barokk kastéllyá, míg végül elnyerte 
mai formáját, egy historizáló-eklektikus 
épületét, a Loire-menti kastélyok mintá-
jára. Ebben az épületben nyílik meg az 
1950-es évek második felében a Nagyká-
rolyi Városi Múzeum.

Az első próbálkozások Nagykárolyban 
egy múzeumi gyűjtemény létrehozására 
a XIX. század végére tehetők, amikor a 
helybeli Piarista Gimnázium lelkes taná-
rai és diákjai az iskola számára különböző 
kollekciókat állítottak össze. Ez az intéz-
mény már az 1700-as évek végén ren-
delkezett egy kisebb tudományos gyűj-
teménnyel, melyet gróf Károlyi József is 
gyarapított. A gimnázium gyűjteménye 
adományok révén is gyarapodott. Kis-
faludy Madarász Ede 260 darabból álló 
csigagyűjteményt ajándékozott az isko-
lának. Egy akkori leltározás szerint a gim-
názium természetrajzi szertára 68 kitö-
mött állatot, 39 preparált állatcsontvázat 
és 77 madártojást számlált, ami a többi 
tárggyal együtt mintegy 667 darabból 
állt. A meglevő gyűjtemény különösen 
érdekes kollekcióval bővült, amikor dr. 
Emil Holup Afrika-utazó a gyűjteményé-
ből 92 tárgyat adományozott a gimnázi-
umnak. Emil Holup nemcsak egy egysze-
rű utazó volt, hanem egy igen jól képzett 
természetjáró, anyaggyűjtő és prepará-
tor. Különösen nagy értékűek voltak a 
Dél-Afrikából, a Zambezi völgyéből szár-
mazó preparált madarak. A fentiek mel-
lett a gimnázium igen értékes és gazdag 

kőzet- és ásványgyűjteménnyel rendel-
kezett, számuk meghaladta az 560-at. 

A gimnáziumnak a muzeális értékek 
iránti érdeklődését és a gyűjtemények 
gyarapodását figyelemmel kísérte a 
város értelmiségét összefogó Kölcsey 
Egyesület, amelynek fő érdeklődési köre 
az irodalom és a Kölcsey-relikviák össze-
gyűjtése volt, de rendelkezett egy törté-
nelmi részleggel is. Később egy terem-
ben került méltó helyre a költő, politikus, 
nyelvújító több személyes tárgya is. 

Szatmár vármegye közgyűlése, amely-
nek székhelye Nagykárolyban volt, fel-
hívta a figyelmet a comitatus muzeális 
értékeinek az összegyűjtésére, és ezért 
1903-ban megszavazott egy művelődé-
si alapot, amelynek fő célja a Vármegyei 
Múzeum megalapítása és működtetése 
volt. 1912-ben a Vármegyei Múzeum kö-
zel 2500 kötetes könyvtárral rendelke-
zett, emelett számos Kölcsey-relikviát, 
valamint régészeti leleteket és ásványo-
kat örzött. A vármegye annál is inkább 
érdekelt volt a múzeum létrehozásában, 
mert ekkor rendelte meg a comitatus tör-
ténetének a megírását. Fővárosi rendelet 
alapján „Szatmár Vármegyei Múzeum” 
néven alakul meg az intézmény 1901-
ben, majd 1903-ban külön alapot állapí-
tanak meg az intézmény működésére.

A múzeum leletei, egy igen jelentős 
könyvtárral együtt, a vármegyeházában 
kaptak helyet, amely azonban sokáig 
nem volt nyitva a nagyközönség előtt, 
majd csak 1908-tól lesz elérhető a közön-
ség számára. Ebben az időszakban a mú-
zeum gyűjteménye 788 tárgyból és 4076 
kötetes könyvtárból állt. Ekkor, bár az in-
tézmény tevékenysége visszafogottnak 
mondható, mégis gyarapodik a múze-
um gyűjteménye és számos jótékonysá-
gi rendezvényt szerveznek a múzeum 
bővítésére és fenntartására. Rövid időn 
belül megnyitják a könyvtárat a nagykö-
zönség előtt is, és ebben az időszakban 
nevezik ki a Vármegyei Múzeum első ve-
zetőjét, akkori szóhasználattal: őrét, dr. 
Barna Leander főgimnáziumi tanárt.

Vende Aladár szerkesztő és történész 
a vármegye monográfiáját szerkesztő 
Borovszky Samu megbízásából 1906-tól 
kezdett régészeti ásatásokba. Többek 

között így kutatott a nagykárolyi Bobál-
don, a börvelyi Várdombon, a patóházi 
Csonkáson, Érkörtvélyesen, valamint a 
nagyecsedi Sárváron. Már korábban ér-
dekes leletekre bukkantak az Ecsedi-láp 
lecsapolásakor, de  más leletek is felszín-
re kerültek, mint a Nagyfentős-Hosszú-
falu határában talált szobrocska vagy a 
Bujánháza-Bélavár területéről származó 
koranépvándorlás korú vandál harcos 
fegyverei. 

Az I. világháború után ez a szerény, de 
mégis fontosnak mondható múzeumi 
tevékenység megszakadt, annyit tudunk 
még ebből az időből, hogy 1919-ben a 
Megyei Múzeum gyűjteménye 14 jelen-
tős festménnyel gyarapodott, 1921-ben 
a helyi újságban felhívják a figyelmet a 
szórványosan előkerülő régészeti leletek 
begyűjtésére, valamint kiemelik a gyűj-
temény fontosabb darabjait. Ugyanak-
kor folytatódott a Piarista Gimnázium 
gyűjteményének a bővítése, mely 1922-
ben közel 4272 darabot számlált. Pet-
rean Coriolan 1922-ben számba veszi a 
múzeumi gyűjteményeket, említést tesz 
a Nagykároly székhellyel működő Szat-
már Megyei Múzeumról és felhívja a fi-
gyelmet a történelmi és néprajzi értékek 
mentésére.

1925-ben Románia és Magyarország 
között tárgyalások folynak bizonyos 
nemzeti értékek sorsával kapcsolatban, 
a román állam átadott Magyarország-
nak kb. 4000 kötet könyvet, 5 vármegyei 
zászlót, 7 díszmagyar egyenruhát, 13 csá-
kót, 6 kardot, 21 festményt, amelyekből 7 
nagyobb és 14 kisebb. Csak feltételezzük, 
hogy ezek a tárgyak a volt Vármegyei Mú-
zeum gyűjteményében lehettek, míg a 
Kölcsey Ferenchez fűződő muzeális relik-
viák a Kölcsey-emlékszobához tartoztak, 
együtt a Kossuth Lajoshoz köthető né-
hány kézirattal. Később, amikor 1926-ban 
a megyeszékhely Szatmárra került, mind 
a múzeumi gyűjteményt, mind a levéltá-
rat átvitték az új megyeközpontba. Ek-
kor a múzeum gyűjteménye 4677 tárgy-
ból, 14 festményből és egy 9430 kötetet 
számlóló könyvtárból állt. 

Ezután nincs tudomásunk Nagyká-
rolyban múzeumi tevékenységről. Va-
lószínűleg a középiskolákban továbbra 
is létezhettek kisebb gyűjtemények, 
de ezekről pontos adatok nem állnak a 
rendelkezésünkre. Tudomásunk szerint 
a Szatmárra került régi gyűjteményből 
valamikor az 50-es években Nagybánya 
székhellyel megalakult a Nagybányai 
Tartományi Múzeum. 

A II. világháború után, az 1950-es évek 

elején néhány lelkes nagykárolyi tanár és 
diák régészeti, néprajzi és természetrajzi 
gyűjtést kezdeményez, amely egy közeli 
jövőben létrehozandó múzeum megala-
kulását tűzte ki célul. Ez a gyűjtemény 
képezte aztán az 1958. július 10-én hiva-
talosan is megnyílt múzeum alapját, mely 
az akkori időknek megfelelően Nagyká-
rolyi Rajoni Múzeum elnevezést kapta. 
Az újonnan megalakult múzeum a nagy-
károlyi gróf Károlyi kastélyban kapott he-
lyet, a ma is állandó kiállításnak használt 
első emelet három helyiségében kezd-
te meg működését. Megalakulása után 
3 hónappal megnyitották a közönség 
számára az első kiállítást; két teremben 
régészeti és helytörténeti vonatkozású 
tárgyakat álltottak ki 6 tárlóban, míg a 
harmadik teremben egy szerényebb ter-
mészetrajzi kiállítás nyílt meg. Ebben a 
kezdeti időszakban a múzeum személy-
zete egy igazgatóból, egy gondnokból, 
egy felvigyázóból és egy takarítóból állt.

Az 1960-as években Nagykárolyban 
és annak környékén (Csomaköz, Bere, 
Szaniszló, Érdengeleg, Mezőterem) kez-
detét vette több nagyméretű régésze-
ti feltárás a volt járás területén, ennek 
eredményeként rövid időn belül sikerült 
újraszervezni az állandó történeti kiállí-
tást, amely átfogta Nagykároly környé-
kének múltját az őskortól a középkorig. 
Az új kiállítás tematikáját az Országos 
Múzeumi Tanács hagyta jóvá, ugyancsak 
ők engedélyezték a tárlat megnyitását a 
közönség számára. 

Érdekességként megemlítjük a mú-
zeumba bekerült első régészeti tárgya-
kat: Iriny falu határából, valószínűleg 
temetkezésből származó, egy szép IX-X. 
századi edény,  nyílhegy és vaskés lett 
a gyűjtemény része. A Kolozsvári Törté-
neti Intézet támogatásával (prof. Mircea 
Rusu) múzeumunk megkezdte az első le-
letmentést a Gencs határában található 
Akasztó-dombon, ahol agyagkitermelés 
alkalmával az ott dolgozók edényekre 
bukkantak. Így sikerült néhány, Kr. e. a 
IV. századból származó hamvasztásos 
urnás sírt megmenteni. Ezt követte az 
akkori múzeumigazgató, Kovács Sándor 
leletmentése a Mezőterem-Kendereshal-
mon, sajnos az innen begyűjtött bronz-
kori leletekről sem rétegtani leírás, sem a 
leletek értékeléséhez feltétlenül szüksé-
ges dokumentáció nem maradt ránk. Ha-
sonló sorsra jutottak a Bere határában, a 
Régi szőlők mellett szétdúlt korabronz-
kori hamvasztásos urnás sírok leletei is.

Folytatás a következő oldalon

A Nagykárolyi 
Városi Múzeum 
rövid története
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Folytatás az előző oldalról

Ugyanebben az időben jelent meg a 
múzeum első hivatalos közlése a Nyír-
egyházi Jósa András Múzeum évkönyvé-
ben. Kovács Sándor igazgató felkutatta a 
nagybányai múzeumban még fellelhető, 
a Bujánháza-Bélavár vandál harcos sírjá-
ból származó leleteket, és Bóna István 
neves magyarországi régész segítségé-
vel leközölte azokat.

Az 1957-ben Popp Aurel neves festő 
kezdeményezésével megalapított ér-
mindszenti Ady Endre Emlékház gondo-
zása és gyarapítása 1977-ig a Nagykárolyi 
Városi Múzeum hatáskörébe tartozott. 

Az első években a múzeumban kis 
számú személyzet dolgozott: egy igaz-
gató, egy beszerző, egy felvigyázó és 
egy takarítónő. Ebben az időszakban 
az intézmény heti négy napon (hétfő, 
szerda, péntek és vasárnap)  kis kiállító-
térrel várta a látogatókat. Ennek ellené-
re az évi látogatók száma több esetben 
meghaladta a tízezret, néha átlépve a 
tizenötezret is. Az 1970-es évektől, mivel 
továbbra is két részleggel működött, ki-
bővül még két muzeológussal, az egyik 
történelem-régészet, a másik természet-
rajzi vonalon dolgozott, egyikük egy sze-

mélyben az intézmény igazgatója is volt. 
Ebben az időszakban a múzeum vezető-
je Németi János régész, biológusa pedig 
Karácsonyi Károly volt. 

A természetrajzi részleg bővítését a 
rendszeres kutatómunka, a gyűjtés és 
preparálás tette lehetővé, amelyet egy 
jól körülhatárolt tematikával 1974-ben 
sikerült újraszervezni, az állandó kiállítási 
terület kibővült, ugyancsak a kastély első 
emeletén 7 teremmel, 315 m²-es terüle-
ten, így a két állandó kiállítás együttes 
felülete 605 m²-re bővült. A környékről 
előkerült régészeti leletek kronológiai 
sorrendben mutatták be a környék tör-
ténelmét a kőkorszaktól kezdődően a 
kora újkorig, a természetrajzi tárlat pe-
dig hat teremben mutatta be Nagyká-
roly környékének geológiai kialakulását, 
növény- és állatvilágát, nagy hangsúlyt 
fektetve a madárvilágra, amit kiegészí-
tett egy tojásgyűjtemény is. A múzeum-
ban dolgozó természetrajzos szakember 
gyűjtőmunkájának köszönhetően nagy-
mértékben gyarapodott az intézmény 
herbáriuma, tojás- és madárprepará-
tum-kollekciója is.

Még ugyanebben az évben – az akkor 
már városi múzeum — az időszakos kiál-
lítások számára megkapta a kastély ko-

rábbi ebédlőjét, valamint a hozzá tartozó 
átriumot. Ezzel sikerült a kastélyban mű-
ködő többi intézményt átcsoportosítani, 
míg a múzeum bejárata a szökőkút irá-
nyából volt. Ezzel az átszervezéssel meg-
nyitják a turisták és a látogatók számára a 
Károlyi-kastély központi részét. Később, 
1972-ben, sikerült felújítani a bástyára 
vezető csigalépcsőt és a fenti két ter-
met, amelyekben kiállítás nyílt „Nagyká-
roly város múltja képekben” címmel. Az 
1970-es évek végén a megnövekedett 
kiállítási felületekkel, irodahelyiséggel és 
a raktárakkal együtt a városi múzeum a 
kastélyból 1230 négyzetmétert ölelt fel. 

Az 1970-es évek második felétől kez-
dődően a megyei kulturális igazgatóság, 
a megyei tanfelügyelőség javaslatára 
számos történelmi, múzeumbaráti kör 
jött létre a megye szinte minden isko-
lájában. Ezek, a történelem és biológia 
szakos tanárok irányításával, szoros kap-
csolatban álltak a Nagykárolyi Városi Mú-
zeummal.

A következő években, 1977-78 között, 
újabb nagyszabású ásatások kezdődtek 
a szaniszlói Homokosdombon (szkíta), 
valamint a piskolti Homokosdomb és 
Kincsverem lelőhelyeken (kelta). A Pis-
kolt–Homokosdombon feltárt kelta te-
mető nemzetközi szinten ismertté vált. 

Az 1970-es évek második felében, a 
Bukaresti Nemzeti Múzeum megalaku-
lásákor, miniszteri rendeletnek köszön-
hetően, több kelta és bronzkori tárgy 
a fővárosi múzeumba kerül. Ettől az 
időszaktól kezdődően már intenzívebb 
kapcsolattartás kezdődik a jelentős ha-
zai és külföldi múzeumokkal. A múzeum 
szakemberei rendszeresen részt vesznek 
hazai, néha pedig külföldi szakmai kon-
ferenciákon is.

Az 1989-es forradalmat követő évek-
ben megnyílt a lehetőség arra is, hogy 
több külföldi turista érkezzen a városba 
és intenzívebb szakmai kapcsolat jöjjön 
létre a külföldi múzeumokkal. Ennek kö-
szönhetően a múzeum néhány kiemelt 
jelentőségű régészeti tárgya eljutott 
külföldre is: 1990-ben, Milánóban rende-
zett „I celti” elnevezésű nemzetközi kelta 
tárlatra, valamint az 1999-2000-ben „A 
trákok és kelták a Kárpátok két oldalán” 
című, Németországban, Hochdorfban 
rendezett tárlatra is.

Az 1990-es évek második felében az 
alapkiállítás kisebb „ráncfelvarráson” 
esett át, valamint 1996-től kezdődően, 
közel három évig, kisebb-nagyobb felújí-
tási munkálatokat végeztek az épületen.

A múzeum régészeti alapkiállítása a 
2000-es évek első felében kisebb átala-
kításon ment keresztül, a természetrajzi 

azonban változatlan maradt. A nagyká-
rolyi gróf Károlyi-kastély 2009 és 2012 
között újult meg: a Regionális Operatív 
Program 5.1-es intézkedésének („A kul-
turális örökség restaurálása és hosszú 
távú értékesítése, kapcsolódó infra-
struktúra létrehozása és modernizálá-
sa”) keretében, 23 179 394 lejből (4,5 
millió euró) újították fel a nagykárolyi 
Károlyi-kastélyt és az erdődi várat, illet-
ve különböző marketing eszközökkel 
kapcsolták be ezeket a turizmus vérke-
ringésébe. Szintén ebben az évben a 
Szatmár Megyei Múzeum a Nyíregyházi 
Jósa András Múzeummal partnerség-
ben megvalósította a Castellum — In-
teraktív kiállítások rendezése a nagyká-
rolyi kastélyban és a szabolcsi kúriában 
és ezek népszerűsítése elnevezésű pro-
jektet a határon átnyúló turizmus ke-
retében. A projekt a Szatmár Megyei 
Múzeum és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Önkormányzat Múzeumok Igaz-
gatósága közötti évtizedes együttmű-
ködésre épülve született. A projektet a 
Magyarország-Románia Határon Átnyú-
ló Együttműködési Program 2007–2013 
keretében az Európai Unió támogatja, 
az ERFA támogatás összege 858.696,35 
euró. Ennek köszönhetően két teljesen 
új alapkiállítás jött létre: történelmi en-
teriőr és helytörténeti tárlat. Ezekhez 
kapcsolódott egy afrikai trófeákból álló 
magánygyűjtemény, valamint egy vi-
aszfigurákból álló kiállítás. Utóbbi a helyi 
önkormányzat pályázatának köszönhe-
tően jöhetett létre.

A múzeum munkatársai az állandó ki-
állítások mellett évente 9-10 időszakos 
kiállítást szerveznek a történelem és a 
természetrajz köréből, de különösen 
nagy hangsúlyt fektetnek a képzőművé-
szeti és a fotóművészeti kiállítások szer-
vezésére. 

Nehéz kiemelni az elmúlt hatvan év 
legjelentősebb időszakos kiállításait. 
A teljesség igénye nélkül következzen 
néhány érdekes kiállítás: „Nagykároly 
képekben”, „II. Rákóczi Ferenc élete”, 
„Egy kékfestő-műhely bemutatása”, „A 
nagykárolyi szőlőművelés története”, 
„Bányavirágok”, „A tűz – gyufadoboz 
gyűjtemény” (Nagy Levente gyűjtemé-
nye), „Egzotikus madarak”, „Halászat 
az őskorban” „Bobáld, egy eltűnt falu”, 
„Barcsay Jenő és tanítványai”,  „Nagy-
szeben város fegyvertára”, „Szász ék-
szerek és viseletek”, „A fáraók világa” 
„Reformáció 500”, „Katonai és rend-
őrségi relikviák”, „A hajdanvolt Ecse-
di-láp” stb. 

Folytatás a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról

A fentiekben felsorolt kiállításokon kívül 
a múzeum szakemberei nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy képzőművészeti és 
fotóművészeti tárlatok is helyet kapjanak a 
kastélyban. Ezeken az időszakos tárlatokon 
rendszeresen kiállítottak, egyénileg vagy 
csoportosan, hazai és külföldi művészek.

A múzeum munkatársai mindenkor ko-
moly feladatnak tekintették a látogató kö-
zönséggel való kapcsolatot. A kiállítások 
alkalmával tudományos és népszerűsítő 
információkkal látták el a közönséget, ki-
térvén mind a Károlyi-kastély történetére, 
mind a város kuturális hagyományainak 
ismertetésére. A múzeum szakemberei 
ugyanakkor úgynevezett „városi séták” 
alkalmával számtalanszor kalauzolták a 
látogató csoportokat, elkísérvén őket Kap-
lonyba és gyakran Adyfalvára is. 

A Szatmár Megyei Múzeum, Nagyká-
rolyi Városi Múzeum osztályának gyűjte-
ménye több mint 35 000 régészeti, 25 000 
természetrajzi, 3000 néprajzi és történel-
mi tárgyból, valamint egy közel 2000 kö-
tetet számláló könyvtárból áll. Az évi lá-
togatók száma, időszakos kiállításoktól és 
a városi rendezvények számától függően, 
25 000 – 30 000 fő között változik.

A Nagykárolyi Megyei Jogú Városi 
Múzeum 1982-től napjainkig a Szatmár 
Megyei Múzeum részlegeként működik. 
A Nagykárolyi Múzeum irányítása alá 
tartozik az a Tasnádi Városi Múzeum és 

Néprajzi Ház, az érmindszenti Ady Endre 
Emlékház, a mezőpetri Sváb Emlékház, 
valamint a bogdándi Magyar Múzeum. 

Zárom a múzeum  hatvan éves múltjá-
nak az ismertetését azzal a tudattal, hogy 

ez alatt az idő alatt, lehetőségeink sze-
rint, részt vállaltunk a város művelődési 
életében. A továbbiakban is szeretnénk 
élvezni a város polgárainak támogatását 
és bíztatását, reméljük, hogy a közeljö-

vőben új alapokra helyezhetjük a múze-
um állandó kiállításait, valamint újabb és 
újabb időszakos kiállításokkal lepjük meg 
a látogatókat a modern, közönségbarát 
múzeológia eszközeivel.

Arhivele Muzeului Municipal Carei 1958-2019
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Németi János: Barangolások Szatmárban, Szatmárné-
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Németi János, Karácsonyi Károly, Hágó Attila Nándor: 
Scurt istoric al Muzeului 

Municipal Carei [A Nagykárolyi Megyei Jogú Városi 
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Crișana și Maramureș, București 1922, 155-156
TEMPFLI 1996:
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beli település történetéhez,  Szatmári füzetek 5, Szatmár-
németi 1996, 67
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Schroditsch Lajos: A nagykárolyi megyeház átalakítása 
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SZATMÁRVÁRMEGYE 1906. 35 szám, 5
SZATMÁRVÁRMEGYE 1907. 7 szám, 3
VENDE 1910:
Vende Aladár: Szatmár vármegye őskora, In: Borovszky 

Samu (szerk.) Magyarország vármegyéi és városai. Szat-
már vármegye, Budapest 1910, 402-411.
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Az elkövetkezendő néhány sorban 
szeretnék a szeretetről, valamint annak 
különböző formáiról ejteni néhány szót. 
Elöljáróban csak annyit, hogy nagyon 
szeretem a sakkot. Aki nálam jobban 
szereti, az már eszi. Meg is ragadok min-
den alkalmat, hogy űzhessem e nemes 
sportot. Régebben is így volt ez. A kö-
vetkező történet abból az időből való, 
amikor még nem volt tilos a dohányzás 
majdnem mindenhol. Most már tilos, 
mégis jól befüstölőd(t)ünk! A város szé-
lén volt egy kiskocsma, ahol néhanap-
ján le-leültünk egy-két sakkpartira. Ezen 
a késő délutánon Béni bácsival néztünk 
farkasszemet a sakktábla felett, mellet-
tünk pedig Feri és Béla nyúzták egymás 
idegszálait. Béni bácsiról annyit, hogy 
valaha főkönyvelő volt a cementgyár-
ban, és igen jól tologatta a bábukat. 
Hetven éves volt, de nem annyinak né-
zett ki — legalább száznak. A cigaretta 
olyan volt számára, mint hófehér baju-
sza: soha nem hagyta el a száját. Szeme-
inek nem is volt fehérje, mint a tojásnak, 
csak sárgája, és ha néha a füst megsi-
ratta, bizony nikotinbarna könnyeket 
eresztett. Az itallal sem állt rosszul az 
öregúr: csak azt a méregerős fütyülős 
pálinkát itta (söröspohárból), amitől át-
lagember átment volna könnyező pá-
lmába. Béla egyszer meg is jegyezte, 
hogy ő azt meg nem inná, ugyanis az 
ő életfilozófiája szerint mindenütt jó, 
de legjobb a konyak. Mint mindennek, 
eme önrombolásnak is volt magyará-
zata: Béni bátyám tíz éves volt, amikor 
édesapja jóvoltából édesanya helyett 
kapott egy mostohaanyát. Annak bi-
zony keserves hatvan éve! Az öreg soha 
nem nősült meg, és harminc éve ketten 
élnek együtt a mostohájával. Még ke-
servesebb harminc év!

— Nem azért mondom, Béni bátyám, 
de akár kezdhetne is! — mondtam.

Megtette. A jó öreg spanyol megnyi-
tás, ami a sakkban legalább annyira el-
terjedt, mint a spanyolnátha.

Mint az sajnos bevett szokása volt az 
öregnek, most is a spanyol megnyitás 
protokolluma után mély és hosszas gon-
dolkodásba kezdett, így fél füllel odafi-
gyelhettem a mögöttem lévő asztalnál 
zajló beszélgetésre. Két cimbora iszoga-
tott és elmélkedett az élet értelméről. Az 
egyikből áradt a keserűség:

— Mondom neked, Pistukám, ez az 
élet egy nagy rakás nyomorúság. Csak a 
munka, meg a robotolás, meg minden.

Bánatát próbálta lemosni egy nagy 
korty itallal.

— Az embernek szinte alig adódik egy 
kis öröme.

Még egy nagy korty.
— Anyósomat tegnap bevitték a kór-

házba.
— Na? — érdeklődött Pistukám.
— Igen, mert mindig van valami 

baja. Két évvel ezelőtt azon siránkozott, 
hogy ő milyen kövér. Az igaz, hogy úgy 
el volt hízva, hogy a kis főzőkonyhában 
már kétség sem fért hozzá. A feleségem 
Amerikában volt sógoroméknál — min-
den két évben megy két-két hónapra —, 
így én mondtam neki, hogy tudok egy jó 
módját a fogyásnak. Vettem neki két kiló 
halat, és miután megsütötte, mondtam 
neki, hogy azt be kell gyűrni minél ha-
marabb. Be is gyűrte, de bizony a szálka 
megakadt neki.

Igaz, nem befele, hanem kifele. Meg is 
lékelték rendesen a kórházban. Szegény-
kém, addig is jól tudott enni, utána is tu-

dott volna, de már nem mert. Egy fél év 
koplalás után igen csinosra fogyott. Most 
pedig azzal bosszantott, hogy a régi vé-
nasszonyok nem voltak olyan ráncosak, 
mint ő hatvannégy évesen. Mondom 
neki, hogy én olvastam valahol azt a 
régi bűvös receptet ráncok ellen. Elkez-
dett kérlelni, hogy áruljam el azt neki, 
és mivel a feleségem két hónapig nincs 
itthon, nem hagytam a mamát sokat 
könyörögni. Elmagyaráztam, hogy azok 
az asszonyok a fővő húslevesbe dobtak 
tizenhárom szál szőrt egy fekete macska 
farkáról, úgy főzték hét percig, és mikor 
legjobban főtt, hét nagykanállal szür-
csöltek belőle. Mikor láttam rajta az eny-
he kételkedést, azzal erősítettem meg a 
bizalmát, hogy a vasaló is minél forróbb, 
annál jobban simítja ki a ráncokat a ru-
hából.

— És elhitte? — ámuldozott Pistukám.
— Hát, ha a receptnek nem is, de a 

vasalónak bizonyára, mert délután már 
kellett hívni a mentőt.

— És a ráncok eltűntek?
— Azt nem tudni, mert a szája és az 

arca olyan lett, mint egy nehézsúlyú 
bokszolónak tizenkét menet után. Az 
orvosok azt mondták, hogy a jó hír az, 
hogy azok a mély karmolások és harapá-
sok, amikkel a szomszéd fekete macskája 
fizetett a szőrtelenítésért, egy hónapon 
belül begyógyulnak, de, és ez nekem jó 
hír, a hangját még ők sem tudják, mikor 
fogja visszanyerni.

— Ó, szegény feje!
— Az, szegény.
— A feleséged tud mindent?
— Hát, nem mindent.
— Mi lesz, ha megtudja?
— Hű, gondolom, süt néhány hamu-

ban sült pogácsát, és tarisznyát akaszt a 
nyakamba.

— Ó, szegény fejed!
— Az, szegény.
— Ne félj, cimbora, én nem árullak 

el… Te, nem hozol egy konyakot meg 
egy sört?

Mit mondjak? Az utolsó kérdésen va-

lahogy nem csodálkoztam, de az anyós-
kedvelő cimbora bizonyára eltöprengett 
azon, hogy a kérődző állatfajok mely csa-
ládjába sorolja be magát.

— Béni bátyám, jó lenne, ha lépne, 
mert lassan lejár az útlevelem — próbál-
tam újraéleszteni az öreget.

— Jól van no — és már lépett is.
Ebben a pillanatban Feri ujjongása ha-

sította meg a csendet:
— Sakk-sekk! — és diadalittasan né-

zett Bélára.
— Sakk neked a sekked, nem látod, 

hogy a királyom előtt áll a paraszt? — 
hűtötte le Béla.

— Bocsi, nem láttam, hogy ott vagy — 
szeppent meg Feri.

 Az öreg igen kellemetlen lépéssel le-
pett meg.

— Van valami baj? — reagálta le furcsa 
arckifejezésemet.

— Nem, nem, csak fogalmam sincs, 
mit akar Béni bátyám ezzel a lépéssel.

— Akkor már ketten vagyunk, fiam.
Ekkor az öregúr véletlenül a bejárati 

ajtó felé nézett és felsóhajtott:
— Eső lesz, fiúk, alacsonyan szállnak a 

boszorkányok.
Odanézek, hát látom, hogy a mosto-

hája kukucskál befelé kíváncsian. De már 
nyílik is az ajtó, és belép rajta a teremtés 
koronázatlan királynője! Mondom ezt 
már csak azért is, mert így első látásra, 
de akár a századikra is, a vénasszony le-
hetett volna évfolyamtársa Ádám gyer-
mekkori szerelmének, Évának. Ahogy kö-
zeledett felénk, a kocsma füstös levegője 
is ráncokba borult körülötte. Odalépett 
Béni bácsihoz.

— Kisfiam, nem jössz még haza?
Hangja olyan lágyan anyai volt, 

mintha azt mondta volna: gyere haza, 
gyermekem, itt van a szoptatás ideje! 
Soha nem szerettem fagyos hangulat-
ban dideregni, ezért megpróbáltam, 
ha egyéb nem, a levegőt ránctalaníta-
ni kissé:

— Mamika, magával még el lehetne 
egy kicsit ettyem-pettyemezni!

Telitalálat! Hát igen, a női hiúság sem 
nem öregszik, sem nem vénül. Noé bár-
kájának takarítónője akkorát mosolygott, 
hogy a szája majdnem körbeszaladt a 
fején. Feleségem egy hétig panaszko-
dott, hogy éjszakánként fel-felzokogok. 
Meg vagyok győződve, hogy a galériát, 
amelyben ez a kép kiállításra kerülne, 
bezárnák, tulajdonosát pedig letartóz-
tatnák többrendbeli emberkínzás alapos 
gyanúja fennforgásának vétsége miatt. E 
csábos mosoly palástja alól a vénasszony 
szerényen motyogta:

— Ugyan, fiam, nekem már még fo-
gam sincs.

Remélve, hogy nem büntetnek meg 
szexuális zaklatásért, még egy rábeszé-
lésnek tűnő vigasztalást megeresztet-
tem:

— Van ott még vagy kettő!
De ezt a fővő húslevesre igen rászo-

ruló menyecske már meg sem hallotta, 
hanem fogta az öregúr még teli poharát 
és apró kortyokkal fenékig ürítette, úgy, 
hogy még csak meg sem könnyezte. Ezt 
a rutint látva el tudom képzelni, hogy 
Béni bácsi lép be azon az ajtón, és így 
szól a bennlévőkhöz:

— Isten áldja meg kendteket, szegény 
jó anyámat keresem…

A gonoszság azonban, amit az öregúr-
ral művelt, eszembe juttatja Kukor Ica 
mostoháját, és bizony Jancsi Vitézünk ér-
zelmeit átélve én is eképpen fejezném ki 
ékesszólásomat:

— Mostmár aztán elég, hajja-e kend, 
annyuk, mer ódalba rugom, oszt magára 
haggyuk!

A vénasszony letette az üres poharat 
és fiacskájára nézett.

— Na, most már mehetünk?
Az öreg keserűen nézte az üres poha-

rat és szomorúan bólintott rá a sorsára:
— Most már igen.
Tanulság: szeresd felebarátodat, még 

ha fele sem barát, legyen az anyós vagy 
mostoha (bár e kettő az én szinonima-
szótáramban egy sorban van), vagy 
bárki!

Egy szó, mint száz: nagyon szeretem a 
sakkot!             

Kun Tibor

Város szélén füstös kocsma
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A kezdetek kezdete. Ha visszanyúlunk 
kicsi korodig, mikor volt az, amikor elő-
ször magával ragadott a zene világa? 
Mikor érezted, hogy hazataláltál?

Nem mondhatom azt, hogy már kicsi 
korban megszületett volna a gondolat, 
hogy zenész szeretnék lenni. Nálunk 
a családban senki nem zenész, tehát 
nem a családban fut ez a szakma. Azért 
mentem a zeneművészeti iskolába Ko-
lozsváron, mert szerettem táncolni. Első 
osztályos korom óta hegedülök. Azt 
tudom mondani, ha (jól) megfertőznek 
a zenével, egyszerűen nem tudsz meg-
szabadulni tőle. Hetedik osztályban ér-
tem egy válaszúthoz. A szüleim feltet-
ték a kérdést: Emő, akkor hova tovább? 
Milyen irányban akarsz továbbtanulni? 
Akkor választottam a hegedűt és ko-
molyan nekiálltam. A tanáraim megta-
nítottak arra, hogy a kitartás mennyire 
fontos, hogy ne adjam fel. Ezt viszem 
tovább most is.

És miért pont hegedű? Ha a gyerme-
keket megkérdezzük, inkább a zongo-
ra és a gitár…

A kolozsvári zeneiskola nagyon régóta 
és profi szinten működik; meg van adva, 
hogy minden évben hány hegedűst és 
hány zongoristát vesznek fel. Tehetsé-
gük szerint irányítják a gyermekeket, 
hogy a lehető legjobbat hozzák ki belő-
lük. Aki hegedűvel kezd, abból lehet egy 

jó brácsás vagy egy jó csellista, de akár 
nagybőgős is. Ugyanúgy, aki zongorát 
kezd, később átirányíthatják egy fúvós 
hangszerre vagy perkúcióra, azért, hogy 
ne vesszen el a befektetett idő. Tehát ez 
a rendszer nagyon jól ki van találva. Ezt 
Szatmáron is ki lehetne fejleszteni. Az a 
meggyőződésem, hogy ami működik, 
azt le kell másolni. Ami jó, azt át kell ven-
ni. Hasznunkra válna.

S van is kivel, hiszen sok tehetséges 
fiatal van városunkban.

Meg kell teremteni a gyermekek-
nek azt az egészséges konkurenciát itt 
Szatmáron is, hogy egymást késztessék 
arra, hogy jobbak legyenek, hogy ver-
sengjenek egymás között. Ha az Aurel 
Popp Zene- és Képzőművészeti Líceum 
jó hangszereseket nevel, akkor nem kell 
máshonnan hozzuk őket. Most, mint 
menedzsernek, az az érdekem, hogy 
a zeneiskola jól működjön és teszek is 
érte, hiszen amióta idejöttem Szatmár-
ra, azóta tanítok is. Van már egy pár 
növendékem, aki elvégezte a kolozsvá-
ri Gheorghe Dima Zeneakadémiát. De 
még ez sem elég, hisz ismerjük el, annak 
is megvan az esélye, hogy a jobbak nem 
jönnek haza; elszívja őket egy nagyvá-
ros. Akkor sajnos zenészek nélkül ma-
radunk. Tehát nekünk létfontosságú az, 
hogy nagyon jó, minőségi zeneiskolánk 
legyen, hogy ezáltal biztosítsuk az után-

pótlásunkat. A kontinuitás kulcsfontos-
ságú szerepet játszik.

Igen, ez a légkör igazi inspirációfor-
rás lehet. Gyönyörű az épület, remek az 
akusztika, fantasztikusak a zenészek.

Sok zenészt hívunk, hozunk, folya-
matosan bővül a koncertprogramunk. 
Szeretnénk becsalogatni a szatmári 
diákokat is, nyitottak vagyunk ezen a 
téren is. Sajnos ahhoz képest nagyon 
kevés gyermek jön. Várjuk és megszó-
lítjuk őket, leckehangversenyeket is tar-
tunk. Ha tanárok felhívnak bennünkett, 
egyeztetünk, lebeszéljük, bejönnek pró-
bákra. Például a Johann Ettinger Német 
Elméleti Líceumból szoktak jönni gyer-
mekek. Igaz, a mai generációt nehéz 
becsalogatni a koncerttermekbe. Most, 
a mai helyzetben alapból komplikáltabb 
hasonlót szorgalmazni, de reméljük, las-
san újra lehetőség lesz az iskolákkal való 
közreműködésre.

Bizony, hasznosak ezek a kezdemé-
nyezések, hiszen nem egyszer reális-
kola tanulói is azt a pályát választják 
érettségi után. Ha van egy elhivatott-
ságod, akaratod, meg lehet csinálni.

Bizony, kell akarnod, de ez nem mű-
ködik a hangszertanulással. Ha hegedűn 
vagy zongorán tanulsz, nem elég 16 éve-
sen elkezdeni ahhoz, hogy performáns 
zenész váljon belőled. Gitározni lehet, 
barátokkal hétvégenként egy-egy dalt 
közösen elpengetni; de ha koncertezni 
szeretnél, azt sokkal korábban kell elkez-
deni. Amikor hetedikesen eldöntöttem, 
hogy komolyan erre a pályára orientáló-
dom, tudatosan készültem, nem is akar-
tam más lenni, mint zenész. A kommuniz-
musban csak a zenészek jártak külföldre, 
csak ők jártak turnézni. Igazából nagyon 
sok áldozatot követel a zenészélet, főleg 
az iskolában zajló kitartó munka; első 
osztálytól tizenkettedikig. Azután is tör-
ténik fejlődés, de aki kitart addig, nem 
is akar majd mást csinálni, nem tudja az 
életét zene nélkül elképzelni.

Zene. Több hangszer, mégis egy kö-
zös hang, egymásra hangolódás.

Az egy nagyon jó érzés, amikor egy 
zenekarban együtt játszunk, egymástól 
függünk. Tudjuk azt, hogy kinek milyen 
a lelki állapota, mert már érezzük egy-
mást. Mi csapatmunkások vagyunk. Ösz-
szhangban kell lennünk. Itt az a lényeg, 
hogy együtt, veled zenélnek a többiek. 
Egyének is vagyunk, de itt csapatban 
kell közösen alkossunk. Egyedül nem 
tudunk olyan élményt nyújtani. És ezt 
a publikum is érzi, bizsereg a légkör. Ezt 
sajnos nem tudja pótolni az online kon-

cert. Itt érzed, hogy mindenki egyszerre 
lélegzik. Felemelő érzés.

Igen, egy koncerten kikapcsolódsz.
Igen. És nem is kell feltétlen érteni, 

szeretni kell. Tudd átadni magad a ze-
nének és szárnyalj. Kimos belülről. Egy 
fantasztikus érzés. Nekünk, a zenészek-
nek is, a hallgatóknak is. Ez egy kopro-
dukció a zenekar és a közönség között. 
Csapatmunka. Rugalmasnak kell lenni. A 
mi mesterségünk egy folytonos keresés 
és tanulás is egyben. Minden héten más 
műsor, más karmester, más szólista van. 
Mindig más a kihívás. Fontos, hogy gyor-
san tanuljon az ember, azért kellenek a 
profi zenészek. Egy hetünk van megta-
nulni az új műsort.

Így, hogy menedzser vagy, most ke-
vesebbet tudsz zenélni?

Nem mondom, hogy annyit játszom, 
mint amennyit játszottam, de talán in-
kább a szabadidőm rovására megy, mint-
sem a zenélés rovására, mert a zenéléssel 
nem lehet felhagyni. Én szeretem a mun-
kám, szeretek hegedülni. Amikor hege-
dülök, megszűnik az idő, eltörpülnek a 
problémáim. Amikor hegedülök, rege-
nerálódom, helyre rázódom, így azt a lu-
xust nem fogom magamnak megenged-
ni, hogy mellőzzem. Fontos, hogy legyen 
időm hegedülni. Ez is egyfajta függőség; 
egy jófajta függőség. Gondod van, vala-
mi emészt, bánt, de amikor gyakorolsz, 
mindez megszűnik, mert a jelenbe ke-
rülsz és azzal foglalkozol, amit szeretsz. 
Ez egy nagyon jó érzés és mindenkinek 
ezt kívánom, hogy azt csinálja, amit sze-
ret. A fiamat is támogatom ebben. Ha azt 
csinálod, amihez a szíved húz, azt köny-
nyűszerrel csinálod, és nem vágyódsz el. 
A menedzseri munkám része, hogy kar-
mestereket hívok meg, és szeretem látni, 
hogy a zenészek élvezettel dolgoznak. 
Természetesen van egy keret is, amihez 
alkalmazkodni kell, de ha már egyszer 
eljön egy-egy karmester, vissza is szo-
kott jönni. Jó csapatunk van, nagyon 
nyugodt és jó a munkahangulat. Ezt a 
karmesterek nagyon szeretik és értéke-
lik. Nemrégiben volt Spanyolországból 
egy fantasztikus karmesterünk és zongo-
raművész–szólistánk és nagyon jól érez-
ték magukat itt. Nem feltétlen a pénz 
miatt jönnek, hanem a munkahangulat 
miatt is. Fiatal, lendületes a zenekar és 
vágynak dolgozni — nagy a munkakedv. 
Ezt jó látni. Örülök, hogy mindenki moz-
golódik és mozgósítják egymást. Sokat 
számít a csapat.

Folytatás a következő oldalon

Nem kell minden zenemű-
vet érteni; szeretni kell. 

Tudd átadni magad a 
zenének és szárnyalj.

„Meg kell teremteni a gyermekeknek azt az egészséges konkurenciát 

itt Szatmáron is, hogy egymást késztessék arra, hogy jobbak legyenek, 

hogy versengjenek egymás között.” — állítja Kovács-Pistuka Emőke he-

gedűművész, a szatmárnémeti Dinu Lipatti Filharmónia menedzsere.”
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Folytatás az előző oldalról

Visszakanyarodnék még. Említet-
ted, hogy Kolozsvárról érkeztél váro-
sunkba. Hogy vezetett ide az utad? Mi-
ért pont Szatmárnémeti?

Igen, kolozsvári születésű vagyok. Az 
egyetemi évek alatt a zeneiskolában is 
tanítottam, valamint Magyar Operában 
dolgoztam. Kicsit el akartam szakadni 
a szülőktől. Úgymond elvágyakoztam. 
Önálló akartam lenni. Egyetemistaként 
már jártam ide kollaborálni és jól érez-
tem magam itt, összességében ezért 
kerültem ide. Ide jöttem versenyvizs-
gázni és itt is maradtam. Jó, tizenhét 
évvel ezelőtt nem voltam megelégedve 
a várossal. Akkor még aludt a város - az-
óta sokat változott. Most már másképp 
látom a dolgokat. Anno picit olyannak 
tűnt Szatmár, mint egy szanatórium. Ez 
igazából nem rossz, mert amikor tele 
vagy vággyal, hogy tanulj és gyakorolj, 
akkor az életedet betölti a gyakorlás. 
Ilyen szempontból jó, ha erre fókuszálod 
minden figyelmedet. Ezt is élveztem egy 
darabig.

És aztán? Mi történt, amikor kicsit 
szűkös lett számodra ez a hely?

Kiírtak egy versenyvizsgát a Zenea-
kadémián Kolozsváron, Mexikóba ke-
restek zenészeket. Megpályáztam és 
elmentem Mexikóba, ahol majdnem 
két évet éltem. Egy profi csapatban 
játszottam és főiskolán tanítottam. Így 
kerültem el Szatmárról, viszont közben 
megismertem a férjemet, aki aradi szü-
letésű, de Szatmáron él, a színházban 
jelmeztervező. Összeházasodtunk, ő is 
eljött velem, de nem szeretett ott élni. 
Érdekes világ. Más világ, mint a miénk. 
Szép, de nagyon veszélyes. Nagy a sze-
génység és mások az értékrendek. Ha-
zajöttünk. Azért volt jó az a lecke szá-
munkra, mert egy egészen új kultúrát 
ismerünk meg és megváltoztak a távol-
sági viszonyok. Mexikó olyan nagy, mint 
egész Európa. Amikor hazajöttünk Me-
xikóból, azt mondtam, mindegy, hogy 
hol élsz, Kolozsváron vagy Szatmáron, 
mert az ember szenteli meg a helyet, 
nem fordítva. A koronavírus–járvány 
óta mondhatom azt, hogy látom a város 
előnyeit. Mindenkinek mondom, hogy 

én, mint kolozsvári, már nem költöznék 
haza. Arra törekszem — és szeretném, 
ha más is megtenné, aki megteheti — , 
hogy minél értékesebb embereket hoz-
zunk a városba. Szatmár nagyon sok 
mindent tud a lakóinak biztosítani és a 
lakók ezt ki kellene használják. Fantasz-
tikus dolog, hogy egy ilyen kisvárosban 
filharmónia van. Elmondhatom azt, 
hogy Nagybányáról is eljönnek az em-
berek Szatmárra a filharmóniába. Zila-
hon nincs, Nagybányán nincs, Szigeten 
nincs, Besztercén nincs, Szatmáron van. 
Nem is akármilyen filharmóniánk van és 
ezt elmondhatjuk a színházunkra is. A 
kulturális intézményekről látszik, hogy 
egy városban milyen életszínvonal 
van. Nem kell elmenni egy más város-
ba, hogy meghallgass egy jó koncertet 
vagy megnézz egy jó színdarabot.

Valóban így van, eljönnek hozzánk 
a környező városokból is, minőségi ze-
nét játszottok.

Igen. Például az a tehetséges szólista, 
aki januárban itt szakszofonozott, előtte 
Kolozsváron játszott. Korábban volt egy 
másik szólistánk, Lukács Gergely, egy 
fantasztikus tubás, aki a Virtuózok nyer-
tese volt. Eljöttek Nagyváradról, Kolozs-
várról, Nagyányáról is zenészek, ráadásul 
olyan emberek, akiknek ez szakmailag 
is számít, hiszen ő még Kolozsváron 
nem lépett fel. Még Magyarországról is 
szoktak jönni, tudniillik Nyíregyházán 
sincs állandó filharmónia. Mi a klasszi-
kus zenét reprezentáljuk, de készülünk 
egy operettgálára is. Jön egy szoprán, 
Kele Brigitta, aki magas színvonalon, a 
Metropolitanben énekel; valamint egy 
bariton, Sándor Csaba, aki Budapesten 
egy nagyon elismert énekes. Ebből a 
néhány példából kitűnik, hogy magas 
színvonalú művészek látogatnak el váro-
sunkba. Ezen a kultúrtéren kell tehát pe-
dálozzunk. Szatmár ideális város ebből a 
szempontból.

Van-e érdeklődés? Megtelik a terem?
A megkötések miatt csak harminc 

százalék engedélyezett, de mi azt hála 
Istennek megtöltjük. Mindig bővül a 
hallgatóság köre. Például van egy or-
todox szerzetes, aki év elején egy este 
erre tévedt, amikor már megkezdődött 
a koncert és be szeretett volna nézni. 

Azóta minden alkalommal ott van, ami 
nagyon jó dolog. Azok is, akik nem szat-
máriak, eljönnek, hogy meghallgassanak 
bennünket. Előnyünk, hogy az előadá-
saink nincsenek szöveghez kötve, bárki 
eljöhet. Van német ajkú tanár is, aki visz-
szajáró hallgatóság. Vannak ilyen apró 
örömök, amiket lehet zenészként nem 
vettem korábban észre, de most figye-
lem. Azt is észrevettem, hogy fiatalodik a 
közönség. Nem csak a nyugdíjasok van-
nak, hanem jön egy középkorú generá-
ció is, aki érdeklődik a zenénk iránt. Ezek 
mind jó dolgok, amik betöltik az életet.

A klasszikus zene pozitív hatásait 
már tudományosan is bebizonyítot-
ták. Művészlelkű emberként számom-
ra is fontos. Az érzelmi intelligencia 
és a jobb agyféltek fejlesztése a cél, s 
tudatosabban kellene nagyobb hang-
súlyt fektetni rá. A sok reál tantárgy 
mellett úgy érzem, háttérbe szorul. 
Kevés az az egy óra. Hogy látod a ze-
nélést, a zenei nevelés szerepét?

Sajnos igen, az órarendben az utol-
só órák között van. De ez kultúrától is 
függ. El tudom azt mondani, hogy kül-
földön, Nyugat-Európában nagyon fon-
tos szerepet játszik a zenetanulás, egy 
hangszer tanulása. Az agy nagyon sok 
részét fejleszti az, ha a gyermek elkezd 
egy hangszeren tanulni. Azáltal a zenét 
is tanulja. Kolozsváron is elindították a 
magániskolákban, hogy egy hangszeren 
is tanuljon a gyermek, ami csak segíti a 
tanulásban, a koncentrálásban. Amikor 
például hegedülünk, sok mindenre kell 
figyelni. Bal kezünkkel egy dolgot csi-
nálunk, jobb kezünkkel mást. Teszed az 

ujjaid, a másikkal húzod a vonót. Mind-
emellett figyeled a kottát, követed a 
hangjegyeket, Sok mindent megmozgat 
abban a kis gyermekagyban. Fontos a 
zene és rajz tanulása. Az, aki könnyedén 
rajzol, az könnyebben is ír és másképp 
alakul a szépérzéke is. Nagyon fontos. 
Gyermekkortól nagyon fontos.

Helyre kell állítani az értékrend-
szert. Korábban, amikor diák voltam, 
erre több hangsúlyt fektettek a szülők. 
Én is jártam zongoraórára és azóta is 
szívem csücske ez a hangszer. A szü-
lőknek oda kell figyelni. Ezáltal kinyí-
lik egy más világ. Egy, a felszínen túli 
réteg foszlik fel, amit később tovább 
lehet boncolgatni.

Erről van szó. A kultúráról. Például 
a német líceumban nem kötelezik a 
diákokat, de sokan tanulnak magá-
núton hangszert. Nekem is vannak 
diákjaim. Nagyobb öröm, amikor a 
gyerekek önszántukból, hobbi szin-
ten viszonyulnak a zenéhez. Ez hoz-
záállás kérdése, szülői hozzáállás, de 
a tanügy hozzáállása is. A fontossági 
sorrendet kell felállítani. Ha több szü-
lő járna filharmóniába, színházba vagy 
múzeumba, az értékrend megváltoz-
na. Nem csak kirándulni kell menni, 
ez is egy jó közös családi program. 
Másrészt a tanár is számít. A gyerekre 
olyan könnyen ráragad a lelkesedés. A 
klasszikus zene jóra ösztönöz. Nem le-
het egy közösség rossz, ha zenét hall-
gat, filharmóniába megy, múzeumot 
látogat és színházba jár.

Fehér Imola
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Körübelül másodikos koromban kezd-
tem el zongorázni tanulni, tehát lassan 
több, mint tíz évvel ezelőtt. Mint minden 
kezdet, ez is furcsa volt és kihívásokkal 
teli, de sok gyakorlással és türelemmel kis-
sebb-nagyobb lépésekben, viszonylag ha-
mar fejlődtem. Először egy kézzel, majd két 
kézzel is ment. Ezt akkor picit nehéz volt 
megszokni (talán még most is az), mert a 
két kéznek teljesen egymástól függetlenül 
kell játszania, de ugyanakkor összhangban 
is kell lennie. És ez nem kis kihívás.

A későbbi években zenetáborokba jár-
tunk oktatómmal és más tanoncokkal, 
ahol szintén sokat és ütemesen lehetett 
fejlődni. Aztán karácsonyi, illetve anyák 
napi templomi műsorokon vettem át az 
énekek kíséretét, kezdetben izgulva, de 
aztán már rutinosan. Ezek a dolgok így 
elég simán mentek olyan nyolcadik osz-
tályos koromig, amikor volt egy körülbelül 
egyéves szünet, iskolaváltás (új környezet) 
miatt, de itt a legnagyobb baj az volt, hogy 
kevesebb időt töltöttem otthon, Koltón, 
mivel bentlakásban laktam Szatmárné-
metiben. Természetesen nem felejtettem 
el zongorázni, de a gyakorlás el-elmaradt.

Aztán jött egy pozitív fordulat: a 2018-
as húsvéti ifjusági találkozón történt, 
hogy valaki beajánlott engem, játsszam 
egy ifjusági zenekarban, ami nagy bízta-
tás volt számomra. Hazaérve már aznap 
elkezdtem a gyakorlást és hétről-hétre 
egyre többször, egyre többet. Ugyaneb-
ben az évben, karácsonykor meg is volt 
az első közös fellépés egy adventi zenés 
áhitaton. Nagyszerű élmény volt az az 
este, nagy fordulatokat hozott… Jöttek 
a meghívások különböző alkalmakra, és 
ezeknek megpróbáltunk mindig eleget 
is tenni. Talán azok a kis kiruccanások 
voltak a legnagyobb hatással a motivá-
ciómra… az év karányonyától mindig 
szándékosan úgy rendeztem a dolga-

imat, hogy jusson idő a gyakorlásra és 
soha ne kelljen azt mondanom, hogy 
most valami miatt nem tudok próbára 
menni. A Thábor együttes volt az, ami-
nek a hatására újra nagy lendülettel és 
folyamatosan leültem a zongora mellé.

Ezután megint egyfajta mérföldkőhöz 
értem, amikor (egyből a mély vízben) el-
kezdtem a templomi orgonán helyettes 
kántorként istentiszteleteken játszani. Ez 
annyira megtetszett, hogy időt szenteltem 
rá, majd mikor az alkalmak megszaporod-

tak, szabadidőmben sokat gyakoroltam a 
helyi templomi orgonán hétvégente.

Most, hogy a vírushelyzet miatt az is-
kolák egy időre bezártak, alkalmam volt 
még többet, akár minden egyes nap 
gyakorolni, fejlődni. Ez alatt az idő alatt 
még jobban megszerettem az egészet 
és sokat gyakoroltam, és az együttessel 
is sikerült néhanapján próbákat tartani.

Nem gondolom azt, hogy profi lennék, 
vagy azt, hogy kiemelkedően jó lennék. 
Sőt! Nagyon is van hova fejlődnöm, a 

zongorázás számomra kikapcsolódás és 
feltöltődés, legfőkeppen pedig szolgá-
lat a kántorkodás és az együttes által. A 
számtalan okból az egyik, amiért mindig 
örülök a hétvégének az, hogy tudok gya-
korolni és új dolgokat megtanulni. Péntek 
esténként hazaérve gyakran az az első, 
hogy leülök az zongora mellé és bizony 
gyakran elég későig ott felejtem magam.

Szász Zsolt-Kristóf,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Sokszor feltették már nekem azt 
a kérdést, hogy miért pont a hege-
dűt választottam a kezdetek kezde-
tén. Erre nagyon egyszerű válaszom 
van… anyukám erre a szakra íratott. 
És bizony, nagyon jól tette. Hálás is 
vagyok érte.

Véleményem szerint az, hogy a gye-
rek még a hangszertanulás kezdetén 
passzívan áll hozzá a dolgokhoz, ter-
mészetes dolog. Kinek is lenne kedve 
7- 8 évesen egy kotta előtt a hang-
szerrel a kezében ülni és gyakorolni?! 
Ezért nagyon fontos, hogy a szülőktől 
megkapja a kellő támogatást és azt a 
hozzáállást, hogy a gyerek az évek so-
rán megszeresse a hangszert, ami az 
én esetemben a hegedű volt.

Idővel egyre jobban megkedvel-
tem a hegedűn való játszást, ami 
pozitív irányba is kihatott az ered-
ményeimre, mind a komoly-, mind a 
könnyűzenében. Kiemelkedően fon-
tos a hangszer szeretete, de még fon-
tosabb szeretni azon játszani is, mivel 
ez benne a lényeg: szívből megszólal-
tatni azt a hangszert, és lélekből su-
gározni a közönségnek az érzéseket a 
zenéddel.

Az utóbbi időben elkezdtem saját 
dalokat is írni, és sokszor figyelmez-
tettek, hogy emiatt ne hanyagoljam 
el a komolyzenét! Ezt a tanácsot na-
gyon is megfogadtam, mivel minden 
zenének az alapja a komolyzene, in-
nen indul minden, és a komolyzené-
ből tanult szabályokat, karaktereket, 
precizitást át tudom vinni a könny-
űzenébe is.

Ma is írtam egy dalt. Sok művész-
lelkületű ember teszi ezt, nap mint 
nap. Több százszor, talán ezerszer is 
megtettem már. De ez az érzés még 
mindig leírhatatlan: ami ma reggel 
még nem létezett, most már igen, 
és le tudom játszani, át tudom adni 
másoknak. Lehet, van olyan, akinek 
ez semmit sem jelent, talán egy kis 
százaléknak egy keveset, vagy egy 
csomónak sokat, de amikor alkotok, 
nem ez számít. A zenélés és a kreativi-
tás a lényeg. Soha nem fogom abba-
hagyni a dalszerzést, hisz aki egyszer 
belekóstolt ennek a folyamatnak va-
rázsába, mindig ennek a bűvkörében 
marad.

Kozma Máté,
Aurel Popp Művészeti Líceum

A hegedű húrjain

Tíz éve zongora mellett...

Dohi Vivien Kitti (Aurel Popp Zene és képzőművészeti Líceum) illusztrációja

Dohi Vivien Kitti (Aurel Popp Zene és képzőművészeti Líceum) illusztrációja
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Vége a télnek
Vége a télnek,
Kinn ültem a parton estenként,
Szemed színét használtam festésként.
A legszebb kép lett, amit rólad festettem,
Ha melletted voltam, el nem eshettem.
Csak néztem a csillagos égboltot,
Csak én s te, más senki nem volt ott.
Jön a tavasz, virág nyílik, zöldül a természet,
S a bús szomorúság tartsa magát a jövőnek.
A szomorú mosoly kiolvad végre,
S a boldogság nem borul térdre.
A madár oly szépen énekel a fákon,
Mókusok s más állatok, ugrálnak az ágon

Tél van

 Figyeltem az ablakot,

Ahol hideg kopogott.

Észrevettem, hogy fázom,

S a kabátom megázott.

Tél lett, s hideg idő jött.

Ő ált mellettem, én pedig az ablak mögött.

Az ablakn a virág odafagyva,

Én pedig egyedül hagyva.

A szívek megfagytak,

Olvaszd ki őket, Nyár!

Az idők változnak, de mi nem tudunk,

Mindig rossz útra, s helyre jutunk.

 Gyere nyár, szülő s gyerek vár,

 Mosolyra várni talán kár.

Legyen vidám a gyerek már,

 S a tanulást felejtse el a tanár!

Csohai Gergő, 8. osztályos
Szamoskrassói Bem József Általános Iskola

Az alábbiakban a szatmárnémeti Reformá-
tus Gimnáziumban tanító Mekker Melinda 
IV. osztályos diákjainak versei olvashatók. 
A kisdiákszerzők a magyar kultúrával kap-
csolatos gondolataikat fogalmazták meg.

Anyanyelvünk 
drága ének

Anyanyelvünk drága ének

Zene minden fülnek, 

Beszéljük hát nagy örömmel

az ősi magyar nyelvet!

Tudja azt már minden gyermek,

hogy a nyelvében él a nemzet,

s, hogy Kölcsey  Himnusza

lett a népünk imája.

Bármerre vigyen sorsunk útja

odavágyunk mindig vissza,

hol vár minket a haza, 

s a szerető édesanya.

Anderco Anna

Magyar kultúra

Íme a haza zászlaja:

Piros, fehér, zöld az alapja.

Oly biztos, mint az otthon:

Nekem Erdély a szülői hon!

S oly szépen lobog a szélben,

Mint mikor Szent István harangja 

Kondul meg délben.

 A költészet a kultúra anyja:

Petőfi, Arany, Kányádi, Dsida,

És sorolhatnánk még tova...

Mely oly fontos, mint a lovagnak

A becsület, tisztelet és hazaszeretet.

Megtartani, megbecsülni,

Tanulni és őrizni,

Mit őseink nekünk hagytak:

Néptáncot és népmesét, 

Verset, elbeszélést, regényt,

Hogyha majd gyerekeink lesznek,

Magyar kultúrájukra 

Büszkék lehessenek.

Vincze Péter Mátyás 

Ne hagyjuk elveszni

Kisgyermeket ringat egy anya ölébe,

És magyar anyanyelven dalt suttog a fülébe.

Dalt, melyet édesapja dalolt régen,

Miközben füvet kaszált a réten.

Régi időkről szólt a dal,

Lovagokról, kik a hazát védték karddal.

Otthonukat elhagyva fegyvert és zászlót ragadtak,

Ellenségnek e földön utat nem hagytak.

Évszázadok múlva hőstetteikről a költészet 

mesél.

Kultúránkat és anyanyelvünket el ne hagyja ki él,

Hogy majd mi is tudjunk gyermekeinknek dal-

olni,

Esténként pedig régi mesékről mesélni.

Kánya Jázmin

Édes, drága 
anyanyelvünk

Édes, drága anyanyelvünk,

Te vagy nekünk a mindenünk.

Legszebb a magyar KULTÚRA,

S a legfontosabb a haza.

Messze híres költészetünk,

Téged szívünkből szeretünk.

Mint az anya a gyerekeit,

Óvja, védi kicsinyeit.

Ez a föld a mi otthonunk!

Érted lovagként harcolunk.

Ha kell zászló alá állunk,

S küzdünk bátran, ahogy tudunk!

Versényi Eszter

Ünnep

Ma van a magyar kultúra napja,

Ünnepel az iskola apraja-nagyja.

Felöltöznek szép ruhába, s színpadra állnak,

Verset szavalnak és mesét olvasnak,

Dicsőitik a hősöket, éltetik a hazát,

Megköszönik az ősök áldozatát.

Paul Rozina
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Reiner Bertalan Bécsben megjelent 
riportját és Haynau Magyarországhoz 
kapcsolódó emlékeit az Egyetértés című 
politikai napilap azért adta közre az aradi 
vértanúk kivégzése 40. évfordulója előtt 
olyan gyorsan, mert az a lap volt a füg-
getlenségi és 48-as pártnak a napilapja, 
s Habsburg- és osztrákellenes magatar-
tásának széles körben való ébrentartását 
célozta ezzel is.

A Haynau emlékek címen közreadott 
írásnak közlését 1890 októberében a 
Magyar Salon szelídített formában meg-
ismételte, s főleg Haynau temesvári mű-
ködésének részleteire tért ki.

Vadász Ede tíz évvel később, 1895-ben 
a Reiner-féle adatok felújításával és új 
rendszerezéssel „október 6-ának ötvene-
dik évfordulóján Haynau sötét árnyékát 
szólította elő gráci sírjából, hogy reá vi-
lágítva adatainak bár kisfényű fáklyájával 
odaállítsa őt méltó társai: a Basták, Ca-
raffák és Heisterek stb. mellé”. Vadász Ede 
a magyar olvasók emlékezetébe idézte 
újra Haynau magyarországi tartózkodá-
sának hiteles adatait (PH 1899. XXI. év. 
277., 278. sz. október 6., 7.).

Reiner cikkének adataitól csak néhány 
részletben tér el, amelyek még inkább 
felkeltették az olvasók érdeklődését, pl. 
hivatkozik Haynau kijelentésére, hogy 
azért telepedett le Magyarországon, 
mert „más országban nem érezné magát 
annyira biztonságban”.

A Majláth-birtok megszerzését is tör-
ténetileg indokolja: „Haynau 420 ezer 
forintos adományban részesült s ebből 
220 ezer forinton földbirtokot vásárolt 
Szatmár megyében… A székhelyi gróf 
Majláth Antal birtokát vette meg, aki 
főasztalnok volt, s 6000 holdnyi uradal-
mát eladta Haynaunak, csak a mérnöki 
felméréskor derült ki, hogy az csak félany-
nyi terjedelmű.”   (1. kép.)

Ő is felemlíti, hogy „különféle exotikus 
növények meghonosításával próbálko-
zik. Segédkezik ebben egyik tisztje, egy-
kori nevelőjének, Bennardinak a fia. A bir-
tokán fekvő helységek zsellérségének bő 
keresetet nyújtanak a rizs, gyapot, indigó 
és más exotikus növények termesztésére 
irányuló kísérletei, melyekhez munkás 
kezet csak dús, majdnem kétszeres fize-
tésre kap”.

Kitér a szomszéd földesurakkal való 
kapcsolatára: „Haynau a szomszéd föl-
desuraknál is bemutatkozik. Ilyenkor az 
úrnők betegséggel mentik ki magukat. Az 
urak — mit tehetnek egyebet? — valahogy 
fogadják ugyan, de nem viszonozzák láto-
gatását. Fölkeresi a szomszédos Baktán 
Degenfeld Imre grófot, Tisza Kálmán apó-
sát is. Ennek neje, Beck Paulina Zsuzsanna, 
akinek sikerült idejekorán visszavonulni 
lakosztályába, Haynautól meglepetvén, 
ájulásba esik, megbetegszik és 1856. janu-
ár 1-én 41 éves korában történt elhunytá-
ig sohase nyeri vissza többé egészségét… 
Az ilyen látogatások alkalmával Haynau 
(Görgey egyik tisztje, a nemrég elhalt 
Scherr-Thoss gróf emlékiratai szerint) 
nagyokat eszik. Folyton magáról beszél, 
többnyire olaszországi babérjairól. Azon 
minimális tapintatot, hogy nálunk viselt 
dolgairól hallgat, a magyar hiszékenység 
holmi bűnbánó restellkedésnek magya-
rázza. Ellátogat a szomszédos városok-
ra is. Ilyenkor vagy Kovács Ágost, akkori 
megyefőnök, vagy egy daróci Nagy Ignác 
nevű úr, vagy egyik szomszédja, Péchy 
Károly nyugalmazott százados, a 34. ez-
redben egykor tiszttársa kíséri, s később 
három lovas zsandár is. A debreceni és 

nagykárolyi vásárokon furcsa viselkedés-
sel tűnik föl. Zsugoriságával és pazarsá-
gával. Nappal maga vásárolgat gazdasága 
és cselédsége részére mindenfélét, maga 
cipeli az összevásárolt holmit kocsijához. 
Egy ízben egész nyaláb tarisznyával, csiz-
mával, lóvakaróval és több effélével meg-
rakodva látni őt, s az őt kísérő Bezierkert, 
aki neki a tehercipelésben segédkezik. 
Este a vendéglőben huzatja magának ki-
világos kivirradtig — Boka Károllyal Deb-
recenben, Fátyollal Nagykárolyban — a 
magyar nótákat, köztük persze a „tolnai 
lakodalmast”. Kevés bőkezűséget tanúsít 
községének egyházával szemben. Csak 
egyszer érintkezett vele Gecsey József 
kálvinista lelkész, midőn a templom épí-
téséhez való hozzájárulást kéri.  — Papok-
nak adni való pénzem nincs. — Ezekkel a 
szavakkal utasítja el a papot. Megpróbálja 
a magyar nyelv tanulását is, de nem viszi 
többre a káromkodásnál. Ebben azonban 
virtuóz, akár Mokány Berci. Nem akadván 
otthonában kártyakompánia, még olva-
sásra is vetemedik. Olykor-olykor ellátott 
Grácba is. Itt 1852. június 7-én megcsinál-
ja végrendeletét és ebben hitbizományt 
alapít Clotild leánya és egyik testvérének 
utódai (jelenleg Haynau Matild) nevére. Ez 
a hitbizomány a földmívelésügyi m. kir. mi-
nisztertől 1894. március 28-án közölt lajst-
romban a 91-dik hitbizomány közt 41-dik 
helyen mint 1852-ben alapított szerepel. 
Halála előtt még egy kísérletet tett, hogy 
a hatalmat magához ragadja, Bécsben a 
Mölker Bastei-on sétáló fiatal császár el-
len 1853. február 18-án, pénteken, gyilkos 
merényletet követ el Libényi. A bécsi sajtó 
ekkor sokat foglalkozott Haynau reakti-
válásának lehetőségével. Haynau Bécsbe 
siet és a fiatal császár közelébe férkőzik. S 
mikor a császár fölépülése után, apja, Fe-
renc Károly főherceg karján 1853. március 
12-én a Szent István dómban tartott ünne-
pélyes Te Deum-on megjelent, ott volt kö-
zelében Haynau is. Reaktiválásából azon-
ban — szerencsésen — nem lett semmi. 
Grácba került vissza, most már csakugyan, 
mint csöndes ember. 1853. március 14-én 
vasárnapról hétfőre virradó éjjel halt meg, 
67 éves korában, miután még este Castel-
li I. Fr. osztrák íróval, a „Kriegslied für die 
österreichischen Armé” szerzőjével, amint 
mondta „faute de mieux” whistezett… 
erős asztmatikus roham vetett véget éle-
tének.”

Pálffy János (1804-1857) híres kéziratos 
emlékiratában „Báró Haynau Julius oszt-
rák táborszernagy”-ról is megemlékezett 
s az „osztrák vérsóvárgó s kielégíthetet-
len kegyetlenségek hóhérinasának” ne-
vezte. Ő így írta le alakját: „Haynau majd 
egy öles, nagyon szikár ember volt, kétfe-
lől mellére lecsüggő, bizonyosan egy láb 
hosszú bajusszal”.

„Nyugdíjazása után nemsokára utazni 
ment. De útja nem kéjutazás volt, hanem 
vesszőfutás az európai közvélemény suj-
tolása alatt — még Berlinben is. — Leg-
emberebbül elbántak vele Londonban, 
főleg a gyármunkások, kik képe után 
reáismerve nekiestek, bajuszát kegyet-
lenül megcibálták, s egy részit ki is tép-
ték. Haynau szaladásnak indult, utána a 
gyármunkások, az utcagyermekek, s a 
nők seprővel ütve és űzve, míg egy ház-
ba beszaladhatott. Visszajövet Bécsben 
mondották neki, hogy bizonyosan ma-
gyar menekvők is voltak a nép között, sőt 
hogy ezeknek kellett az egészet előkészí-
teni. Haynau nagy indignációval tagadta, 
mondván, hogy a magyar ember a csatá-
ban veri meg az ellenséget, de nem te-

szen aljasságot, s aztán őtet a magyarok 
jobban szeretik, mintsem azt tehették 
volna. Rögeszméje volt, hogy a magya-
rok szeretik. Nem tudom mi védvet (vé-
dőérv, bizonyíték) hozhatott fel mellette. 
Később gr. Majláth Antaltól jószágot vett 
Szabolcsban s odament leányával lakni. 
A föld népe nem bántotta, hanem nem 
ment neki dolgozni. A szomszéd urasá-
gokat meg-meglátogatta, s különösen 
Degenfeld Imréhez (1810-1883) gyakran 
elment, akit egyik fiának nevezett, vala-
mint mindazokat, kiket ő amnestiált. De 
Degenfeldné, e megboldogult lelkes nő, 
sohasem fogadta míg Haynau a háznál 
volt, ki sem ment szobájából. Egyszer 
meglátogatta Nagy Ignácot, a volt képvi-
selőt is. Nála volt Pap Endre és neje. Hay-
nau a nőktől azt kérdezte:

— Ugyebár szeretik őtet a magyarok? 
Papné azt felelte, hogy ugyan miért sze-
retnék?

— De hát mit tettem, szólt ő, hogy ne 
szeressenek?

— Ha egyebet nem tett volna is, felelte 
a derék nő, már a Batthyány kivégezteté-
se elég volna a gyűlöletre. 

Erre nagyon felpattant Haynau, mond-
ván: Azt nem én tettem, nem, nem! Azt 
más tette, ebben ártatlan vagyok!

— Hát a tizenhárom tábornok? — kér-
dezte újból Papné.

— Az már egészen más, azok megér-
demelték, mert katonák voltak, kik hűtle-
nül elhagyták zászlóaljukat. 

Ezen párbeszédet maga Pap Endre 
közlötte velem.”

Pálffy János 1856-ban jegyezte fel 
ezeket, de közkinccsé csak Szabó T. Atti-
la nyomtatásban való közreadása óta is-
meretes (Magyarországi és erdélyi urak, 
Kolozsvár Erdélyi Szépmíves Céh kiadása 
181-187.)

Az itt idézett adalékok sok egyező és 
több ellentmondó adatot is tartalmaz-
nak, csak az ellenszenv és gyűlölet közös 
mindegyikben.

Ma már igen nehéz (mivel senki sem 
írta meg nálunk Haynau életrajzát) a hite-
les adalékokkal egyeztetni a nép emléke-
zetében élő mondaszerű emlékezéseket. 
Néhány történelmi adalékot azonban 
hozzácsatolunk a közölt írásokhoz.

A Hölgyfutár 1850. július 27-én közölte 
annak a 209 hazafinak a névjegyzékét, 
akik „ellen minden további kereset meg-
szüntettetett, és kik a szó teljes értelmé-
ben szabadon bocsáttattak”. Ezek között 
szerepel a Szatmár megyei Nagy Ignác, 
Ujfalussy Lajos és Kovács Lajos neve 
is. Berzeviczy Albert Az Abszolutizmus 
kora Magyarországon (Bp. 1922) nagy 
monográfiájának első kötetében ugyan-
csak ezeket idézi. De a haditörvényszéki 
ítélet alapján 28 Haynau által fölmentett 
képviselő közt az eredetileg halálra ítélt 
gr. Degeneld Imre nevét is megemlíti.

Nagy Ignác (Lázári), földbirtokos, aki 
1811-1879 között élt, ifjúkorában Kölcsey 
patvaristája, 1848-ban Szatmár megye 
követe s 1848-49-ben a csengeri válasz-
tókerület országgyűlési képviselője volt, 
s a Kisgéccel szomszédos Pusztadarócon 
élt. Felesége Berencei Kováts Emilia volt s 
általa sógora lett Kovács Lajosnak (1812-
1890) Széchenyi közlekedésügyi államtit-
kárának, Pap Endre (1817-1851) írónak, az 
Eötvös minisztériuma egyik főtisztviselő-
jének, Kovács Eduárdnak (1823-1898), aki 
Térey Marit vette feleségül, s Kovács 

Ágostonnak, akinek Olchváry Eulália, a 
Petőfi által Szatmáron megénekelt leány 
lett a felesége.

1849 őszén Csengery Antalt és Kemény 
Zsigmondot bújtatta daróci kúriájában. 
1871-ben Szatmárnémeti, Nagybánya és 
Felsőbánya főispánja lett, de előtte na-
gyon elhúzódó életet élt a megyében, s 
amikor Vadász Ede cikke 1899-ben meg-
jelent a Pesti Hírlapban, az ott közölt, 
reávonatkozó adalékokkal szemben, fia, 
Nagy László, Szatmár megye alispánja 
magyarázó jelentést közölt, amely az Uj 
Idők 1899. évfolyama II. kötetében jelent 
meg (358-59.).

Tőle Haynau Szatmár megyei életéről a 
következőket tudjuk meg: „Haynau Szat-
már vármegyében letelepedvén, egyik 
(közelebb) szomszédja Péchy Gábor volt, 
a másik apám. Senki sem lelkesedett Hay-
nauért. Rövid ideig volt magában, azután 
társaságot keresett.

Egy szerdai napon apám nem volt 
otthon, s anyámnak jelentették, hogy 
egy úr lóháton érkezett, s anyámmal 
akar beszélni. Anyám a leírásból, s ab-
ból, hogy németül beszél, sejtette, hogy 
ki keresi. Nem olyan idő volt, hogy tré-
fálni lehetett volna, kiment a szobába, 
ahol Haynau várakozott. Bemutatva 
magát, rögtön azt kérdezte: hogy miből 
építették a házat? tőkéből vagy jövede-
lemből? Midőn anyám azt felelte, hogy 
jövedelemből, megjegyezte, hogy szép 
birtoknak kell lenni, melyből ilyen házat 
lehet építeni.

Ezután távozott, sajnálva, hogy a házi-
gazdát nem találta otthon.

Apámnak nem volt kedvére a láto-
gatás, s még gondolkozott a látogatás 
visszaadásán, mikor Haynau ismét meg-
jelent. Ekkor folyt az a nevezetes beszél-
getés, amelyben Haynau azon naiv hitét 
árulta el, hogy ő magát a magyarok meg-
szabadítójának tekintette, ki az anarchiá-
ba merült országot rendbe hozta.

Batthyány és Kossuth közt nagy kü-
lönbséget tett. Az első, szerinte megér-
demelte sorsát, eszes volt, gazdag és gróf 
volt, mit keresett a forradalmi emberek 
közt? Ő elérhetett mindent, amire vá-
gyott, az udvar kegye által is, de Kossuth 
mire mehetett az udvarnál? s mit vesz-
tett?! ügyvéd volt (er war ein Fiscal) s lett 
belőle egy ország kormányzója.

Folytatás a következő oldalon

A Haynau emlékek háttere
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Folytatás az előző oldalról

Mint gazda Haynau szerencsétlen volt, 
emberei vagy tudatlanok (többnyire ka-
tonák, kik a gazdasághoz nem értettek) 
vagy meg nem bízható egyének voltak. 
Mindent meghozatott, ami egy elméleti 
gazdasághoz tartozott, valóságos An-
kerschmiedt volt e tekintetben. Drága 
ménjei voltak s ezeket szívesen bocsátot-
ta szomszédjai rendelkezésére, így tett 
apámnál is, de ajándékozni egyáltalán 
nem volt természete. 

Péchy Gábor (1795-1855) igazi régi táb-
labíró-típus volt, de sajátságos sötét te-
kintetű szemei voltak. „Er hat sehr bőse 
Augen”, jegyezte meg róla Haynau, s ezért 
inkább szeretett apámmal érintkezni.

Egyszer ismét eljött házunkhoz s bú-
csúzáskor odafordult anyjához: „Nagy-
ságos Asszonyom, el kell jönnie hozzám 
ebédre.” S rögtön meg is nevezte a napot. 
Anyám ki akart térni, akkor azt mondta, 
válasszon egy napot. Nem volt mit tenni, 
a nap meghatároztatott.

Midőn megjelentek, először min-
denféle likőröket hozatott, s midőn az 
ebédet jelentették, anyámat és Péchy 
Gábornét jobbról, balról karonfogva ki-
vezette s maga mellé ültetve, a többinek 
odakiáltott: Die Übrigen da unter! (A töb-
biek ott lenn.)

A többiekben benne foglaltatott 
apám, Péchy Gábor s mindazok, kik a 
hosszú asztalnál helyet foglaltak.

Az ebéd alatt szóba került magános 
lovaglása, s ő elértette a célzást, megje-
gyezte, hogy Olaszországban nem tenné, 
mert az egész más faj, mint a magyar, a 
magyar nem bánt orozva senkit, de miért 
is bántsák őt?!

Ami az alt-conservatív kifejezést illeti, 
ez még előbbi időre vonatkozik: A forra-
dalom leveretése után a fölügyelet alatt 
szabadon bocsátott képviselők rendele-
tet kaptak az Újépületben levő hadbíró-
ság előtt megjelenni. Apám is fölment 
s tájékozódás végett Deák Ferencet s 
Kemény Zsigmondot kereste fel. Deák 
nyugodtabb volt, de Kemény nagyon ag-
gódónak tűnt föl. Egy este „Ullmann”(?) 
adott nagyobb estélyt, összegyűltek De-
áknál, hova Kemény Zsigmond is eljött, s 
azt mondta, hogy ő neki egy terve van, 
amit megpróbál keresztülvinni, csak arra 
kéri társait, hogy ha látják, egy bécsi lap 
(neve nem jut eszembe) levelezőjével 
beszélgetni, csoportosuljanak körülötte. 
Úgy történt, s Kemény azt magyarázta 
az illetőnek, hogy rossz kormánypolitika 
volna, mely a külföld előtt azt bizonyíta-
ná be, hogy a képviselők nagy többsége 
a Kossuth politikájának híve volt, ellen-
kezőleg, a többséget úgy kell föltüntet-
ni, mintha az csak a Kossuth-terrorizmus 
alatt állott volna.

Néhány nap múlva derült arccal jött 
Deákhoz, s diadalmasan mutatta a bécsi 
lapot, melyben az ő fejtegetései nyo-
mán írt cikk volt. Apám volt az első a ki-
hallgatandók közül, kik Deákhoz jártak s 
hozzáfordulva szólt Kemény: — No Náci 
bácsi, most már nem féltelek, de egyút-
tal utasításba adta, hogy ókonzervatív-
nak ne vallja magát, mert akkor nagyon 
haragudtak az ókonzervatívokra, kik a 
Gesamt-Monarchie eszméje ellenében a 
48 előtti Magyarországot akarták életre 
kelteni. Az Újépületben tartott vizsgá-
latok eredményei meglepően kedvező-
ek voltak s Dobozi képviselő nem hitte, 
hogy Kemény Zsigmond munkája, ha-
nem azt felelte, ne beszéljetek nekem, 
kutya van a kertben. Kossuth a külföldön 
szervezkedik.

Ennyit tudok közvetlen elbeszélésből, 

legalább ennyi az, ami emlékezetemben 
megmaradt. Amit a Pesti Hírlap október 
8-iki számában olvastam, az a tényeknek 
nem felel meg. Haynauval apám nem 
barátkozott, nem kísérgette, hozzá el-
ment Haynau s ő is kénytelen volt néha 
visszaadni a vizitet, de azt nem is köve-
telte Haynau. Ő jött-ment kénye-kedve 
szerint, de a vendéget úgy látszik nem 
szerette, hanem ha megunta magát ő ke-
resett társaságot. A vármegye egyes tag-
jai kényszerűségből érintkeztek vele, de 
barátokat nem szerzett a vármegyében.”  
(2. kép.)

Az emlékezésekben szereplő Pé-
chy-családtagok Nagygéc birtokosai 
voltak: Péchy Gábor (1795-1855) megyei 
főpénztárnok, kinek Vörös Teréz volt a fe-
lesége, és Péchy Károly (1796-1838). A Pé-
chy Károly neve Haynauval kapcsolatban 
csak annyiban lehet igaz, hogy valamikor 
együtt szolgálhattak, mert 1830-ban már 
meghalt az őrnagyi rangban lévő nagy-
géci birtokos. Péchy Gábor Nagygéc-
ben az apjától (Péchy József) és anyjától 
(Becsky Krisztinától) örökölt régi udvar-
házban lakott, amelyből Jókai Domahidy 
Ferenctől hallott vallomások alapján Az 
új földesúr Garamvölgyi Ádámja költő-
dött. Felesége Dzembovszky Jozefa volt. 
A már csak képekről ismert kúriát még a 
Becskyek építtették a XVIII. században.

A korabeli sajtóban így tükröződik Hay-
nau birtokvásárlása: „Báró Haynau tábor-
szernagy úr ő excellentiája Szathmár me-
gyében a Majláth féle jószágot vásárolta 
meg, s közelebbről 20 darab anyakancát, 
200 ökröt s egyéb gazdasági készületet 
szállíttat birtokára. Önhízelgés nélkül kell 
ezúttal azon biztos forrásból merített tu-
dósítást is közlenünk, hogy a táborszer-
nagy úr igen kedvezőleg nyilatkozott 
magyar népünk felől, melynek lojalitá-
sát kénytelen bárki bevallani. Reméljük, 
hogy a magyar nép jó véleményét, sem-
mi ellenkező eset által, nem fogja csorbí-
tani. Hallomás szerint a táborszernagy úr 
most magyarul tanul” (Pesti Napló 1851, 
május elsején.). 

Július 12-én pedig ezt közölte: „B. Hay-
nau táborszernagy úrról írják, hogy a 
gazdaságnak szentelvén magát magyar-
országi jószágán egy gazdászati iskolát 
szándékozik alapítani saját költségén. Ez 
iskolában különösen a katonák elárvult 
gyermekei fognának képzést nyerni”.

Még ez év november 8-án pedig már az 
a hír járja: „B. Haynau táborszernagy mint 
némely lapok írják Magyarországon nem-
rég vásárlott jószágait ismét eladni szándé-
kozik. Mondják, hogy azt csupán azon ok-
ból akarja tenni, mivel azon vidék munkás 
erőnek igen nagy szűkében van, s tömér-
dek nehézséggel jár annak előteremtése”.

A birtokot nem adta el, mert az a csa-
lád tulajdonában volt egészen a felsza-
badulásig. Szatmár megye levéltárában 
elhelyezett végrendeletében (1853. 130-
250. sz.) meghagyta, hogy a kisgéci és 
kisszekeresi birtokaiból hitbizományt 
alakítsanak, s minden majorátus örökös-
nek kötelességévé teszi, hogy a magyar 
nyelvet megtanulja, amely cél érdekében 
a majorátus örököse mellé magyar nyelv-
tanár veendő s magyar inas tartandó (Új 
Idők 1904. II. 156.). A Központi Statisztikai 
Hivatal összeállításában megjelent Ma-
gyarország földbirtokosai és földbérlői 
(Gazdacímtár, Bp. 1937.) szerint Szatmár 
megyében 2147 katasztrális hold birto-
ka volt Haynau Gyula bécsi birtokosnak 
11695 aranykorona értékben. Ebből a bir-
tokból 1183 hold volt szántó, 3 hold kert, 
100 hold rét, 241 hold legelő, 464 hold 
erdő s 87 hold adó alá nem eső terület. A 
következő helységekben terült el a birtok: 

Nagygéc határában 810 hold 4320 arany-
korona értékben, Csaholc határában 52 
hold 433 aranykorona értékben, Kissze-
keres határában 1263 hold 6707 aranyko-
rona értékben és Penyige határában 22 
hold 235 aranykorona értékben. A nagy-
géci birtokot Groszmann Sámuel bérelte, 
a kisszekeresit Fried Dezső, a többi kisbir-
tokosok kezelésében volt. A birtokot 1945 
tavaszán osztották szét a nép között.

A hajdani tulajdonos, Majláth Antal 
(1801-1873) udvari kancellár főasztalnok 
volt s 1848-ban a főrendiház tagja. 1849. 
január 13-án a Habsburgokkal kiegyezni 
kívánó békeküldöttség tagja volt, tehát 
semmiképpen sem állott szemben az 
uralkodóházzal, s így a Haynau megke-
gyelmezése és a vérdíj a nép képzele-
tének szüleménye, amit a nép érzelmi 
viszonyulása magyaráz. Majláth György 
(1788-1861), akinek neve szintén szerepel 
a népi emlékezésekben, valóban ország-
bíró volt. 1848-ban ő lett a főrendiház 
elnöke s ő vezette a bécsi híres békekül-
döttséget az uralkodó elé.

Haynau új gazdászati rendszerére vo-
natkozóan is van korabeli adat: „Báró 
Haynau táborszernagy mindennapos ven-
dégünk, jószágait új gazdászati rendszer 
szerint akarja kezelni, egyszerű viselete 
nem hagy benne egyebet képzelni egy 
egyszerű polgárnál… birtokos polgára 
azon hazának, melynek évkönyveiben 
neve örökre beírva marad, s mely némely 
köztudomásra jutott közelebbi nyilatkoza-
tok szerint rokonszenvvel viseltetik” (Ma-
gyar Hírlap 1851. június 19-én). Degenfeld 
Imre (1810-1883) felesége valóban Beck 
Paulina (1815-1856) volt, s leányuk, Degen-
feld Ilona /1839-/ Tisza Kálmánnak (1830-
1902) lett 1860-ban a felesége.

Pongrácz Géza (1828-1920) valóságos 
élő személy volt, gyermekkoromban 
naponként láttam magányos sétáiban a 
csengeri utcákon. Temetésekor az egész 
megye mély részvéttel vette körül pi-
ros-fehér-zöld zászlóval leborított ko-
porsóját. Felesége Vetéssy Katalin volt, 
mostohaapjának a leánya, mert édesany-
ja Osváth Erzsébet (1805-1868) első férje, 
Pongrácz Imre (1794-1833) halála után 
másodszor Vetéssy Sámuelhez ment 
1836-ban feleségül, akinek első házas-
ságából való leányát vette el Pongrácz 
Géza. A szabadságharc kitörésének évé-
ben 20 éves volt, s a családi hagyomány 
szerint huszártiszt lett és végigharcolta a 
szabadságharcot. Utána mint csengerúj-
falusi földbirtokos házasodott meg s Újfa-
luban születtek egymás után gyermekei: 
Imre 1850-ben, Ilona 1855-ben, Izabella 
1857-ben s Erzsébet 1859-ben (később 
Szabó Gábor pénzügyi titkár felesége 
lett). Leánya vallomása szerint 1859-ben 
kellett elmenekülnie, de ez Haynau halála 
után hat esztendővel tör-
tént. A népi mondai kép-
zelet a csengeri vásáron 
ökört eladó ember ese-
tét és a Lápon keresztül 
Garibaldi seregébe szökő 
hazafias érzelmű úr esetét 
összefonta s így él tovább 
a mai napig. Leánya a 
csengeri vásáron történt 
jelenetről előttem nem 
tett említést, csak arról, 
hogy édesapja mennyire 
utálta és gyűlölte Hay-
naut s ellentétbe is került 
vele, de azt már nem tud-
ta visszaidézni, hogy mi-
lyen ok miatt. Pongrácz 
Erzsébet a megye aprajá-
nak és nagyjának Erzsi né-
nije 1956-ban halt meg s 

bámulatos emlékező és mesélő kedvével 
oktatta a fiatalokat a nemzeti múlt meg-
becsülésére.

Örök fájdalom volt gépben vonszolt 
lába, ami nem akadályozta meg soha, 
hogy vasárnap a ref. templomban meg 
ne jelenjék. Köztisztelet övezte s édes-
apjára való tisztelettel mindenki a nagy 
negyvennyolcas idők eleven tanújának 
tartotta.”

Haynauval kapcsolatban más szóbe-
szédben terjedt és terjesztett emlékezé-
sek is éltek, pl. Kiss Áronról (1815-1908), 
a negyvennyolcas tábori ref. lelkészről, 
aki porcsalmi pap, majd esperes s végül 
debreceni püspök lett. A nép emlékeze-
te szerint őt is meglátogatta Haynau, de 
ő nemhogy vissza sem adta a látogatást, 
hanem válaszul vasárnaponként még a 
katedrába is kardosan ment fel az igét 
hirdetni. 

Szólnak a gacsályi Maróthy Antalról 
(1821-1855) is emlékezések, aki Haynau 
kegyetlensége miatt börtönben sínylő-
dött, akinek sógora volt Domahidy Pál 
(1799-1873) szatmári alispán Angyalos-
ban. A kassai börtönből írt leveleit Luby 
Margit még 1947-ben látta. Az volt a csa-
ládi hagyomány, hogy a börtönből édes-
anyja könyörgésére Haynau segítségével 
szabadult ki, s amikor hazajött és erről tu-
domást szerzett, vissza akart menni bör-
tönébe, annyira szégyellte ezt a foltot be-
csületén. 1854. március 22-én szabadult ki 
a börtönből s nemsokára kolerában meg-
halt. Haynaut is alig egy évvel élte túl.

Kovách nevű főispánja vagy megbí-
zottja a szabadságharc után a Bach kor-
szakban nem volt Szatmár megyének. 
Akkor a kerületi főispán Uray Bálint volt, 
a megyefőnök pedig Kende Zsigmond 
(1794-1865), majd Fridrik György.

Hogy a berenczei Kovács család tagjai 
közül egyeseket Haynauval kapcsolatban 
emlegetnek, annak a békepártiságukról 
szóló hír lehetett csak az alapja.

Felvetődik a kérdés, hogy a szatmári 
Haynau-hagyomány hogyan jutott el Jó-
kaihoz, aki bizonyos részeit Az új földesúr 
című regényében feldolgozta? A szamo-
sangyalosi Domahidy Ferenc (1824-1902), 
aki Petőfivel együtt vett részt a seges-
vári csatában, 1861-ben országgyűlési 
képviselő lett s szoros barátságot kötött 
Jókaival, s ezen a réven ismerkedhetett 
meg a szatmári mendemondákkal s eze-
ket használta fel Ankerschmidt alakjának 
megformálásában, amint azt a munka 
kritikai kiadásának jegyzeteiben Kulcsár 
Adorján részletesen ismertette is.

*(Kéziratban maradt. A Magyar Nem-
zeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Levéltára anyagából.)

Molnár József
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„A piarista rend katolikus tanító szer-
zetesrend. Teljes neve: Ordo Clericorum 
Regularium Pauperum Matris Dei Schola-
rum Piarum, azaz a Kegyes Iskolák Isten 
Anyjáról nevezett Szegény Szabályozott 
Papjainak Rendje, röviden piaristák. Ré-
gebbi magyar elnevezése: kegyestanító-
rend vagy kegyesrend. Tagjai a szokásos 
szerzetesi fogadalmak mellett negyedik 
fogadalomként a gyermekek neveléséről 
való különleges gondoskodást vállalják.” 
Ezt a tömör és pontos meghatározást a 
Piarista Rend Magyar Tartománya hon-
lapjáról vettem. (https://www.piarista.
hu/r%C3%B3lunk) A rendet egy spanyol 
származású pap, Kalazanci Szent József 
alapította, aki 1597-től kezdve munka-
társaival ingyenes iskolákat működtetett 
Rómában. Közösségüket 1617-ben V. Pál 
pápa kongregációvá nyilvánította, majd 
1621-ben XV. Gergely pápa ünnepélyes 
fogadalmas szerzetesrenddé tette. A rend 
hamar elterjedt Itáliában, majd szerte Eu-
rópában. A magyar piarista rendtarto-
mány Podolint tekinti bölcsőjének (1642), 
ezt követte Privigye (1666). Az önálló ma-
gyar rendtartomány megalakulása után 
(1721) a felvirágzás kora következett.

A nagykárolyi megtelepedés gróf Ká-
rolyi Sándornak köszönhető. „Elhatározá-
sában, mint 1725. július 29-én kelt alapí-
tólevelében írja, elsősorban az a szándék 
vezette, hogy segítségére legyen azoknak 
a szegény lakosoknak, akik a huzamos 
háborúk folytán megcsökkent anyagi le-
hetőségeik miatt képtelenek gyermeke-
iket, ha még oly tehetségesek is, a távo-
leső gimnáziumokban és akadémiákon 
iskoláztatni.”1 Hosszú egyeztetések után 
az első piaristák 1727. szeptember 17-én 
kezdték meg plébániai működésüket és 
még ugyanebben az évben megkezdték 
a tanítást is. „A tanítványok számát nem 
ismerjük, mert a liber iuventutis bejegy-
zései csak a következő, 1728. évvel kez-
dődnek. Ebben az esztendőben, tehát 
az iskola fennállásának második évében, 
69 tanulót jegyeztek be.”2 A kegyesrendi 
tanárok által vezetett nagykárolyi „piaris-

ta gimnázium” 203 évet élt meg. 1727-től 
1923. szeptember 9-ig 196 évet (ekkor az új 
román hatalom bezáratta a gimnáziumot 
és helyette román állami líceumot nyitott), 
az 1940-41-es tanévben, mint Magyar Ki-
rályi Állami Gimnázium, majd a követke-
ző tanévtől 1948. július 26-ig ismét, mint 
a Nagykárolyi Kegyestanítórendi Római 
Katolikus Gimnázium működött. A piarista 
jelenlét Nagykárolyban az utolsó piarista 
plébános, dr. Gyulai László (meghalt 1983. 
december 8.), illetve az utolsó házfőnök, 
dr. Zernye (Vénig) József halálával (1985. 
május 9.) szűnt meg. Joggal merül fel a 
kérdés: a piarista rend több mint 200 éves 
nagykárolyi működése alatt hányan és kik 
tevékenykedtek itt, lelték halálukat, illetve 
hány piarista hivatás született e városban, 
esetleg környékén. Mindezekre a kérdé-
sekre választ lelhetünk többek között a 
Magyar Piarista Rendtartomány történeti 
névtára című munkában (Bp. 1998) a gim-
náziumi évkönyvekben, illetve a Historia 
Domus köteteiben.

Jelen írásunkban a Nagykárolyban 
meghalt piaristáknak szeretnénk emlé-
ket állítani. Az 1727-es megtelepedés óta 
Nagykárolyban 65 piarista hunyt el. Ha 
hozzájuk soroljuk a nagykárolyi születésű 
Uhár Józsefet is (1925-2002), aki a szatmári 
Papi Otthonban hunyt el, de a nagykáro-
lyi Mesterrészi temetőben  van eltemet-
ve a piarista kripta szomszédságában, 
ez a szám 66 is lehet. A XVIII. században, 
megtelepedésüktől 22, a XIX. században 
32, és a XX. században 12 piarista pap 
lett eltemetve Nagykárolyban. Közülük 
18 személyről (Uhár atyával együtt) tud-
juk pontosan, hogy hol nyugszanak: a 
Mesterrészi temető 2013-ban felújított 
piarista sírboltjában. A felújítási munkála-
tok Ruppert József piarista atya hathatós 
támogatásával valósulhattak meg. Ebből 
az alkalomból egy fekete márványtábla 
lett elhelyezve a síremlék-obeliszk lábá-
nál, amely tartalmazza annak a 17 piarista 
tanárnak a nevét, akik e kriptában nyug-
szanak. A többiekről nem tudjuk ponto-
san, hol nyugszanak, emléküket nem őrzi 
semmilyen emléktábla vagy síremlék.

Bara Júlia művészettörténész a „Min-
denszentek” templomáról „Nagykároly 
elpusztult középkori temploma” című írá-
sában erről a témáról a következőket írja: 
„A templom alatt négy kripta volt. (…) A 
templom lebontásakor a Károlyi család 
síremlékeit átszállították Kaplonyba, a 
rendtagok hamvait egy közös koporsóba 
összegyűjtve a magyar-mesterrészi teme-
tőben elhantolták. Nemcsak a templom 
belseje, hanem a templomkert is temet-
kezési helyként szolgált. Az 1748-as Cano-
nica Visitatio megemlíti, hogy a templom 
körül keletre és délre temető volt.”3

A XVIII. században elhunytak átlag élet-
kora 43-44 év volt. A 22 személynek több 
mint a fele nem élte túl az 50 évet. Hatan 
egészen fiatalon hunytak el. „…a tüdő-
vész nagyon pusztított abban az időben 
a kegyesrendben, amit a rossz ellátás és 
silány lakás viszonyok nagyon elősegítet-
tek.”4 Ezekhez a nehéz körülményekhez 
hozzáadódott az 1737–1743 között zajló 

pestisjárvány, amely Nagykárolyban va-
lószínű, hogy 1742-ben tetőzött. Ennek 
az évnek a végén, november-december 
hónapban, ketten haltak meg ebben a 
betegségben: Szentkirályi Davidus ab Im-
maculata Conceptione B.M.V. (Franciscus), 
C. (élt 21 évet) és Niernberger (Nierenber-
ger, Niernperger, Nürnberger) Philippus a. 
S. Edmundo (Iosephus), P. (élt 45 évet).

 Ebben a században elhunyt pia-
risták között találunk olyanokat, akik va-
lamilyen tisztséget is betöltöttek a rend 
nagykárolyi életében:5

Demka (Demecsén) Casparus a. S. Mel-
chiore (Iosephus), P. (1699. 05. 20.- 1738. 
03. 10.), 1737-1738 között házfőnök volt.

Fontos szerepet játszott Demka Gás-
pár a piaristák pesti rendházának és 
egyáltalán a fővárosi jelenlétük helyze-
tének javításán az 1731. és 1733. közötti 
időszakban.6 Neve felbukkan a piarista 
diákszínjátszás kapcsán is. 1720-ban 
(pesti működésének első szakaszában) 
egy színművet és két deklamációt ada-
tott elő diákjaival. „Mind a három saját 
szerzemény volt. Demka Gáspár ugyan-
ez évben a nyelvtani osztályokkal, Mel-
czer Demjén pedig a parvistákkal ada-
tott elő egy-egy színművet”.7

A piaristák „ahol megtelepedtek és is-
kolát nyitottak, jezsuita mintára – a ren-
dalapító Kalazanci szent József kifejezett 
tilalma ellenére - meghonosították az is-
kolai színjátszást is. A piaristák közel sem 
rendelkeztek annyi támogatóval vagy 
oly biztos anyagi bázissal, hogy iskolá-
ikban állandó színházat építettek volna. 
Az előkerült adatok azonban jelzik, hogy 
a kor követelményeinek megfelelő szín-
háztermeket, állandó vagy alkalmi szín-
padokat szinte mindenütt építettek.”8

Grum Paulinus a. S. Disma (Ioannes 
Dismas), P. (1704. 06. 25 -1741. 04 .20.),  
1739-41. között házfőnök, majd  a nagy-
károlyi iskola igazgatója.

Ekkor 70-79 között mozgott a diákok 
létszáma. Ez még jó létszámnak mond-
ható. Innen kezdve a tanulók létszáma 
csökkenni fog a „pestissel és háborúkkal 
megvert negyvenes években. A süllye-
dés 1744-ben érte el legalacsonyabb fo-
kát 31 tanulóval.”9

Oszlányi (Oszlany) Ferdinandus a. S. 
Emerico (Ioannes), P. (1705. 01. 23.- 1742. 
06. 16.), 1741-42 között a nagykárolyi is-
kola igazgatója.

Niernberger (Nierenberger, Nier-
nperger, Nürnberger) Philippus a. S. 
Edmundo (Iosephus), P. (1697. 03. 04.- 
1742. 12. 21.)

Ő az első Nagykárolyban tanító piaris-
ta, akiről tudjuk, hogy a zeneoktatásért 
is felelős volt. Zenész magisterként mű-
ködött Vácon (1739) és Kecskeméten is 
(1740-41). „Az ének- és zenekar vezetője 
a magister musicae volt; ő képezte ki a 
muzsikus diákokat, akiket a ház látott el 
ruhával és élelemmel. Van rá adatunk, 
hogy egyes iskolákban, pl. Privigyén  és 
Pozsonyszentgyörgyön rendszeresen ta-
nították a zenét, mint rendkívüli tárgyat. 
Azt is tudjuk, hogy Knabe Ágoston pia-
rista 1694-ben Pozsonyszentgyörgyön 

külön alapítványt tett a muzsikus diákok 
tartására” (A Magyar Piarista Rendtarto-
mány története, 42. oldal). Ha megnéz-
zük életrajzát, láthatjuk, hogy 1717-1719 
között Privigyén töltötte noviciusi éveit 
(itt öltözött be és itt tett örökfogadal-
mat 1719. október 19-én), feltételezzük, 
hogy ugyancsak itt zenei képzést is ka-
pott. Niernberger atya azon önkéntesek 
(expositusok) közé tartozott, akik a „pes-
tiskórházakban” (lazaretum) haldoklók 
végső lelkipásztori ellátását (gyóntatás, 
áldoztatás, utolsó kenet, majd temetés) 
vállalták. Erre utal a Névtárban  a követ-
kező bejegyzés: „Carolini pro pestiferis 
sua sponte expositus”.

Kázmér Augustinus a. S. Casimiro 
(Matthias), P. (1744. 02. 20. - 1776. 05. 26.)

1768-ban október 16-án szentelték 
pappá, ebben az évben ugyancsak októ-
berben, 7-én, született gróf  Károlyi Antal-
nak fia, József.  Az ő nevelője („praefectu-
sa”) volt 1774 és 1776 között. Tanúja volt 
az új templom építésének, felszentelését 
(1779. augusztus 2.) már nem érte meg.

„A templom építését az alapkőben el-
helyezett okmány szerint egy csoda in-
dította el. 1767-ben a piarista rend alapí-
tóját, Kalazanci Józsefet szentté avatták. 
A következő évben gróf Károlyi Antalnak 
tíz évi gyermektelen házasság után fia 
született, akit a szent nevéről Józsefnek 
neveztek el. A gróf a gyermek születését 
Kalazanci Szent József csodájának tu-
lajdonította. Ezért elhatározta, hogy fo-
gadalmi templomot épít tiszteletére. Az 
alapító gróf az alapkőbe arany- és ezüst-
pénzeket helyezett el, és egy két láb hosz-
szú, egy láb széles aranyozott réztáblára 
vésett latin emléktáblát, valamint ennek 
papírra írt és ólomlemezbe zárt magyar és 
német nyelvű változatait, melyeket előbb 
felolvastak az összegyűlt népnek.”10

Bukovai (Bukova) Wenceslaus a. Con-
ceptione B.M.V. (Thomas), P. (1714. 12. 
04.- 1788. 08. 26.)

Bukovai Vencel atya 13 évet töltött 
Nagykárolyban (az éveket tanévekben 
számoljuk). Volt hitszónok és katekéta 
(1747-1748), hitszónok (1751-1753), gaz-
dasági kisegítő (adiutor in oeconomicis 
1767-1769), segédlelkész és templom ala-
kítási-építési felügyelő (vicarius parochi-
alis, inspector fabricae templi 1770-1771). 
Végül itt töltötte utolsó éveit (1783-1788) 
és itt halt meg 1788 augusztus 26-án (a 
rendalapító ünnepének másnapján). Az 
új templom 1769-1779 között épült. Ha-
lálának évében kezdték meg a régi, „Min-
denszentek” templom lebontását.

Folytatás a következő oldalon

Piarista múlt 
Nagykárolyban (I.)
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Folytatás az előző oldalról

Lelovics Ignatius a. S. Ioanne Bapt. (Io-
sephus), P. (1732. 01. 08.- 1790. 02. 19.), 
1778-1788 között a nagykárolyi iskola 
igazgatója volt.

Lantzinger (Lanczinger) Franciscus a. 
S. Anna (Casparus), P. (1713. 01. 05.- 1792. 
04. 16.)

A Nagykárolyban meghalt piaristák 

közül ő volt a legidősebb: 79 évet élt 
meg, pedig nagyon sok állomáshelyen 
dolgozott, mai szóhasználattal élve 
sokszor „helyezték”. Nagykárolyban 
négy alkalommal tanított, végül itt 
fejezte be pályafutását spirituálisként 
(1775-1792).

Lengyel Felix a. S. Michaele (Antonius), 
P. (1731. 04. 24.- 1793. 09. 04.), 1788-1792 
között a nagykárolyi iskola igazgatója volt.

1764-ben Bécsben polgári épí-
tészetet tanult, majd a következő 
tanévben ezt a tantárgyat tanítot-
ta a híres szempci (szenci) kamarai 
tisztviselők és mérnökök képzése 
céljából felállított gazdasági ügy-
viteli főiskolán (Collegium scienti-
arum politico-oeconomico-came-
ralium). A főiskolai jelleggel alakult 
intézményben földmérőket, térké-

pészeket, vízimérnököket is képez-
tek.11

 A fenti felsorolásban nem szere-
pel minden Nagykárolyban elhunyt pia-
rista atya neve. Mindnyájuk munkássága 
előtti tiszteletünk jeléül, álljon itt a XVIII. 
században, Nagykárolyban meghalt pia-
rista tanárok teljes névsora.

Visnyai Csaba

Név

Turczer Simon a. S. Anna (Georgius), C.

Demka (Demecsén) Casparus a. S. Melchiore (Iosephus), P.

Grum Paulinus a. S. Disma (Ioannes Dismas), P.

Oszlányi (Oszlany) Ferdinandus a. S. Emerico (Ioannes), P.

Szentkirályi Davidus ab Immaculata Conceptione B.M.V. (Franciscus), C

Niernberger (Nierenberger, Niernperger, Nürnberger) Philippus a. S. Edmundo 

(Iosephus), P.

Simaroczky (Simarovsky, Simaróczi) Ernestus a. S. Ioanne Nep. (Stephanus) P.

Kayser (Kayzer) Iosephus a. S. Elisabeth (Franciscus Nicolaus), P.

Kázmér Augustinus a. S. Casimiro (Matthias), P.

Bagyary (Bagyári, Bagyary) Alexius a Visitationa B.M.V. (Bagyary), Cn.

Schmelczer Iosephus a. SS. Trinitate (Iosephus), Cn. (Frater clericus non professus)

Kovács Antonius a. S. Andrea (Ioannes), P.

Bukovai (Bukova) Wenceslaus a. Conceptione B.M.V. (Thomas), Pater

Lelovics Ignatius a. S. Ioanne Bapt. (Iosephus), P.

Gartner (Garttner) David a. S. Matthaeo (Matthaeus), P.

Lantzinger (Lanczinger) Franciscus a. S. Anna (Casparus), P.

Schmith Iosephus a. Desponsatione B.M.V. (Wilhelmus), P.

Berints (Berents) Christianus a. S. Ioanne Nep. (Stephanus), Pater

Lengyel Felix a. S. Michaele (Antonius), P.

Taigner (Tajgner, Teigner) Matthias ab Omnibus Sanctis, Cn.

Berzaczy (Berzáci)Adamus a. Salvatore Mundi (Adamus), P.

Greschner (Gresner, Gröschner) Andreas  a. Sancto Spiritu

Születési év-helység

1709. 05. 20 Novák

1699. 05. 20. Nitriae(Nyitra)

1704. 06. 25 Nitriae

1705. 01. 23. Oszlány

1721. 09. 14. Kecskemétini

1697. 03. 04. Oberwaiden

1737. 05. 04. Nagyemőke

1705. 03. 29 Pestini

1744. 02. 20. Verseg

1756. 07. 13 Veszpremii

1761. 12. 31. Pestini

1732. 12. 24. Sellye

1714. 12. 04. Jánoshegy

1732. 01. 08. Szerdahely

1738. 08. 25 Széplak

1713. 01. 05. Pestini

1749. 05. 27. Pestini

1742. Ócsa

1731. 04. 24. Pestini

1771. 02. 24. Ginsii Kőszeg

1747.12.25. Tyrnaviae Nagyszombat

1755. 09. 04 Németpróna

Életkor

23 év

39 év

37 év

37 év

21 év

45 év

26 év

60 év

32 év

27 év

26 év

56 év

74 év

58 év

53 év

79 év

44 év

51 év

62 év

23 év

50 év

43 év

Elhalálozási év

1732. 02. 28.

1738. 03. 10

1741. 04. 20

1742. 06. 16.

1742. 11. 26. Carolini in peste

1742. 12. 21. Carolini pro pestife-

ris sua sponte expositus

1763. 05. 27.

1765. 01. 15.

1776. 05. 26.

1783. 05. 05.

1787. 01. 18.

1788. 06. 08.

1788. 08. 26.

1790. 02. 19.

1791. 09. 17

1792. 04. 16.

1793. 03. 14

1793. 08. 13.

1793. 09. 04.

1794. 05. 03.

1797. 06. 01.

1798. 03. 03

Rövidítések:  
C. - Frater clericus professus
Cn. - Frater clericus non professus
P.- Pater*
1 A Magyar Piarista Rendtartomány 
története, Bp. 1943., 52. old.      
2 uo. 53. old.
3 Bara Júlia: Nagykároly elpusztult kö-
zépkori temploma, XI. Erdélyi Tudomá-
nyos Diákköri Konferencia, Kolozsvár, 
2007. május 26-27., 10. old. „A templom 
kriptái”
4 Pallmann Péter: A magyar piaristák II. 
József uralkodása alatt, Kvár. 1914, 63. old.
5 Az életrajzi adatok a „Magyar Piaris-
ta Rendtartomány történeti névtára” 
című kiadványból származnak (a to-
vábbiakban Névtár, Bp. 1998.)
6 Takáts Sándor: „A főváros alapította 
budapesti piarista kollégium történe-
te”, Bp. 1895, 54-57. old.
7 Takáts Sándor: „A főváros alapította 
budapesti piarista kollégium történe-
te”, Bp. 1895, 138-139. old.
8 A magyarországi piarista iskolai 
színjátszás forrásai és irodalma 1799-
ig. Sajtó alá rendezte és szerkesztette 
Kilián István. Argumentum kiadó, Bp., 
1994-6. old.
9 Magyar Piarista Rendtartomány tör-
ténete, Bp. 1943, 53. old.
10 https://www.kalazanci.ro/tortenet.
html
11  A Magyar Piarista Rendtartomány 
története, Bp. 1943, 67-68. old.
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Besenyődi Judit magyar szakos 
egyetemi hallgató lett a Szamos Diáki-
rodalmi Kör elnöke. A kör — melynek 
tagjai havonta egyszer-kétszer talál-
koznak — Petőfi-műsort mutattak be 
Szatmárnémetiben a Petőfi-szobornál, 
Erdődön a Petőfi Sándor-Szendrey Jú-
lia-szobornál. 

A Szatmár Megyei Hagyományőrző 
Forrásközpont nagytermében a Köl-
csey Ferenc Főgimnázium, a Hám Já-
nos Római Katolikus Teológiai Líceum, 
a Szatmárnémeti Református Gimnázi-
um és az Aurel Popp Művészeti Líceum 
diákjainak és tanárainak részvételével 
megalakult a Szamos Diákirodalmi Kör.

A 2019 januárjában havilapként újra-
indult kulturális, társadalmi és közéleti 
folyóirat legfőbb célkitűzései között 
szerepelt, hogy a lapban szatmáriak 
írjanak szatmáriakról, de feladatának 
tekinti a fiatal tehetségek felfedezését 
és a tehetségápolást. Ezeknek a célki-
tűzéseknek a megvalósítása jó úton 
halad, rendszeresen jelennek meg a 
diákok alkotásai, egyre többen jelent-
keznek új írásokkal, a továbbiakban 
pedig az a cél, hogy nagyobb hang-
súlyt helyezzenek a minőség javítá-
sára. Mindez akkor lehet eredményes, 
ha a szerzők időnként találkoznak, és 
megbeszélik, kielemzik a megjelenés-
re váró írásokat. Ezt a célt szolgálja a 
megalakult Szamos Diákirodalmi Kör, 
melynek tagjai lehetnek Szatmár me-
gye magyar tagozatos diákjai. Minden 
iskola diákjai megválasztják a veze-
tőjüket, akik kapcsolatot tartanak az 
őket koordináló Besenyődi Judittal, a 
Szamos Diákirodalmi Kör elnökével. 
Besenyődi Judit, a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem magyar 
szakos hallgatója a Szamos megje-
lenésétől kezdve közöl verseket és 
színdarabokat, részt vesz a diákírók 
bevonásában.

Az alakuló ülésen Besenyődi Ju-
dit elmondta, hogy nem törekedett 
arra, hogy publikáljon, azért írt, hogy 
túltegye magát azokon a mélypon-
tokon, melyek az ember életében 
jönnek. Aztán tanárnője, Fehér Imola 
biztatására küldte el írásait a Szamos 
folyóiratnak. Miután megjelentek az 
írásai, és érkeztek a pozitív visszajelzé-
sek, úgy érezte, hogy jó dolog kiállni, 
jó dolog megmutatni, hogy kik va-
gyunk, jó dolog elmondani, hogy mit 
gondolunk a világról és mit érzünk. 
„Sokan nem tudnak erről beszélni, írá-
sainkkal sokaknak szavakat adunk a 
szájukba, hogy ők is elmondhassák az 
érzéseiket. Nagy öröm volt számom-
ra, amikor megkaptam a meghívást, 
hogy felolvashatom a saját írásaimat 
Budapesten, a Magyarság Házában. 
Nagy bátorságot és magabiztosságot 
adott számomra, amikor egy rangos 
közönség tapsolta meg az előadáso-

mat. Ettől kezdve fel merem vállalni, 
amit gondolok, s ez a mai világban 
nagy dolog” — ismerte el Besenyődi 
Judit, hozzátéve, hogy nagyon örül 
annak, hogy az alakuló ülésen sok régi 
ismerőssel találkozott, és abbéli remé-
nyének is hangot adott, hogy a kör új 
tagokkal bővül, olyanokkal, akiknek az 
lesz a céljuk, hogy megmutassák: van 
hangjuk.

Jó látni, hogy nem csak beszélünk 
a szatmári irodalmi és kulturális élet 
fellendítéséről, hanem teszünk is érte 
valamit, fogalmazott Robert Laszlo, 
a Szatmár Megyei Hagyományőrző 
Forrásközpont menedzsere. Nehéz év 
után egy újabb nehéz év áll előttünk, 
ebben az időszakban kell a legnagyobb 
hangsúlyt helyezni a kulturális élet fel-
lendítésére, és amennyiben lehet, élő 
rendezvényeken. Az intézmény me-
nedzsere elmondta, hogy bízik abban, 
hogy a Szatmár Megyei Tanács támo-
gatni fogja a kulturális rendezvénye-
ket, közük a Szamos folyóirat program-
jait is. Szatmár megyében nagyon sok 
neves kulturális személyiség született, 
és bízik abban, hogy a Szamos Diáki-
rodalmi Kör tagjai közül is felnőnek te-
hetséges alkotók, mondta.

A diákok tehetséggondozásában 
részt vesz Fehér Imola és Bagosi Ilona 
(Kölcsey Ferenc Főgimnázium), Hein-

rich Andrea (Hám János Római Katoli-
kus Teológiai Líceum), Lovász Erzsébet 
(Szatmárnémeti Református Gimnázi-
um), Gál Gyöngyi (a LiterArt Magyar-
tanárok Egyesülete elnöke), valamint 
több elemi és általános iskola pedagó-
gusai. A Szamost nagy érdeklődéssel 
várják az általános iskolák kisdiákjai is.

Gál Gyöngyi, a LiterArt Magyarta-
nárok Egyesülete elnöke arról beszélt, 
hogy azok, akik a Szamos-találkozó-
kon részt vesznek, nemcsak feltöl-
tődnek, és jó érzéssel távoznak, ha-
nem ihletet is kapnak, és igyekeznek 
kipróbálni íráskészségüket. Nagyon 
szerencsés az itteni találkozás, hiszen 
jelen vannak olyan emberek, akik 
odafigyelnek a felnövekvő, alakuló 
fiatalabb nemzedékre, gondolataikra, 
érzelmeikre, és lehetőséget nyújtanak 
számukra a kibontakozásra. A Szamos 
nagy lehetőség. Eddig is nagyon sok 
diák írt verset és prózát, de mivel nem 
volt közlési lehetőségük, hamar ab-
bahagyták. Reméljük, hogy a Szamos 
lehetőségeket teremt arra, hogy az 
igazi tehetségek kibontakozzanak, 
hogy kiléphessenek az íróasztal fiók-
jából. Óriási motiváció az, ha valaki 
eljut oda, hogy nyomtatásban láthat-
ja az írásait. Ez a lehetőség nagyon 
jó, nemcsak azok számára, akik írnak, 
hanem azok számára is, akik úgy vál-

nak irodalomkedvelőkké, hogy beke-
rülnek egy ilyen közegbe, mutatott rá 
Gál Gyöngyi.

Király Gabriella, az Aurel Popp Művé-
szeti Líceum művészeti szakosztályá-
nak a katedrafőnöke elmondta, hogy 
érdekesnek találja azt a felkérést, hogy 
középiskolás diákok írásait a líceum 
képzőművész növendékei illusztrálják. 
Ez amiatt lesz kihívás a fiatal festők és 
grafikusok számára, mert nem híres 
költők verseit kell illusztrálniuk, hanem 
a velük azonos korosztályúakét, akikkel 
megegyezik a gondolkodásmódjuk, az 
életérzésük.

Szatmárnémeti három magyar nyel-
vű középiskolájában megalakult a Sza-
mos Diákirodalmi Kör helyi szervezete. 
Megválasztották az ügyvezető elnö-
köket, a későbbiek során őket vagy 
megerősítik a tisztségükben, vagy 
újakat választanak a helyükbe. Az ügy-
vezető elnökök: Sike Zsanna (Kölcsey 
Ferenc Főgimnázium), Szabó Boglárka 
(Hám János Római Katolikus Teológiai 
Líceum) és Ary Dávid (Szatmárnémeti 
Református Gimnázium). Ary Dávid 
adminisztrálja a Szamos Diákirodal-
mi Kör Facebook-oldalát és Messen-
ger-csoportját. A kör új tagok jelentke-
zését várja, jelentkezni az ügyvezető 
elnököknél vagy a kör Facebook-olda-
lán lehet.

Szamos Diákirodalmi Kör


