
Születő és elhaló intimitás
Mit akar, mit akarhat két ember egymás éle

tében? Bizonyára nem azt, hogy úgy éljék le 
közös éveiket, hogy ritkák a közös pillanatok. 
Hogy ez ne így legyen — ebben egyetértenek a 
párkapcsolati szakemberek —, elkerülhetetlen a 
közös, működő kommunikáció kialakulása. Nem 
lehet működő kommunikációnak nevezni azt, 
amikor rendszeresen előfordul, hogy két, egy 
térben lévő személy öt percnél tovább csendben 
marad. Azok, akik nem vallják be nyilvánosan, 
hogy nem működik jól a párkapcsolatuk, elkez-
denek szimulálni, társaságokban vagy nyilváno-
san figyelemfelkeltő jeleneteket rögtönöznek, 
így próbálják érzékeltetni az amúgy nem létező 
intimitásukat. Az intimitás legtöbbször az elége-
detlenség miatt marad el. Minden emberben 
van elégedetlenség, ami elkíséri egy életen át, 
mert úgy érzi, nem kapja meg sosem azt, amire 
szüksége van a megelégedéshez. A kommuniká-
ció milyenségének a romlása a hatalmi szerepek 
növekedését idézi elő.

A két ember közötti kommunikáció során min-
denképpen kialakul egyfajta intimitás, ami nem 

mindig azonos a testiséggel. Intimitásról akkor 
beszélhetünk, ha két ember eljut egymás gondo-
lati és érzelmi mélységébe, ahol nincsenek elrej
tett dolgok. Intimitás nélkül nincs szerelem, 
nincs érzelmi közelség. Akikben egy idő után 
megszűnik a közeledés iránti vágy, egy ideig el-
tengődhetnek egymás mellett úgy, hogy értel-
metlen marad az életük, viszont ahogy telnek az 
évek, elkezd megjelenni bennük egy hiányérzet, 
elkezdik kinyitni magukat, közben a másikban 
kezdenek kutakodni, hogy felfedezzék annak 
nézeteit, érzéseit, vágyait… Ahhoz, hogy az inti-
mitás jól működjön, mindkét félnek tudnia kell, 
melyek az alapvető szükségletei önmagával és 
párjával szemben. Mindkét fél csak akkor számít-
hat arra, hogy megkapja azt, amire vágyik, ha 
maga is arra törekszik, hogy teljesítse a párja 
vágyait. Az intimitás egyik alapkérdése, hogy az 
illető személy ismeri-e annyira önmagát, hogy fel 
tudja tárni magát a társa előtt?

Amikor kopni kezd az intimitás, a felek elkez-
denek távolodni egymástól. Egy idő után to-
vábbra is megmaradhatnak egy légtérben, de 

valójában nem együtt élnek, csak egymás mel-
lett. A legnagyobb hiba, amikor valaki önmaga 
elől zárkózik el. Megszünteti a kapcsolatot a 
belső énjével, a belső történéseivel, elkezd me-
nekülni minden intim helyzet elől. Keresi az el-
foglaltságot, mindenre talál magyarázatot, ha 
mások is észreveszik, hogy nincs rendben nála 
valami. A megoldás a jó kommunikáció. Akkor is, 
ha a felek egymásnak hátat fordítanak. Egy jól 
működő párbeszéd az intimitást is felerősíti, ha 
az elfogyóban van.

Az elfogyónak látszó intimitást változásokkal 
lehet újra felerősíteni. A változás legfontosabb 
eleme az érzelem. Bármilyen változás történik 
— legyen az jó vagy rossz — veszteséggel jár, 
mert valamit hátra kell hagyni, ami később hiány-
érzetet jelenthet. Sokszor a társ — akiért a válto
zás bekövetkezik — sem értékeli azt, még akkor 
sem, ha a változás az ő óhaja, az ő elvárása sze-
rint történik. A változás csak akkor eredményes, 
ha azt két ember — vagy akár egy közösség — 
együtt, pozitív élményként tudja megélni.
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… hogy még baj lesz ebből. Bárcsak 
ne lett volna igazam. Látod, ez lett a 
vége, hogy most már te sem vagy. Ma
radok még egy keveset itt a sírodnál, 
aztán hazamegyek. Nélküled. 

Szép csendes napunk volt ma. Mint-
ha a levelek is elfelejtettek volna lees-
ni a fákról. Békés, észrevétlen temetés 
volt a tied. Bárcsak ilyen lett volna az 
életed is. Páran ballagtunk a koporsód 
után, mert dologidő van, és az embe-
rek a mezőkön vannak. De ezt csak a 
szívem mondja. Az apai szív. Jól tudom, 
hogy sok embernek vétettél, sokat 
bántottál, és akik nem szerettek, azok 
nem jöttek ma el. S akik itt voltak, azok 
meg, azt hiszem, miattam jöttek el. 
Egész ölnyi keserű gondolatot hagytál 
itt nekem, és nem tudom, mihez kezd-
jek most velük. Hogy éljem túl őket. 

Mondtam én, fiam, hogy máskép-
pen kell élni. Példát is tettem eléd: a 
saját életemet. Én nem ártottam soha 
senkinek. Szerettem csendben létezni. 
Minden nap jobbulni egy kicsit. Nem 
tőlem tanultál embertelenedni, vala-
hogy rád könnyedén rakódott minden 
mocsok. Azért maradtam itt, hogy el-
mondjam, mit gondolok. Amíg éltél, 
ezt nem tehettem meg, mert a szava
imhoz vágtad a széket, eltörött a ka-
rom, de az emberek sose tudták meg, 
hogy te tetted azt is. És ez még a leg-
elején volt. 

Mondtam én, fiam, már akkor meg-
mondtam, hogy gazember leszel…

Bárcsak ne lett volna igazam soha…
Derűs nap volt ez a mai. Tudom, so-

kan azt gondolják majd, hogy szép is 
volt és igazságos. Azt mondják maguk 
között, meghalt egy tróger, tisztult a 

világ. Az én fájdalmam meg felsrófo-
lódik majd minden bántó szótól, mert 
nekem a gyermekem voltál. A fiam, 
aki nincs többé, s akit csak én siratok 
egyedül…

A temetésed rövid volt. Rólad a pap 
jót nem mondhatott, rosszat meg, 
gondolom, nem akart, hát inkább hoz-
zám beszélt, de már alig derengenek a 
mondatai. Nem bírtam odafigyelni. 
Ott állt az az asszony a sírkertben, tal
pig feketében, és fénylett a szeme a 
könnytől. Átéreztem a fájdalmát.  És 
csak nézett engem az a meggyötört 
asszony, akinek te ölted meg a fiát. 
Soha nem értettelek, minek kell neked 
kés. Nekem nem voltak ellenségeim. 
Rosszakaróim se. Neked tucatnyi volt. 
Nem tudom, hogy szerezted őket, azt 
hiszem, mindenkit gyűlöltél magad 
körül. Kellett az a kés, hogy ezt tudo-
másul vegyük mindnyájan. 

Mondtam én, fiam… hogy baj lesz 
ebből. Aki kést emel, és ölni tud, az 
már nem ember többé. 

Mondtam én, fiam… hogy te még 
egyszer gyilkossá leszel…

Bár igazam ne lett volna…
Óriási körülöttem a csend, és hi-

szem, hogy hallod, amiket mondok. 
Az Úristen jól tudja, hogy nem egy-
szer kezdtem a szót, próbáltalak el-
tántorítani elvetemültségeidtől, de 
te sohasem hallgattál meg. Mindig 
rohantál valahová. Most már tudom, 
hogy a vesztedbe rohantál. Hát itt 
hallgatnod kell, amíg én beszélek. 
Mozdulatlanul fekszel mélyen a föld 
alatt, és én nem félek többé a sápadt 
öklödtől. Nem üthetsz meg engem… 
engem, aki felneveltelek. Örülök, 

hogy mindezt anyád nem élte meg. 
Mondtam én, fiam… gyalázat 

kezet emelni megvénült apádra. 
És te nagyot köptél a padlóra. 
Próbálom azokat a szavakat ma-

gamba menekíteni, amelyek kedve-
sek voltak. De valahogy nem lelem 
ezeket sehol. 

Tudod, akkor kellett volna szájon 
vágjalak, amikor elfelejtetted kimon-
dani azt a szót, hogy „apa”. Csak nem 
vettem észre azt a pillanatot. Mire 
felocsúdtam „vén marhává” lettem. És 
minden nap belehaltam ebbe a két ki-
okádott szavadba. Fájt, de hittem, 
hogy egyszer más leszel. 

Nézd, egyetlen koszorú van a síro-
don. Csak annyit írattam a szalagokra, 
hogy „Szerettelek”. Ezt az egyetlen 
egy szót. Az igazat… Szerettelek. És 
ez nem volt egy egyszerű feladat. A 
jókat könnyű szeretni. De te nem vol-
tál jó, fiam. De a gyermekem voltál, 
hát így szerettelek. Nem értem, miért 
nem tudtad soha viszonozni. Csak éltél 
bele a világba az örökös vadulásaid 
között. Azt hiszem, te senkit sem sze-
rettél. Engem biztos, hogy nem. 

Mondtam én, fiam… hogy ha szere-
tet nincs benned, semmi vagy…

Bár ne lett volna nekem igazam…
Tudod, szinte biztos vagyok benne, 

hogy nem fáj senkinek, hogy nem 
vagy többé. Nekem sokáig fájni fog. 
Az emberek a senkiházit látták meg-
halni… én a fiamat. Mindig a tied volt 
az utolsó szó, úgy látom, ez most egé-
szen másképp van. Milyen csendben 
is tudsz te lenni. Kezet emeltél rám, 
hogy elrejtsd a gyengeségedet. Az 
erős én voltam. Engem az alkohol 

nem győzött le soha. Egyszer sem 
ittam le magam a sárga földig. Te 
nem bírtad letenni a poharat. Akkor is 
részeg voltál, amikor belevágtad a 
kést abba a fiúba. Jót akart neked. 
Hogy menj már végre haza. Meghalt… 
Szívenszúrtad. Álmomban sokszor 
véres kezekkel jössz haza. 

S lám, te is meghaltál…
Azt mondják, menekültél a rend-

őrök elől. Szekérrel árkon-bokron át. 
Azt hiszem, te már nem is tudtad, mit 
teszel.   Nem ismertem rád, amikor 
megtaláltunk. A megvadult lovak 
hosszan vonszolták a testedet maguk 
után. Az árokparton feküdtél, és nem 
volt arcod. Lemarta az út. Sokáig 
ültem melletted szótlanul. 

Elfeketült akkor a világ. Az emberek 
úgy látták, hogy felderült az igazság 
fényes napja. 

Mondtam én, fiam… hogy vigyázz 
magadra… mindig mondtam, mielőtt 
elindultál valahová…

És te bevágtad az ajtót magad mö-
gött. 

Most elmegyek. Elmondtam, amit 
akartam. Én megbocsátottam neked. 
Azt hiszem az emberek nem. Az Isten 
nem tudom, mit ítél felőled… Aludj 
hát békében. A pihenésed olyan le-
gyen, amilyen az életed nem volt soha: 
csendes és nyugodt.

Érzem, nekem fájni fognak az eljö-
vendő napok. A szavak. A tekintetek. 

És mégis élnem kell tovább… Egye-
dül. Most arra gondolok, hogy talán 
egy kicsit hátha csak szerettél. Nem 
mondhatok többet, egyebet, mint 
máskor.

Hallgass meg engem utoljára…
Mondom, fiam… az élet szép…
Szépen kell hát élni… Szépen… 

Máshogyan. 
Kovács-Széles Andrea

Mondtam én, fiam…

Alig vannak már kötődések — ha 
vannak, nagyon lazák —, ebből pedig az 
következik, hogy a régebben fájdalom-
mal járó elengedések ma már könnyeb-
ben túlélhetőek. Mára az elengedés egy 
olyan egyszerű módszerré vált, mintha 
egy olyan tárgyat veszítenénk el, ami 
valaha egyedi volt, ma viszont bárme-
lyik boltban megvásárolható. Ma már 
kötődésmentes a szeretettől és az 
örömtől. Mert akkor romlott el minden, 
amikor megvásárolhatóvá vált az öröm 
— ha pillanatnyilag is —, elhanyagolha
tó a szeretet, mert lehet úgy is élni, 
hogy együtt, de egymás nélkül.

Mindig úgy volt, hogy amilyen az 
ember tudata, úgy látja a világot, úgy 
kötődik vagy úgy enged el, személyisé-
gét a környezete alakítja, többet néz 
kifelé, mint önmagába. Ismételgetjük, 
hogy amilyen az ember tudata, úgy 
látja a világot, nem úgy, ahogy az érzé
sei irányítják, nem az érzéseken múlik, 
merre haladunk; visz a sodrás, nem lá-
tunk rá vágyainkra, bensőnkre.

Vannak illúziók, vannak irányok, 
amikről tudjuk, hogy ajánlottak, de azt 
nem tudjuk, merre vezetnek, és vajon 
számunkra is ez-e a cél. Annyit tudunk, 
hogy vannak érzések, amelyek nélkül 
élhetünk együtt, de egymás nélkül, bár 
ezek nélkül változni sem lehet, meg
maradnak akkor is, ha a folyamatos 
változásban szükségtelennek hisszük, 
mert hiányoznak a történeteinkből, a 
valóságunkból, a nappalainkból, az éj-
szakáinkból.

A folytonos elengedés kiürüléshez 
vezet; már azt sem mondhatjuk el, hogy 
olyan a világ, mint amilyen a benne élők 

tudata, mert a tudás szerepét felváltja 
a gép, az érzések helyét a betanult for-
maságok, a megszokások, a kívülről ér-
kező ajánlások, az egyenruhába burkolt 
szokások, életformák, életstílusok, és 
megelégszünk azzal, hogy együtt va
gyunk, de egymás nélkül az ágyban.

Az emberi kapcsolatok csendjei sok-
rétűek és mindennél beszédesebbek. 
Van gyógyító és simogató csend, ami-
kor nincs szükség szavakra, csak a 
másik bőrébe suttogott hangra. Van 
süketítő csend is, ami tönkre tesz. 
Mindkét csendbe belefáradnak akik 

érzéssel, szenvedéllyel, minőségi idő-
vel, éltető energiával töltődtek fel. 
Lehet szeretni ésszel, vágy nélkül meg
szokva az éhezést, de nem érdemes, 
mert a megfagyott vagy elfojtott érzé-
sek megszűnnek ápolás nélkül.

Elek György
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Az év többi hónapjaitól eltérően ok
tóberben csak keveseknek osztogatott 
az Úr a színház világában alkalmas ké
pességeket. A Szatmárban született, 
vagy ide huzamosabb ideig kötődő szín- 
házi személyek sorában találjuk a kö
vetkezőket: Szőke Kálmán (Sárközújlak, 
1890. október 1. –?), színész, rendező, 
Dercsényi Júlia (Szatmárnémeti, 1872. 
október 2. – ?), színésznő, Fándly Csaba 
(Nagykároly, 1983. október 5.), színész, 
rendező, Árkosi Árpád (Mátészalka, 
1948. október 18.), rendező, Bakó Lajos 
(Szatmárnémeti, 1884. október 4. – ?), 
színész, rendező, Végh Balázs (Nagyká
roly, 1982. október 8.), irodalmi titkár, 
újságíró, Vékony Biborka Réka (Szat
márnémeti, 1989. október 8.), teatroló
gus, dramaturg, közgazdász, Bertóti 
Johanna (Nagybánya, 1987. október 12.), 
dramaturg, költő, énekes, műfordító,  
Szabó Tibor András (Kárásztelek, 1957. 
október 13.), színész, Kisfalussy Bálint 
(Szilágyipp, 1939. október 16. – Buda
fok, 2015. november 23.), színész, ren
dező, zeneszerző, Diószeghy Iván, ifj. 
(Kolozsvár 1952. október 21.), színész, 
Cseresnyés Gyula (Alsófalva, 1931. októ- 
ber 24. – Temesvár, 1995. augusztus 21.), 
színész, rendező, Budizsa Evelyn (Szat
márnémeti 1993. október 25.), színész
nő, Göndöcs József (Fehérgyarmat, 
1919. október 27. – 2005. december 
10.), tenorista, László Zita (Székelyud
varhely, 1970. október 30.), színésznő, 
előadóművész, Kovács Eszter (Szatmár
németi, 1987. október 31.), teatroló
gus, újságíró.

Szabó Tibor András, színész, rendező, 
előadóművész, sanzonénekes

A Szilágy megyei Kárásztelken látta 
meg a napvilágot 1957. október 13-án. 
Akkoriban a falu teljes lakossága ma
gyar anyanyelvű és római katolikus 

vallású volt. Szülei: Szabó András, me
zőgazdasági gépész (traktorista) és 
Lőrincz Erzsébet, háztartásbeli. Másfél 
éves volt, amikor a család a Nagykároly 
melletti Klára–tanyára költözött (1959), 
öt évvel később (1964) pedig a városba. 
Nagykárolyban nőtt fel, és ott élt har
minchárom éves koráig. Kese Vilma ta
nítónő fedezte fel színészi tehetségét, 
akinek irányításával már elemista korá
ban főszerepet, egy királyfit játszott 
egy énekes darabban. Az általános és 
középiskolában is, ahol csak lehetett, 
szerepelt. 1976-ban érettségizett a 
nagykárolyi Elméleti Líceum humán 
tagozatán. „Középiskolás koromban 
előbb Ármos Öcsivel meg Nagy István
nal iskolai együttest alapítottunk, majd 
beszivárogtunk a Karácsonyi Péter által 
mentorált Tinereţea zenekarba. Külön
böző felállásban Birtalan Öcsivel, Kese
rű Istvánnal meg Vălean Lacikával is 
játszottam. A művelődési ház színját
szó csoportjával színre vittük (1976-
ban) Tamási Áron Énekes madarát” —
meséli a Boros Ernő újságíróval készült 
beszélgetése alkalmával, 2006-ban.

Érettségi után próbálkozást tett Ma
rosvásárhelyen a Szentgyörgyi István 
Színművészeti Intézetben, nem vették 
fel. Következett a katonaság. Amikor 
onnan hazajött, ismét felvételizett a 
színire. „Fordított harapásom miatt az 
egyetem orvosa nem írta alá a beirat
kozáshoz szükséges orvosi igazolást.” 
1978-79-ben a Visnyai Csaba vezette 
tanügyi kórus tagja lett, és ismét beállt 
a Nagy László földrajztanár vezette mű- 
kedvelőkhöz, mellette alkalmi zeneka
rokban játszott mint gitáros és énekelt. 
1988-ban az András Imre által verbuvált 
és vezetett színjátszó csoporttal Kata
lin-napkor, bemutatták Macchiavelli 
vígjátékát, a Mandragórát. Az ebben az 
előadásban megformált Ligurio volt az 
első jelentős szerepe (1988. XI. 25.), 

majd következtek: Dihovicsnij, V.: Nász
utazás (1989. VI. 20., r. András I.), Karin
thy F.-Majoros I.: A nagy ékszerész 
(1990. V. 31. r: András Imre és Ács Ala
jos). Szakhatósági minősítést szerezett, 
amelynek birtokában már zenés színpa
dokon is munkát vállalhatott. A szat
márnémeti színház előadásain, illetve a 
magyar televízión nevelkedett, „min
denre vevő voltam, ami színház, amúgy 
azonban teljes tudatlansággal tekintet
tem arra a világra” — nyilatkozta a Há
romszék című lapnak.

Az újonnan alapított gyergyószent
miklósi Figura Stúdió Színház 1990-ben 
versenyvizsgát hirdetett színészi állá
sok betöltésére. Boros Ernő unszolásá
ra jelentkezett a megmérettetésre, így 
lett a Figura egyik alapító tagja másik 
13 társával együtt, akiket szintén akkor 
vettek fel. Intenzív tanulási időszak 
következett: színpadi mozgást, hang
képzést tanultak, közben a színház ve
zetője, Bocsárdi László Marosvásárhe
lyen a rendezői szakon tanult és az ott 
elsajátított tanagyagot hétvégenként a 
képzéseken megosztotta a társulat 
tagjaival. „Az emberi test lehetőségei
nek maximális kihasználásával a non
verbális színházhoz akart eljutni, ennek 
érdekében különböző válogatott kínzá
soknak vetettek alá bennünket, har
minchárom évesen nem volt könnyű 
törökülésben ülni órákon át, hasizmot 
feszíteni. Bátran kísérleteztek velünk, 
rajtunk, testhasználattól a szövegkeze
lésig párhuzamosan tanultuk Sztanyisz
lavszkijt és Brechtet. Még dolgozatokat 
is kellett írnunk” —  meséli a Három- 
szék című lapban. A tanulással párhuza
mosan színpadra állították Alfred Jarry 
művét, az Übü királyt. Az első bemuta
tó előadásuk ’91 tavaszán volt. Szabó 
Tibor 1990-2008 között a gyergyó
szentmiklósi Figura Stúdió Színház szí
nésze, majd vezetője. „1994-ben öt szí- 

nésztársammal és Bocsárdival együtt 
átszerződtem a sepsiszentgyörgyi Ta
mási Áron Színházhoz. ’96 novemberé
ben versenyvizsgát írtak ki a gyergyó
szentmiklósi Figura Stúdió Színház 
megüresedett igazgatói állásának a 
betöltésére. A színház részéről egy 
háromtagú küldöttség jött el hozzám, 
kérésükre én is pályáztam, és hivatalo
san ’96. december 1-től én lettem a Fi
gura igazgatója. 2003. július elsejéig 
töltöttem be ezt a funkciót”— meséli 
Boros Ernő újságírónak, majd így foly
tatja: „időközben — Parászka Miklós
nak, a szatmári színház korábbi igazga
tójának a vezetésével — Csíkszeredának 
színháza lett. Ez a gyakorlatban sajnos 
azt jelentette, hogy a Figura jóval keve
sebb anyagi támogatáshoz jutott, mert 
míg eleinte a megyei költségvetésből 
kaptuk az apanázst, egy idő után ennek 
biztosítása a gyergyói városi önkor
mányzatra hárult. Ennek következté
ben a támogatás évről évre apadt, há
rom-négy év után pedig ott tartottunk, 
hogy már csak a fizetésalapot biztosí
tották, a költségvetés még az intéz
mény működtetéséhez szükséges szám- 
lákat sem fedezte”.

A színházat elsősorban magyarorszá
gi támogatásokkal tartották fenn, mi
közben értékes előadások születtek, 
melyeknek eredményeként a szakmai 
elismerések sem maradtak el. 2003-
ban már nem pályázott az igazgatói 
tisztségre, a színészi munkára összpon
tosított és felvételit nyert Marosvásár
helyen a Színművészeti Egyetemre, 
közben Sepsiszentgyörgyön a Tamási 
Áron Színház művésze. 2004-2005 kö
zött a gyergyószentmiklósi Figura Stú
dió Színház megbízott igazgatója, majd 
2006-2007-ben, Bocsárdi László igazga
tó-főrendező kérésére, a Tamási Áron 
Színház művészeti aligazgatója.

Folytatása a következő oldalon

Születésnapos színészek —
Szabó Tibor András   

A Szabó család. A képen sorrendben láthatók: Szabó Tibor, Szabó Bálint, Szabó Dorka, Bálint Éva
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Alapvető 
emberi jogokról — 

múlt, jelen 
és jövő időben

Az Egyesült Nemzetek Szervezeté
nek (ENSZ) 1950-es közgyűlése de
cember 10-ét az emberi jogok világ
napjává nyilvánította, mivel 1948-ban 
ezen napon fogadta el, lényegében 
megalakulásakor, az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát, és helyezte 
teljesen új, a korábbinál sokkal kon
zisztensebb és hatékonyabb alapokra 
az emberi jogokat.

I. Az alapvető emberi jogok 
alakulásának/fejlődésének néhány 
mozzanata  

Kétségtelen, hogy az emberi jogok 
fejlődésének története korábbra nyú
lik vissza, de a második világháborút 
követően egy radikálisan új szakaszába 
lépett az által, hogy nemcsak nemzet
közi jogi dokumentumokban jelenik 
meg, de ezt követően, és különösen az 
európai államok alkotmányaiban, sorra 
jelenik meg az emberi jogok katalógu
sa, az a jegyzék, mely tételesen fogal
mazza meg az alapvető emberi jogo
kat, amelyek immáron a jog eszközével, 

jogi eljárások keretében és jogi szank
ciók terhe alatt érvényesíthetők.

Ilyenformán jelenleg az emberi 
jogok kettős szabályozás és védelem 
alatt állnak, hiszen úgy külső/nemzet
közi jogi, mint belső/alkotmányjogi 
normák, szabályok biztosítják ezek al
kalmazását, érvényesülését és tiszte
letben tartását.

Az alapvető emberi jogok, mint esz-
me, mint gondolat azonban már sokkal 
korábban megjelent.

Az emberi jogok előképéhez, előtör
ténetéhez tartozó legfontosabb érté
kek az egyenlőség, a szabadság, az 
emberek egymás iránti tisztelete, 
megbecsülése. Az emberi méltóság 

megjelenik évszázadokkal korábban, 
akár a Bibliában, de a legkülönbözőbb 
filozófiai, teológiai, politikai jog- és ál
lamelméleti művekben, írásokban. Itt 
említhetjük Arisztotelészt, Platónt, 
Szent Ágostont, Aquinói Szent Tamást, 
Kálvint, Rousseaut, Montesquieut, 
John Locke-t, Voltaire-t, Hugo Grotiust, 
Thomas Hobbes-t, Immanuel Kantot és 
még sokan másokat.    

Ezek még nem tulajdonképpeni em
beri jogok, hiszen nem normaként, jog
szabályi előírásként, hanem sokkal in
kább ideaként, gondolatként, vágyott 
eszményként, jogos elvárásként fogal
mazódnak meg.

A mai fogalmaink szerinti emberi 

jogok alapvetően politikai (és nem ki
fejezetten jogi) dokumentumokban 
jelennek meg, így elsőkként az ameri
kai Függetlenségi Nyilatkozatban 
(1776), majd az 1789-es francia forra
dalomhoz köthető Emberi és Polgári 
Jogok Deklarációjában.

Mindkettő szerves részét képezi kü
lönösen szellemiségében, a francia 
deklaráció esetében pedig betűje sze
rint is az amerikai és a francia alkotmá
nyoknak.

A jelenlegi, 1958-ban hatályba lépett 
francia alkotmány preambuluma tartal
mazza az Emberi és Polgári Jogok Dek
larációját.

Elmondható, hogy az alapvető emberi 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Folytatása az előző oldalról

Mint színész eleget tett marosvásár
helyi, kolozsvári, temesvári, székelyud
varhelyi, debreceni, gyulai meghívá
soknak. 2008-ban már Jászai-díjasként 
diplomázott a Marosvásárhelyi Szín
művészeti Egyetem színész szakán. 
Boros Ernőnek, még 2006-ban, így vall 
a színész népszerűségéről és a színház
ról: „Az a fajta színház, ahol én most 
játszom, nem a sztárolásról szól. Ott 
elsősorban csapatmunkáról van szó, 
amelynek során a szereplőgárda min
den egyes tagjától ugyanazt várják el. 
Én ezt azért is jónak találom, mert a 
sztárságot nagyon kevesen tudják mél
tósággal viselni. Nekem nem is hiány
zik. Messze többet jelent a számomra 
az, hogy művészileg értékes produkci
ókban veszek részt, elismert szakem
berekkel, színészekkel, rendezőkkel 
dolgozom együtt. Az anyagi haszon 
sem annyira fontos, hál’ Istennek van 
miből megéljek, így elsősorban a minő
ségre való törekvés, ami engem és 
társaimat hajt, és ez jó.”

2008-ban a Jordán Tamás által meg
álmodott szombathelyi Weöres Sán-
dor Színház alapító színművészeinek 
egyike. Az élete megváltozott: Szom
bathelyen telepedett le, és 53 évesen 
családot alapított. „A családi boldog
ság akkor ért utol, amikor már nem 
számítottam rá. Gyönyörű feleségem 
és mindenben társam Bálint Éva szí
nésznő (1979. Gyergyótekerőpatak), 
csodálatos gyermekeink vannak: Bálint 
fiunk 2011. I. 28-án, Dorka lányunk 

2012. VIII. 14-én született. Erős társu
latnak vagyunk megbecsült tagjai, 
színpadi munkánknak a tőlünk telhető 
legnagyobb odaadással igyekszünk 
eleget tenni, de a család mindenek-
előtt!”

Számos nemzetközi fesztiválon és 
találkozón vett részt,  így: Belgiumban, 
Horvátországban, Lengyelországban, 
Magyarországon, Németországban, 
Romániában.

A művész vallomása a színházról: „A 
színház azokért van, akik mernek ál
modni, az álmok megvalósításáért pe-
dig  van bátorságuk tenni.’’

Részlet egy másik vallomásból: „Nincs 
más, mint a megismételhetetlen pilla
nat megélése. (…) A pillanaté, amikor a 
színház sötétjében találkozol a másik
kal, és nincs védőháló csak a mozdulat 
és a leleplező szó igazsága. (…) Ezekből 
a kivételes pillanatokból áll az életem, 
amikor nem saját magammal és szenve
déseimmel törődöm, újjászületek és 
megértem a színház hivatását.”

Szabó Tibor fontosabb színpadi sze
repeiből: A költő (Petőfi: A helység ka- 
lapácsa), A szemüveges (Schwartz-Te
belac-Greene: Godspell), Állomásfőnök 
(Hrabal, B.-Krobot, I.: Szigorúan ellen-
őrzött vonatok), Anucskin (Gogol: Ház
tűznéző), Arlecchino (Arlecchino az al
világban), Balu (Dés L-Geszti P-Békés P: 
A dzsungel könyve), Bányai Jenő 
(Schönthan-Schönthan-Kellér: A szabin 
nők elrablása), Capulet (Shakespeare: 
Romeó és Júlia), Dr. Grünn (Wietkie- 
wicz: Az őrült és az apáca), Firsz 
(Csehov: Cseresznyéskert), Grotti kon

zul (Pirandello: Öltöztessük fel a mez
teleneket), Hobbs (F. H. Burnett, F. H. - 
Jeles A.: A kis lord), Ingrid apja (Ibsen: 
Peer Gynt), Ivolgin (Dosztojevszkij - 
Jeles A.: A félkegyelmű), Kapitány (Ba
rabás O: Partok, szirtek, hullámok), 
Kent grófja (Shakespeare: Lear király), 
Kerekes Ferkó (Kálmán-Békeffi-Kellér: 
A csárdáskirálynő), Kocsmáros (Egressy 
Z: Portugál), Konferanszié (Maste
roff-Ebb-Kander: Kabaré), Lipták had
nagy (G. Feydeau, G. - M. Desvalliéres, 
M.: A tartalék tartalékos), Marcus And
ronicus (Shakespeare: Titus Androni
cus), Mesélő, Halál (Lorca, G.: Vérnász), 
Meseautó (önálló zenés est), Michael 
James Flaherty (Synge: A nyugati világ 
bajnoka), Mihály főangyal (Madách I: 
Az ember tragédiája), Őrnagy (Örkény 
I: Tóték), Pacarel úr (Feydeau: Zsákba
macska), Papi Jóska (Háy J: A Herner 
Ferike faterja), Polonius (Shakespeare: 
Hamlet), Pompeius (Shakespeare: Sze
get szeggel), Rádiós (Presser - Szteva
novity: A padlás), Revunov (Csehov: 
Lakodalom), Rothschild (Słobodzianek, 
T.: Ilja próféta), Rottenbiller Lipót - Ke
lemen Zoltán: Márczius), Scapin (Moli-
ère:Scapin furfangjai), Schürzinger 
(Ödön von Horváth: Kasimir és Karoli
ne), Selsdon (M. Frayn, M.: Függöny 
fel!), Sganarel (Molière: Don Juan), 
Sipos (Molnár F: Üvegcipő), Sipos úr 
(László Miklós: Illatszertár), Szerviz 
operátor (Blasban, Ph. - Dömötör T.: 
Szerelmes Balázs), Szilveszter (Moli-
ère: Scapin furfangjai), Szolga/Sancho 
(Wasserman, D: La Mancha lovagja), 
Tábornok (Anouihl: Ardéle, avagy sze

ret, nem szeret...), Tomao Nicomaco 
(Vajda-Valló-Fábri: Anconai szerelme
sek), Uccú Jóska (Tersánszky-Ör
kény-Tömöry-Darvas: Kakukk Marci), 
Útközben (önálló est), Vas Gyula (Eg
ressy Z - Dömötör T.: 9700, Szombat
hely irányítószáma). Xaver Neuen-
schwander (UrsWidmer, U.: TopDogs).

Filmszerepek: Kénozd, királyi taná
csos (Ibrinkó), Balogh úr (Az igazi Mi
kulás), Énekes bolond (Az érsek láto
gatása).

Díjak: Jászai Mari Díj, fesztiváldíjak: 
1999, 2004, 2005, 2010.

Sokoldalú, jó hangi adottságokkal 
rendelkező, keresett színész, népszerű 
sanzonénekes. Ahol fellép, ott van kö
zönség. Sok helyre hívják fellépni zenés 
műsoraival. Műkedvelő társulatokat 
hozott létre és támogat, melyek előa
dásait a Nemzeti Színház éves szemlé
jén is bemutatták. Számtalan jótékony
sági rendezvény és adománygyűjtő 
akció szervezésében vesz részt. Fontos
nak tartja a fiatal tehetségek támogatá- 
sát, tanítványai több díjat nyertek or
szágos versenyeken.

„Szeretem a színészmesterséget, nem 
is értek egyébhez. Ha újrakezdhetném, 
mégis inkább énekes lennék. Minden 
dal ugyanis egy sűrített történet, és én 
akkor érzem magam igazán jól, ha sűrí
tett formában tudok történeteket 
előadni, akár többet is egyetlen este. 
Örülök, hogy színészként is visszatalál
tam ehhez a műfajhoz” — vallja a szín
művész-énekes.

Csirák Csaba
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jogok gondolata kifejezetten európai 
„termék”, lényegében az alkotmány
gondolattal együtt született, és mint 
látjuk, kialakulását jellemzően a francia 
forradalomtól számítjuk. Általában 
ugyanis a polgári forradalmak idősza
kában alakultak ki azok a társadalmi 
viszonyok, ahol a polgárság számára 
létkérdéssé vált olyan állam- és jog
rendszer kialakítása, amely a feudális 
nyílt jogi egyenlőtlenség helyett sze
mélyükkel és vagyonukkal szabadon 
rendelkező, és ebben az értelemben 
egyenjogú és szabad állampolgárokra 
épül. Következésképpen az embernek, 
mint személynek és mint társas, társa
dalmi lénynek vannak veleszületett, 
emberi és társadalmi lényéből/mivoltá
ból adódó sérthetetlen és elidegenít
hetett jogai, és ennek okán ezek min
denkit megilletnek.

Ez, és különösen a „mindenkit megil
letnek” követelmény hosszú évszáza
dok múltán teljesült, az is úgy ahogy, 
hiszen bármilyen kézenfekvő lenne is az 
egyenlőség és az egyenjogúság gondo
lata, ennek megvalósítása már sokkal 
nehezebb, és nem lehetnek illúzióink 
arra nézve, hogy mára ezek már meg
valósultak volna. Ellenkezőleg, napja
inkra újabb egyenlőtlenségek jelennek 
meg, és mélyülnek a már eddig is meg
lévők. Különösen igaz ez a gazdasági 
jellegű, az emberiséget kevés gazdagra 
és többszörösen sok szegényre osztó 
egyenlőtlenség vonatkozásában.

Az emberi jogok eszméje, követel
ménye az egyén és közösség/társada
lom, valamint az egyén és az állam/
közhatalom kettős viszonyrendszeré
ben jelenik meg. Az emberi jogokat 
nem a társadalom és még kevésbé az 
állam „adja”, hanem az állam jogként 
elismeri, tiszteletben tartja és érvénye
sítésüket a maga, egyébként hatékony 
eszközeivel biztosítja.

II. Különbözőségek emberi jogokon 
kívül és azokon belül

Az emberi jogok, alapjogok köre lé
nyegesen szűkebb, mint az embereket 
megillető jogok összessége, hiszen 
nem minden jogosultsága az egyénnek, 
amit alanyi jognak tekintünk, egyben 
alapvető emberi jog is. Az alapjogokat 
a nemzetközi jogi normákon túl min
den egyes ország alkotmánya tétele
sen rögzíti és csak azok minősülnek 
alapvető emberi jogoknak (alapjogok
nak). Számtalan, különböző eredetű 
joga, jogosultsága van minden egyes 
embernek, anélkül azonban, hogy ezek 
alapjogok lennének. Például a hitele
zőnek joga van arra, hogy az adósnak 
nyújtott kölcsön összegét visszakapja, 
de ennek forrása egy szerződés, amit a 
felek kötöttek és nem tekinthető alap
jognak. Gondolhatunk egy lakásbérleti 
szerződésre is, amelyben a feleknek 
kölcsönösen vannak jogaik és kötele
zettségeik, de ezek a jogok sem mi
nősülnek alapvető emberi jogoknak.

Egy másik példa még árnyaltabban 
láttatja az emberi jogok és más jogok 
viszonyát. Az kétségtelenül alapvető 
emberi jog, hogy a munkavállaló a vég
zett munkáért fizetséget, más szóval 
fizetést, bért kapjon. Ha nem így lenne, 
az így végzett munka vagy önkéntes 
vagy kényszermunka lenne.

Az előbbinek más a jogi státusa, az 
utóbbit pedig még az alkotmány is tilt
ja, bár nem minden kötelező módon 
végzett munka tekinthető kényszer
munkának. Ugyanakkor nem minden 
javadalmazásként kapott juttatás egy
ben alapjog, hiszen a munkavállaló 

kaphat a fizetése mellett prémiumokat, 
rendszeres pótlékokat, de ezek akár el 
is maradhatnak, amennyiben a munkál
tató gazdasági helyzete ez utóbbiak 
kifizetését nem engedi meg, mi több, 
akár a fizetés összege is csökkenhet, 
ahogyan ezt mindenki megtapasztal
hatta 2010 után. Azaz a munka után 
járó fizetés alkotmányosan garantált 
alapjog, de annak összege, vagy az 
egyéb juttatások már korántsem. 
Ugyanez érvényes a nyugdíjakra is. A 
nyugdíj alkotmányos emberi jog, de 
minden egyes esetleges járulék, pótlék 
és maga a nyugdíj összege sem tekint
hető alapjognak. Tehát jogok egész 
sora keletkezhet a legkülönbözőbb 
törvényi előírásokból, vagy éppen az 
emberek egymás között kötött külön
böző szerződéseiből vagy egyéb jog
ügyleteiből. A tulajdonhoz való jog, a 
magántulajdon garantált és mint ilyen: 
alapjog, ugyanakkor az egyes ember 
tulajdonjoga, illetve tulajdona folyama
tosan változik, csökkenhet vagy nőhet 
élethelyzettől és körülményektől füg
gően, tehát az állam a magántulajdon 
sérthetetlenségét biztosítja és nem a 
tulajdon mértékét.

Az alapvető emberi jogokon belül is 
léteznek különbségek, bár nem beszél
hetünk egy szigorú rangsorolásról az 
emberi jogok esetében. Az első szem
beszökő különbség akár, ha a román 
alkotmány alapjogi katalógusát nézzük, 
hogy egyfelől vannak emberi jogok, 
mint például az élethez való jog, a testi, 
szellemi épséghez való jog, a tanulás
hoz, az információhoz az egészséghez, 
a szavazáshoz, a megválaszthatóság
hoz, az egyesüléshez stb. való jog. Ezen 
kívül az alkotmány beszél személyi 
szabadságról, lelkiismereti szabadság
ról, vallásszabadságról, a kifejezés sza
badságáról stb. Tehát az alapjogokon 
belül megkülönböztethetünk egyfelől 
jogokat, másfelől szabadságokat (sza
badságjogokat). A kérdés, hogy van-e 
közöttük különbség? Tartalmuk szerint 
természetesen van, de lényegüket te
kintve a szabadságok is ugyanolyan 
értékű alapjogok mint a többi kifeje
zetten jogokként nevesített alapvető 
emberi jogok. Bizonyos különbséget 
természetesen megfigyelhetünk a két 
kategória között anélkül, hogy csök
kenne a szabadságok alapjogi értéke. A 
szabadságok esetében az államnak 
tartózkodó, beavatkozásmentes maga
tartást (vagy minimális beavatkozást) 
kell tanúsítania például a lelkiismereti- 
és vallásszabadság, a kifejezés szabad
sága, a véleménynyilvánítás szabadsá
ga tekintetében. Ez utóbbi kettő vo - 
natkozásában különösen fontos a saj
tószabadság és a bármilyen cenzúra 
alkalmazásának a tilalma, ami abban is 
megnyilvánul, hogy az állam, a parla
ment az elmúlt három évtizedben nem 
fogadott el sajtótörvényt.

Ezzel szemben, mikor az alapjogok 
keretében kifejezetten jogokról beszé
lünk, az állam aktív, tevőleges normatív 
szabályozó szerepet kell hogy betölt
sön. A politikai jogok, a magántulajdon, 
a tanuláshoz/oktatáshoz vagy például 
az egészséges környezethez való jog 
érvényesülése érdekében átfogó, rész
letes szabályozást kell  megalkosson, 
akár sajátos intézményeket és közható
ságokat létrehozzon annak érdekében, 
hogy ezek a jogok érvényesülhessenek.

Egy másik lehetséges különbségté
tel az alapjogokon belül az emberi 
jogok és állampolgári jogok között je
lenhet meg. Ma már egyre kevésbé re
leváns ez a megkülönböztetés, éppen 
az emberi jogok részletes nemzetközi 

szabályozása és átfogó bírói védelme 
miatt is. Az kétségtelen, hogy bármely 
ország alkotmánya elsősorban és min
denekelőtt saját állampolgáraihoz szól, 
ugyanakkor éppen az alapvető emberi 
jogok című fejezetben használják leg
kevésbé az állampolgár kifejezést és 
helyette a „mindenki”, „bárki”, „minden 
ember”, „személyek” fogalmai kerül
nek előtérbe. Nem elfogadható, de 
még csak el sem képzelhető, hogy az 
élethez, a testiszellemi épséghez, a 
védelemhez, az információhoz, vagy 
akár az egyesüléshez, a magántulaj
donhoz, esetleg örökléshez való jog 
csak és kizárólagosan a román állam
polgárokat illesse meg Romániában, 
hanem éppenséggel minden embert, 
aki törvényesen az ország területén 
tartózkodik. Hasonlóképpen érvényes 
ez a szabadságjogokra is. 

Alapvetően a politikai jogok egy ré-
sze esetében beszélhetünk állampol
gársághoz köthető jogokról, de még 
ebben a vonatkozásban sem mondható, 
hogy a politikai jogok kizárólag a ro-
mán állampolgárokat illetik meg, hiszen 
Románia EU-s tagságából kifolyólag a 
helyhatósági választásokon szavazók
ként és megválasztható jelöltekként is 
az országban élő uniós állampolgárok 
részt vehetnek, tehát szavazati joggal 
rendelkeznek és megválaszthatók. Ha
sonlóképpen az európai parlamenti 
választásokon. A parlamenti és elnök
választáson azonban szükséges a 
román állampolgárság megléte, de 
nem képez akadályt a kettős állampol
gárság ténye sem.

Végül egy harmadik különbség az 
emberi jogokon belül, ami nagy elméle
ti és politikai vitákat váltott ki úgy 
nemzetközi szinten, mint Romániában, 
ez az egyéni jogok és kollektív jogok 
kérdése, ami szervesen kapcsolódik a 
nemzeti kisebbségek jogaihoz.

Kezdetben főleg a liberális felfogású 
jogászok és politikusok kizárólag egyé
ni emberi jogokat ismertek el, hallani 
sem akartak a kollektív jogokról, ez 
utóbbiak létét, illetve létjogosultságát 
is tagadták. Ez a szemlélet tükröződött 
a nemzetközi jogi dokumentumokban 
is. Ez a felfogás jelenik meg alapvetően 
a román alkotmányban, hiszen nagy 
következetességgel a nemzeti kisebb
ségekhez tartozó személyek szóössze
tételt használja, még akkor is amikor ez 
nyilvánvalóan téves.

A ’90-es évek közepére változott a 
nemzetközi jogi megítélés, amennyi
ben a Nemzeti Kisebbségvédelmi Ke-
ret egyezmény, valamint Kisebbségi és 
Regionális Nyelvek Európai Kartája, a 
nemzeti kisebbségek jogai kapcsán az 
egyéni jogokon túlmenően elismeri 
azon egyéni jogok körét, amelyek csak 
közösségben gyakorolhatók. Ez nagy 
előrelépést jelentett és innentől már 
lényegében elhatározás kérdése annak 
a nyilvánvaló ténynek az elismerése, 
hogy kifejezetten közösségi, kollektív 
jogok is léteznek, már csak természe
tüknél fogva is.

Példával jól illusztrálható ez, neveze
tesen a kisebbségi jogoknak a három 
szintje. Az anyanyelvhez, annak elsajá
tításához való jog természetesen egyé
ni jog. Az anyanyelvhasználat joga a 
közéletben, akár közhatóságok előtt is, 
olyan egyéni jog, amelynek gyakorlása 
csak közösségben valósítható meg. 
Ugyanakkor az anyanyelvű oktatási in
tézmények létrehozásának joga már az 
adott közösséget illeti meg, s mint 
ilyen közösségi/kollektív jog. Ezeket a 
szinteket jól szemlélteti a román alkot
mány 32-es cikke a tanuláshoz való 

jogról. A cikkely (3) bekezdése előírja, 
hogy „A nemzeti kisebbségekhez tarto
zó személyek joga anyanyelvük tanulá
sához garantált, illetve az ahhoz való 
jog, hogy ezen a nyelven oktassák őket 

… „  Az (5) bekezdés pedig előírja, hogy 
„Az oktatás minden fokon állami, ma-
gán- és felekezeti intézményben folyik 
a törvény feltételei között.” Itt már 
megjelenik a közösség magán- és/vagy 
felekezeti oktatási intézmény létreho
zásának a lehetősége, illetve joga, ami 
kétségtelenül kollektív dimenziót ad a 
jognak. Következésképpen bármennyi
re is hangoztatja az alkotmány a ki
sebbségi jogoknak egyéni jog jellegét, 
a különböző rendelkezések utalnak a 
közösségi vonatkozásokra is. Hasonló
képpen az alkotmány 29-es cikke, mely 
a lelkiismereti- és vallásszabadság, va
lamint a felekezetek szabadságának biz- 
tosítását írja elő részben mint egyéni, 
részben mint közösségben gyakorolha
tó egyéni jogokat, az (5) bekezdésben 
kijelenti miszerint „A vallásfelekezetek 
autonómok az állammal szemben …”, 
ami teljeskörű, állami beavatkozástól 
mentes önkormányzatiságot jelent az 
egyházak számára, ez pedig nem minő
síthető másként mint kollektív, az 
adott felekezeti (római katolikus, re
formátus, evangélikus, unitárius stb.) 
közösség jogaként.

Elmondható tehát e vonatkozásban, 
hogy még a normatív valóság is rácáfol 
azon jogi, politikai érvelésekre, mely 
szerint kollektív jogok nincsenek. Az 
pedig egy teljesen más kérdés, hogy a 
meglévő, létező kisebbségi jogok érvé
nyesülése gyakran sérül vagy ellehetet
lenedik a hatósági jogalkalmazásban.

III. Korlátozhatóak-e az alapvető 
emberi jogok?

A nagyon egyszerű, sommás válasz, 
hogy igen, de ez újabb kérdéseket — 
nevezetesen a miért, és hogyan kérdé
seit — veti fel.

Minden egyén meghatározott társa
dalmi közösségben, állami keretek kö
zött él, ezért nagy általánosságban kije
lenthető, hogy az emberek nem lehet - 
nek jogosultak jogaik és szabadságaik 
parttalan, korlátlan gyakorlására.

Az alapvető emberi jogoknak, már csak 
természetükből adódóan is, terjedelmü
ket illetően korlátozottaknak kell lenniük, 
vagyis — kevés kivételtől eltekintve — 
nem tekinthetők korlátlan és különösen 
nem korlátozhatatlan jogoknak.

Három helyzetet különböztetünk 
meg, nevezetesen: a) a korlátozhatat
lan, kevés számú abszolút jellegű alap
vető emberi jogot, b) az abszolút alap
jogokon kívül az összes többi alapjog 
bizonyos ésszerű és természetes kere
tek, korlátok között szabályozott mó-
don gyakorolható, c) végül a harmadik 
helyzet, amikor rendkívüli okok, körül
mények miatt, átmenetileg, bizonyos 
alapjogok korlátozhatók, illetve gya
korlásuk egy időre felfüggeszthető. 
Nézzük mindegyiket külön-külön.

a). Nagyon kevés olyan emberi jog 
van, amely nem korlátozható, még tör
vénnyel sem. Ezeket abszolút jogoknak 
nevezzük, ilyen például az élethez való 
jog. Az ember puszta (biológiai) élete 
fölött az államnak nincs és nem is lehet 
korlátozó hatalma. Ezért a legtöbb eu
rópai állam alkotmánya, s a román alap
törvény is a 22. cikkely (3) bekezdésben 
kimondja, hogy „A halálbüntetés tilos.” 
Hasonlóképpen abszolút jognak tekint
hető a személyeknek a testi és szellemi 
épséghez való joga. 

Folytatása a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról

Ezzel kapcsolatosan az alkotmány 22. 
cikkének (2) bekezdése előírja, hogy 

„Senkit sem lehet kínzásnak vagy bár-
miféle embertelen vagy lealacsonyító 
büntetésnek vagy kezelésnek alávetni.” 
Még egy harmadik, abszolút korlátoz-
hatatlan jogot említek, ezt a román al
kotmány 21-es cikkének (1) és (2) bekez-
dése írja elő, hogy „Bármely sze mély az 
igazságszolgáltatáshoz fordulhat joga-
inak, szabadságainak vagy törvényes 
érdekeinek a megvédéséért. Ezen jog 
gyakorlását egyetlen törvény sem kor
látozhatja.” De ugyancsak abszolút, 
nem korlátozható jog a lelkiismereti 
szabadság is.

b). Ugyanakkor az emberi jogok túl-
nyomó része nem abszolút jog, hanem 
csak bizonyos törvényi keretek között 
gyakorolhatók. Gondoljunk például az 
emberi léttel kapcsolatos egyik legfon-
tosabb értékre, jogra, nevezetesen a 
szabadságra, a szabadsághoz való jog-
ra. A román alkotmány 23-as cikkelyé-
nek (1) bekezdése kimondja, hogy „A 
személyi szabadság és a személyi biz-
tonság sérthetetlen.”

A következő, egymás követő tizenkét 
bekezdés azonban a szabadság korláta-
iról, korlátozásairól szól, (úgymint őri-
zetbe vétel, megmotozás, előzetes le-
tartóztatás, fogva tartás, szabadság -
vesztés). Egy normálisan, jól működő 
társadalom elképzelhetetlen a szabad-
ság törvényi korlátozása, illetve min
den egyes személy önkorlátozása nél-
kül. A teljes, korlátok nélküli szabadság, 
már fogalmilag sem teljesíti a szabad-
ság követelményét, hiszen lényegében 
anarchiához vezet. Bizonyára sokan 
látták azokat a képsorokat, mikor az 
idén nyáron az Egyesült Államok egyes 
nagyvárosaiban bizonyos emberek, ki
használva a politikai zűrzavart és jobb 
sorsra érdemes tüntetések ürügye 
alatt „szabadon” fosztogatták az üzle-
teket. Lehet, hogy az ő egyéni életük-
ben ezt a szabadság pillanataként élték 
meg, egyébként hamisan, a társadalom 
azonban ebben az anarchiát és a garáz
da csőcselék megnyilvánulását láthatta.

Egy sor további alapjog, mint a moz-
gásszabadság, a kifejezés szabadsága, 
az információhoz való jog, a gyülekezé-
si szabadság, az egyesüléshez való jog, 
a sztrájkjog, de még a magántulajdon-
hoz való jog is csak törvényi keretek/
feltételek között gyakorolható, ami 
adott esetben jelenthet korlátozást is. 
Mindezen felsorolt alapjogoknak és 
még másoknak is megvan a részletes 
jogszabályi háttere, amelynek kereté
ben megfelelő korlátok, feltételek kö-
zött biztosítják ezen jogok gyakorlását, 
érvényesülését. Ezek a feltételek és 
korlátok folyamatos viták tárgyát ké-
pezhetik és a mindenkori törvényhozás 
és kormányzat hol szigorít, hol lazít 
ezeken, adott helyzettől, körülmények-
től vagy éppen lehetőségektől függően.

c). Ugyanakkor ezek valójában nem is 
tekinthetők igazi, valódi korlátozások-
nak, pontosabban ezen nem abszolút 
(hanem relatív) alapjogok, természe-
tükből fakadóan, nem alkalmazhatók, 
nem érvényesíthetők csak megfelelő 
szabályok keretében.

Az alapjogok igazi korlátozását a 
román alkotmány 53-as cikkely (1) be-
kezdése írja elő, és hasonló rendelke-
zést minden ország alaptörvényében 
találunk. Az említett cikkely előírja, 
hogy „Egyes jogok vagy szabadságok 
gyakorlása kizárólag törvénnyel korlá-
tozható, ha ezt, az eseteknek megfele-
lően, a nemzetbiztonságnak, a köz-

rendnek, a közegészségnek vagy a köz-
erkölcsnek; az állampolgárok jogainak 
a szabadságjogainak a védelme; bűn-
ügyi eljárás lebonyolítása; valamely 
természeti csapás, vagy valamely rend-
kívül súlyos katasztrófa következmé-
nyeinek a megelőzése megköveteli.”  

Az alkotmányi rendelkezés felsorolja 
azokat a körülményeket, védett értéke-
ket, amelyek veszélyeztetése esetén 
bizonyos alapjogok korlátozhatóak. Ezt 
azonban akkor lehet elrendelni, ha fel-
tétlenül szükséges, és az intézkedés-
nek arányosnak kell lennie a kiváltó 
okkal. A korlátozás a legtöbb esetben 
az adott alapjog gyakorlásának időle-
ges felfüggesztését jelenti, de semmi-
képpen sem magának a jognak a meg
szűnését.

Az elmúlt időszakban kialakult világ-
méretű járványügyi helyzet számos 
országban, köztük Romániában is szük-
ségessé tette ún. különleges jogrend 
bevezetését, ami kezdődött a sürgős-
ségi állapot majd a készenléti állapot 
bevezetésével, amelyben indokolt volt 
bizonyos alapjogok korlátozása, gya
korlásuk időleges felfüggesztése. Ez az 
érintett főbb alapjogok, a mozgássza-
badság, egyáltalán a szabadsághoz 
való jog — hiszen a karantén bármilyen 
helyen kórházban, más, hatóság által 
megjelölt helyen vagy a lakóhelyen 
történő elrendelése, — lényegében a 
szabadság korlátozását jelentette. 
Ugyanakkor a közegészség, mint társa-
dalmi követelmény, mely minden egyes 
embert érintő, „az egészség oltalmazá-
sához való jogban” nyilvánul meg (az 
alkotmány 34-es cikkelye) csak úgy jut-
hat érvényre, ha ez a jog (az egészség-
hez való jog) a járványügyi helyzetben 
felülírja (nem teljes egészében, de bi-
zonyos vonatkozásaiban) a szabadság-
hoz való jogot.

Az államnak (ez esetben értve első-
sorban a jogalkotó hatóságokat: parla-
ment, kormány) megvan (megvolt) az 
alkotmányban rögzített jogalapja, hogy 
a megfelelő korlátozó intézkedéseket 
megtegye, hiszen a 34. cikkely (1) be-
kezdése előírja, hogy egyrészt „az 
egészség oltalmazásához való jog ga-
rantált”, másrészt, hogy „Az állam köte-
les intézkedéseket foganatosítani a hi-
giénia és a közegészség biztosítására.”

Ugyanakkor nem lett volna szabad 
figyelmen kívül hagyni azt az alkotmá-
nyi rendelkezését, melyet az 53. cikkely 
(1) bekezdése fogalmaz meg és amely 
szerint: jogok vagy szabadságok gya-
korlása kizárólag törvénnyel korlátoz-
ható. Törvényt pedig csak a parlament 
fogadhat el, ebben a helyzetben még a 
kormány sem korlátozhat egyetlen 
alapjogot sem törvényerejű kormány-
rendelettel, még kevésbé kormányha-
tározattal.

A 2005-ös egészségügyi törvény 
pedig járvány idejére bizonyos alapjo-
gok korlátozását az egészségügymi
niszter hatáskörébe utalta. Ezt vette 
észre a Nép Ügyvédje 2020-ban a jár-
vány idején, megkeresve ezzel az ügy-
gyel az Alkotmánybíróságot, mely érte-
lemszerűen alkotmányellenesnek 
minősítette a kérdéses törvényi rendel-
kezést a 2020 évi 458-as számú Határo-
zatában. Nem is tehetett mást, az al-
kotmány fentebb idézett vonatkozó 
teljesen egyértelmű és kötelező rendel-
kezése fényében.

IV. Az alapvető emberi jogok – mint 
folyamatosan táguló „univerzum”. 
De meddig?

Kétségtelen, hogy az elmúlt évtize-
dekben az alapvető emberi jogok köre 
folyamatosan bővül, nem véletlen, 
hogy az alapjogok leggyakoribb, klasz
szikusnak mondható felosztása/cso-
portosítása szerint beszélünk első, 
másod és harmadik generációs jogok-
ról, miközben formálódik a jogok ne-
gyedik generációja is. Ez pozitív jelen-
ség volt mindaddig, amíg az első ge-
nerációsnak számító, az ember életé-
hez, létéhez, személyiségéhez köthető 
jogok mellett megjelent a szociális, a 
kulturális és gazdasági jogok második 
generációja, hasonlóképpen, amikor ez 
utóbbiak mellett megjelentek a nemze-
ti kisebbségek, a környezetvédelmi, a 
betegek, valamint fogyatékosok jogai. 
Bizonyára szélesíthető még az alapjo-
gok katalógusa, de félő, hogy szemé-
lyek, csoportok, vagy akár nemzetközi 
intézmények követelhetnek alapjog
ként és meg is jelenhetnek ekként 
olyan jogosultságok, amelyek nehezen 
sorolhatók az alapvető emberi jogok 
fogalomkörébe.

Felvethető, hogy miért ne lehetne 
minden jog, minden igény, óhaj, elvárás 
alapvető emberi jog, ha már ilyen jó 
dolog ez?

Elsősorban azért nem, mert ez anar-
chiához vezetne, rend nélküli társada-
lomhoz, ahol minden alapjog, ahol min-
dent szabad, miközben mindenki 
elfeledkezik a kötelezettségeiről.

Másodsorban azért nem, mert a 
jogok, bármilyen jogról legyen is szó, 

csak úgy érvényesíthetők, ha a másik 
oldalon a kötelezettségek is teljesül-
nek. Hiába a hitelező joga, hogy az 
adott kölcsönt behajtsa az adóson, ha 
az adós nem fizet, ezért keletkezik egy 
eljárásjogi jogosultsága a hitelezőnek, 
nevezetesen, hogy a szerződésbeli jo-
gának bírói úton szerezzen érvényt. 
Magyarán: beperli az adóst.

Ez az alapjogok vonatkozásában is 
igaz, hiszen az egyik oldalon ott van az 
alapjog címzettje, a személy, akinek 

alapvető joga például hogy tanuljon, 
dolgozzon, hogy közérdekű informáci-
óhoz jusson, sztrájkoljon, szavazzon, 
gyülekezzen, egyesületet hozzon létre, 
magántulajdona legyen, egészséges 
környezetben éljen stb., de a másik ol-
dalon ott van az állam, amelynek köte-
lezettsége ezek jogszabályi és/vagy 
adminisztratív intézkedésekkel való 
biztosítása. Ha minden alapjog lenne, 
egyetlen állam sem lenne képes ezeket 
a kötelezettségeit teljesíteni, tehát 
jogon kívüli, ex lex állapot, azaz anar
chia alakulna ki.

Végül harmadsorban azért nem (és 
ez az egyik legkényesebb, legnehezebb 
kérdés), mert súlyos, végzetes ütközé-
sek, ellentétek alakulnának ki az egyes 
alapjogok között. Ez a jelenség már 
most, a létező alapjogok rendszerében 
is megfigyelhető, de ezt kordában, ellen- 
 őrzés alatt kell tartani megfontolt jog-
szabályokkal és még megfontoltabb 
bírói ítélkezési gyakorlattal. Ilyen létező 
alapjogi ütközés például a vélemény-
nyilvánítás, a szólásszabadság joga és 
az emberi méltósághoz való jog elsőbb-
ségének kérdése: gyakorolható-e egyik 
a másik rovására, hol van a határ a két 
érzékeny terület között? Hol van a val
lásszabadság határa abban az értelem-
ben, hogy mi az egyházalapítás ésszerű 
követelménye? Hol húzódik az informá-
cióhoz való jog határa, kell-e az ameri-
kai, az orosz, vagy bármelyik titkosszol
gálat minden lépését tudnia az állam-
polgároknak? A személyes adatvéde-
lem időnként idegesítő eljárásai mellett 
az info-technológiai vívmányok minden 
egyes személyt „pőrén” üvegkalitkába 
helyeztek. Nincsen itt valami ordas kép-
mutatás? Közismert tény, miszerint 
egyes országokban (beleértve Románi-
át is), meglehetősen rosszak a börtön-
viszonyok, a fogvatartás körülményei, 
ennek ellenére is aránytalan, eseten
ként visszatetsző, ahogyan a bűnelkö-
vetők alapjogait előtérbe helyezik az 
áldozatok jogaival szemben. És még 
nem is beszéltünk az immáron klasszi
kussá vált kérdésről: mi a fontosabb: az 
egyén biztonsága vagy szabadsága? Fel 
lehet-e áldozni a biztonság érdekében 
a szabadságot és milyen mértékig? Le-
het-e alapvető emberi jog a migráció, 
különösen, ha az amúgy illegálisan tör
ténik? Adott ország állampolgárainak a 
biztonsága, kultúrája, vallása, hagyomá-
nyai, tehát civilizációja szerinti életvitel-
hez való jogát felülírhatja-e az ezt alap-
jaiban kikezdő, más értékrendet kép-
viselő migrációs „alapjog”?

Mindezek kényes, érzékeny és nehéz 
kérdések. Sokan bizonyára a kérdésfel-
tevést is vehemensen kritizálnák, vagy 
elleneznék. Mindezek a felvetett prob-
lémák azonban egy külön tanulmányt 
igényelnének.

A nyugati civilizáció számára, már ha 
kellő pontossággal be tudjuk határolni, 
definiálni, hogy ez mit is jelent és met-
től meddig tart, kétségtelen, hogy a 
legalapvetőbb értékek a demokrácia 
és a szabadság mellett, az alapvető 
emberi jogok. Napjaink (beleértve az 
elmúlt két évtizedet is) jó néhány ag-
godalomra okot adó folyamata, jelen-
ségei, történései nagy mértékben ki
kezdték, mi több létük, működésük és 
finalitásuk alapjaiban veszélyeztetik 
mindhárom alapértéket. Tanulmányok, 
nyilatkozatok, egymás mellett elbeszé
lő üresjáratú szólamok sokasága író-
dott meg, hangzott el, valójában azon-
ban értelmes, őszinte, nyílt és felelős 
vitára volna szükség.

Dr. Varga Attila,
egyetemi docens, alkotmánybíró
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— Honnan indult, hova vezetnek visz-

sza a gyökerei?
— 1954. november 6-án születtem 

egy színtiszta magyar református falu
ban, a Szilágy megyei Szilágyzoványon. 
Abban az időben 1400–1500 ember élt 
a településen. Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy magyar paraszt szülőknek a 
gyermeke vagyok, akiktől két dolgot 
tanultam meg: a drága jó anyám átadta 
nekem azt a tiszta kálvini hitet, ami ma 
is éltet, amit negyven éven keresztül 
Isten segítségével próbáltam a szó
székről — segédlelkész koromban a 
szatmárnémeti Láncos és a kültelki 
templomban, majd hat és fél évig Kis
bábonyban, harminckét évig pedig Eg
riben — hirdetni; édesapámtól pedig a 
nyakasságot örököltem, valamint a 
nemzet iránti szeretetet. A hit és a 
nemzet iránti szeretet vitt el odáig, 
hogy a saját fajtámnak sokszor úgy 
tűntem fel, mintha ellensége lennék, 
mert hangoztattam a hitemet és a 
nemzet iránti szeretetemet.

— Hol végezte a tanulmányait?
— Az első nyolc osztályt a szilágyzo

ványi iskolában végeztem. Az akkori 
tanári kart aranygárdának nevezték 
sokan. Huszonketten végeztük el a 
nyolcadik osztályt, abból tizenegyen 
jutottunk be a szilágysomlyói középis
kolába. A harminckilences létszámú 
középiskolai osztályban tizenegyen 
voltunk a szülőfalumból. Abban az idő
ben nem lehetett beszélni az iskolában 
a hitről és a nemzetről, de a mi tanára
ink megtalálták a módját annak, hogy 
belénk neveljék. Érettségi után elvittek 
katonának a konstancai Mihail Kogălni
ceanu reptérre.

— Mikor és milyen sugallatra válasz-

totta a lelkipásztori hivatást?
— Én nem tudom elmondani azt, 

amit nagyon sok lelkipásztor szépen 
megfogalmaz, hogy mikor, milyen kö
rülmények között szólította meg az 
Úristen, és lett lelkipásztor az ő hívásá
ra. Az én életemben úgy volt, hogy 
szilágysági lévén édesanyám egy na
gyon mély hitű református volt. Nálunk 
el se lehetett képzelni a vasárnapot 
vallásóra és istentisztelet nélkül. Nem 
kellett minket küldeni, rábeszélni, hogy 
menjünk. Úgy nőttünk fel, hogy ez ter
mészetes volt. Katonaság után úgy 
éreztem, hogy a lelkipásztori hivatást 
választom. Jelentkeztem, hogy szeret
nék az Úristen pászmájában szolgálni. 
Tudtam, hogy az Úristen majd eldönti, 
hogy kiválaszte engem erre a hivatás
ra. Nagyon sok erőt, hitet és reménysé
get kaptam a szolgálatomhoz. A teoló
gián is kiváló tanáraim voltak, akik 
rávezettek a szolgálat szépségeinek a 
megismerésére és megszeretésére, a 
hivatástudat megszerzésére.

— Milyenek voltak a teológiai évek?
— El szeretném mondani, hogy a 

teológiai évek 1976–80 között teltek, s 

abban az időben már nagyon megne
hezedett a teológusok életvitele. A 
titkosrendőrség szemmel tartott, na
ponta megjelent a teológián. Mi láza- 
dásként a tablónkra azt az igét írtuk 
fel, ami azt üzente, hogy nem szabad 
meghátrálni. A Zsidókhoz írt levél 10. 
részének 38–39. versei így szólnak: „Az 
én emberem pedig hitből fog élni, és 
ha meghátrál, nem gyönyörködik ben-
ne a lelkem. De mi nem a meghátrálás 
emberei vagyunk, hogy elvesszünk, 
hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” 
Ez az ige arra vonatkozik, hogy nem 
lehet meghátrálni a hivatástudatban, a 
szolgálatban, csak Jézus Krisztust kell 
szolgáljuk, senki mást. Mi akkor még 
hozzátettük, hogy nem hátrálunk meg, 
ott állunk a bástyán, és szolgáljuk a 
nemzetünket.

— A rendszerváltás előtt a hatalom 
nem becsülte sokra a lelkipásztorokat, a 
hívek sem merték kifejezni nagyrabecsü-

lésüket. Hogyan alakult az ön lelkipász-

tori pályája?
— A teológia elvégzése után jött az a 

negyven esztendő, ami azzal ér véget, 
hogy nyugdíjba vonulok. 1986. február 
22-ét sose felejtem el. Kisbábonyban 
voltam lelkipásztor, és kaptam egy fel
szólítást, hogy délután három órára 
jelentkezzek a halmi rendőrőrsön. A 
nagyobbik fiam négyéves volt, a kiseb
bik négy hónapos. Korábban édesapám 
egy levélben figyelmeztetett, hogy 
hívni fognak, ugyanis egy ismerőse 
mondta neki, hogy Szilágyzoványon 
érdeklődött utánam a Szekuritáté. 
Három órától tizenegy óráig tartottak 
a rendőrségen, egy mikolai származású, 
Dobos vezetéknevet viselő személy 
faggatott. Mindenáron be akart szer
vezni, hogy működjek együtt velük, és 
tegyek jelentéseket. Nagyon csúnyán 
beszélt velem, próbált megfélemlíteni, 
de nem sikerült. Minden lelkipásztor 
annyit tett, amennyihez bátorsága volt. 
Én a feleségemmel akkor is tartottam 
ifjúsági órákat, a felnőtteknek pedig 

bibliaórát. Nagyon sokan jártak át Kis
bábonyra más falvakból is. Már abban 
az időben volt diákpresbitérium, kis 
kurátor. Egriben ma is így van. Néptánc-
oktatás és színjátszócsoport nem volt.

— Mit hozott a változás?
— A szabadság szabadosságot is ho

zott. A kezdet kezdetén, az 1990-es 
évek elején a fiatalság körében tapasz
taltam meg azt, hogy mennyire vissza 
volt szorítva az életükben az egyházi 
élet, az Isten iránti vonzalom, a Krisz
tus iránti szeretet. Abban az időben 
harminc-negyven fiatal vett részt az 
IKE-órán. Minden évben szerveztünk 
táborokat. Az egyházmegyének van 
egy tábora Székelyföldön, Székelyud
varhely és Gyergyószentmiklós között, 
Libánfalván. Ez a tábor úgy jött létre, 
hogy annak idején nászúton voltunk a 
feleségemmel az egyik barátnője édes
apjának a házában. Az idős bácsi építet
te a kis házakat, egyiket a másik után 
azzal a céllal, hogy ott összegyűjti és 
táboroztatja a magyar gyerekeket. Az 
1990-es évek elején úgy döntött, hogy 
eladja a táborhelyet. Huszonkétezer 
márkáért vette meg az egyházmegye. 
Több alkalommal is mentek csoportok 
táborozásra, de ma már nem vállalják a 
lelkipásztorok, hogy egykét hétre elvi
gyenek oda fiatalokat. Meg kell mond
jam őszintén, hogy én már nem tudok 
foglalkozni a mai fiatalokkal. Sokan 
mondják, hogy maradhatnék lelkipász
torként hetvenéves koromig, de látom 
a tehetetlenségemet. A fiatalok nem 
az én nyelvemet beszélik, én pedig 
nem az ő nyelvüket.

— Ön is azt tapasztalja, hogy van egy 
törés a generációk között? Régebben a 
szülő, a pedagógus, a lelkipásztor minta 
volt a gyerekek számára. Mintha ma már 
nem így lenne.

— Sajnos nem minta a szülő a gyere
ke számára. A gyermek nem keresi a 
mintát, nem is akarja a szülőben keres
ni, hanem a telefon, a számítógép ala
kítja a fiatalok életét. Nagyon sok szülő 

is ebbe az irányba tolódik el. Megpró
bál modern lenni, és olyan kapcsolatot 
alakít ki a gyerekével, ami nem biztos, 
hogy jó eredményekhez vezet. A szülő 
sem úgy él, hogy az élete jó minta le
gyen. És amit én érzek és látok… 
Eszembe jutnak Antall Józsefnek, Ma
gyarország egykori miniszterelnökének 
a szavai, hogy egy keresztény Magyar
országot szeretne. Mindaddig, amíg a 
gyermek és az ifjú nem keresztény 
szellemben nő fel, hanem valami ettől 
eltérő szellemben, addig a mintaképe 
nem a szülő lesz, hanem a démon, a 
gonosz, az, ami pillanatnyi megelége
dést ad számára.

— Négy évtizedes lelkészi szolgálata 
alatt sok kedves, fájdalmas, szívszorító 
vagy éppen felemelő pillanatot élt meg. 
Van olyan, ami feledhetetlen emlék?

— Amiért hálás vagyok az életemben, 
az az, hogy 1990 februárjától közel 
húsz éven át a szatmárnémeti bünte
tés-végrehajtó intézetnek voltam a 
börtönlelkésze. Ebből az időszakból 
van egy feledhetetlen történetem. Az 
egyik édesapa megszólított itt, és el
mondta, hogy azért van a börtönben, 
mert megölte a feleségét. Van két fia, 
az egyik tizenkét éves, a másik tízéves. 
A nagyobbik gyerekre vissza tud emlé
kezni, a kicsire nem, mert néhány hóna
pos volt, amikor a tragikus esemény 
történt. A két gyerek árvaházban volt 
elhelyezve. Az apa arra kért, hogy vi
gyem el hozzá a gyerekeket látogatóba. 
Beszéltem a börtönparancsnokkal, aki 
azt mondta, ha el tudom intézni, nincs 
ellene kifogása. Hosszú utánajárással 
egy szombaton létrejött a találkozás. 
Ezt a jelenetet nem lehet elmesélni. A 
tizenkét éves gyerek ragaszkodott az 
édesapjához, de a tízéves nem tudott 
mit kezdeni a helyzettel.

— Milyenek voltak az esperesi évek?
— Küzdelmekkel, nehézségekkel el

töltött hat év volt. Anyagilag egy lerob
bant egyházmegyét vettünk át Csűry 
Miklós egyházmegyei főgondnokkal, 
aki mindenben a támaszom volt. Anya
gilag rendbe tettük az egyházmegyét, 
de hogy a lelki fejlődésben hova jutott, 
az nem tőlem függött. Büszkeséggel 
tölt el, hogy az a papír, amire fel van 
írva, hogy mit tettünk hat év alatt, nem 
üres. Az egyik legnagyobb megvalósí
tás a nagytarnai tábor létrehozása volt.

— Ön mit tart a lelkipásztor legfőbb 
feladatának?

— Nem kell megfogalmazzam, hogy 
mi a lelkipásztornak a feladata, ezt 
megfogalmazta Jézus Krisztus: „Menje
tek el, és tegyetek tanítványokká min
den népeket!” Ez a lelkipásztor felada
ta. Nem bohóckodva, nem izmusokat 
behozva, hanem puritán módon, ahogy 
Kálvin János valamikor elkezdte: menni, 
kopogtatni, hirdetni az igét. Én hiszem, 
hogy nekem negyven éven át sikerült 
teljesíteni a lelkészi feladatot. Sokszor 
el vagyok keseredve, amikor látom, 
hogy a református templomainkat mi- 
vé változtatják.

— Hogyan tölti majd a nyugdíjas éve-

ket?
— A lelkészi hivatást nem szeretném 

lezárni. Ha a Jóisten ad értelmet és 
bölcsességet, a fiatal kollégák pedig 
lehetőséget, bármikor vállalom a szol
gálatot. Kétlaki életet fogunk élni: Eg
riben van egy kis telkünk, azon van egy 
kis parasztház egy gyümölcsössel, itt 
fogunk élni nyáron, télen pedig Szat
márnémetiben. Nem szeretnék min
den szálat elszakítani az egriekkel. Az 
Egri Református Egyházközségnek 
maradunk a tagjai.

Elek György

Több mint negyven év lelkipásztori szolgálat után nyugdíjba vonul Kovács 
Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye volt esperese, egri lelkipásztor. 
Tegnap búcsúzott az egri gyülekezettől. Életéről és lelkipásztori pályájáról, 
a lelkészi hivatás lényegéről kérdeztük.
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A timpanon ókori görög építészeti 
elem, a homlokzat háromszög alakú 
felső falrésze, amelyet párkánnyal ha
tároltak és általában domborművekkel 
díszítettek. Gyakran nevezik homlokfe
lületnek, oromzatnak is. Ez, mint a dí
szítmény fontos, jellemző eleme, szá
mos klasszikus motívum mellett széles 
körben elterjedt az építészetben szer
te a világon, Szatmárnémeti épületein 
is szép számmal találunk rá példát: 
oromzatos ajtókat, ablakokat, illetve az 
oromzatra, timpanonra emlékeztető 
formákat. Ezekről a legtöbb esetben 
hiányoznak a domborművek, díszítések, 
feliratok, sokszor csak az üres, gazdag 
profilú vakolatkeret marad. 

A klasszikus élenjárót, példamutatót, 
követendőt, iránymutatót jelent a mű
vészetben — tehát az építészetben, 
épületszobrászatban, szobrászatban is 
—, általában olyan csúcsteljesítmény, 
amely évszázadok múltán se megy ki a 
divatból, hanem egyfajta mérföldkő
ként, viszonyítási etalonként szerepel. 
Erről nemcsak motívumok, hanem stí
lusirányzatok — reneszánsz, historiz
mus, újklasszicizmus — szólnak, de az 
eklektika is bőven hasznosít klasszikus 
elemeket.

Az újklasszicista szatmári Székesegy
ház díszes, monumentális portáléjának 
timpanonját (01), széles, kiugró vako
latkeret emeli ki, középső részét dom

bormű ékesíti, amely Máriát, mint a 
Mennyek Királynéját ábrázolja. A mö
götte látható dicsfény sugarai mintegy 
kitöltik a háromszög alakú tér csúcsok 
felé keskenyedő részeit. Nem a szó 
szoros értelmében vett, az ókori görög 
templomok timpanonjához hasonló ez 
a megoldás, de nagyon sok rokon vo
nást mutat azzal.

A székesegyháznál jóval később lét
rehozott új plébániaépületének hom
lokzatán a timpanonon (02) már nem 
alakos domborművet keretez, hanem 
kifinomult vonalvezetésű, növényi jel
legű terülődíszt láthatunk, amelynek 
középpontjában kartus található latin 
felirattal: PAX.

Timpanon látható a négy szatmári 
állami népiskola 20. század elején 
emelt épületein, ezekkel a Halász Fe
renc/C. Brâncoveanu, a Rákóczy/M. Vi
teazul, a Kinizsi/Ioan Slavici, (03) a Wes
selényi/Wolfenbüttel utcákon talál - 
kozhatunk. Eredetileg itt a kettéosz
tott évszám között a magyar címer volt, 
ezeket a határok megváltoztatása után 
eltávolították, de az évszám maradt, 
jelen esetben: 1903.

Van Szatmárnémetiben városcíme
res timpanon is, az egykori gőzfürdő, 
ma Zöld-Ház épületének homlokzatán 
(04), amely a Kossuth-kertben áll. Az 
ovális kartusban lévő, szépen mintá
zott színes városcímer díszes keretbe 
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foglalt háromszögletű mezőjében hul
lámos vonalvezetésű indadísz egészíti 
ki a kartust, amelyen a növényi erede
tű díszek mellett bőségszarút és mo
solygó puttó-fejeket is felfedezhetünk.

Oromzat látható az ún. Muhy palota 
homlokzatán (05), a sarokrészen, az 
erkély felett. Felül a vaskos keretet 
konzolok (gyámkövek) „tartják”, fog
sordísz keretezi. A belső térben a köz
ponti elrendezésű, elegáns, ívelt kere
tű kartust lendületes, szimmetrikusan 
elrendezett levéldísz egészíti ki, betölt
ve a felület túlnyomó részét. A kartus
ban található a tulajdonos monogram
ja: M. Zs., vagyis Muhy Zsigmond.

Megítélésem szerint a város leg
szebb oromzatos díszítése a Károlyi- 
közben/Kogălniceanu utca található 
(06). Ezen a homlokzaton minden az 
egyszerű, mégis hatásos, monumenta
litást, de ugyanakkor nyugalmat, har
móniát, kiegyensúlyozottságot is tük
röző ablaksor adja. Szerintem ezt a 
meglehetősen elhanyagolt, rossz álla
potú épületet eredeti formájában sza
bad csak helyreállítani.

A Batizi úton látható Popp családi 
kápolna (07) oromzatát belülről ívsor- 
fríz kertezi, ez kölcsönöz neki elegáns, 
csipkedíszre emlékeztető kinézetet. Az 

oromzat belső felületének középpont
jában, a középkori katedrálisok gyakran 
feltűnő díszét, áttört rozettát, rózsaab
lakot láthatunk.

A törvényszékkel szemben álló bér
ház szűk, belső terű oromzatában (07) 
már nem fért el két fekvő puttó, ezért, 
vagy más meggondolásból ezek föléje 
kerültek. Szatmárnémetiben sem elszi
getelt jelenség ez a megoldás, a Kazin
czy/Ştefan cel Mare utcai Gutmann-há
zon is láthatunk hasonlót.

A Vasúti Internátus oromzatának 
belső dísze az épület rendeltetésére 
utal. Még hosszan sorolhatnám a pél
dákat a püspöki palotától az Iparosott
honig, a püspöki konviktustól számos 
múlt századfordulós magánházig. Ha 
ezzel az írással sikerült felkelteni az 
érdeklődést, legszebb reményeim sze
rint néhányan kicsit más szemmel fi
gyelik majd ezeket a díszeket is a to
vábbiakban. Mint már többször, több 
helyen említettem, Szatmárnémeti 
szegényes és viszonylag új építészeti 
megvalósításain ezek az elemek emlé
keztetnek az európai stílusirányzatok
ra, a mérvadó, klasszikus példákra, 
emiatt olyan fontosak számunkra.

Muhi Sándor
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Az idők folyamán sokszor átérté
kelődtek a nemi szerepek. Ahogy a 
nőknek a tűzhely mellől joga lett vál
lalatokat vezetni, úgy a férfiak is ki
léptek a mamutvadászat szerepköré
nek nehézségeiből és mára sok eset- 
ben férfias öltözetnek alig nevezhető 
textilben vonulnak világhírű divatcé

gek kifutóin. Probléma lenne ez? Va-
jon kevesebb konfliktus lenne-e a vi
lágban, ha jobban ragaszkodnánk sze- 
repeinkhez és jobban erősítenénk 
nemi identitásunkat?

Azt gondolom, a női vagy férfi lét 
nem szerep vagy teljesítendő felada
tok halmaza. Inkább csak a sors hozta 
lehetőség arra, hogy megéljük egy 
adott testben és lélekben azt, amik 
vagyunk — ha nők, akkor nőiessé
günk és annak minden vonzatát, ha 
pedig férfiak akkor a férfiasságunk 
szépségeit és kihívásait. A nő képvise
li a gyengédséget, az esztétikát, a 
gondoskodást és a családi otthon 
melegét, a férfi az erőt, a kitartást, 
sokszor a szigort és a hatalmat is. 
Ebben a gendersemleges világban a 
leírtak lehetnek régimódi jelzők, di
vatjamúlt hozzáállás, de azért egy 
harmonikus élethez kellenek bizo
nyos irányvonalak, hogy a kapcsolat
ban minkét fél tudja, mi is az, amit 
nyújtania kellene, hogy hiányérzet
mentes, teljes életet élhessenek.

A férfi ereje, egzisztenciája nem a 
kényelmes élet megteremtésének a 
feltétele vagy kelléke. Ma sok kapcso
lat előmenetele erre alapoz. Milyen 
autó, ingatlan vagy divatmárkák birto
kosa az illető férfi, hiszen ez mindet 
elmond róla ugyebár. Az férfi ereje, 
egzisztenciája és karaktere a női 
gyengédség, báj és teremtő erejének 

az ellenpólusa és kiegészítője kellene 
legyen ahhoz, hogy összetartozásuk 
harmonikus egyensúlyba legyen. Ha 
kényelmes, meleg otthont teremt a 
nő, melyben mindent áthat a lénye, 
melyben valódi az asztalra tett étel és 
a kimondott szavak is és a férfi meg
hozza az elköteleződés és a hűség 
döntését, ezzel óvva és erős alapot 
teremtve a kettejük közötti szövet
ségnek, onnantól elméletileg kimoz
díthatatlan pályán fejlődnek ők és 
körülöttük minden. Ma már a munká
ra fordított idő, a karrierbeli előreha
ladás sok esetben fontosabb mint a 
magánélet, mivel mind a nő, mind a 
férfi számára a betöltött pozíció stá
tuszszimbólum és folytonos versen
gésre ad okot, és ezt a versengést 
hazais viszik a felek. A férfiakat rosz
szul érinti, ha a nőt sikeresebbnek 
ítélik meg, hiszen ő van a családfenn
tartó szerepben, neki kell egy erő
sebb szerepet felvállalnia. Mivel a 
nemi szerepek elkezdtek összemo
sódni pályaválasztásban, öltözködés
ben és életformában egyaránt, lásd a 
választott szingliség fogalmát, így 
lassan a nehéz fizikai munkán kívül a 
modern világ eszközeivel a nők is min
dent el tudnak maguk végezni. Így 
nem is csoda, ha a férfiak a státusz
szimbólumok által kezdik el megőrizni 
a férfiasságukat, hisz minél több nőt 
meghódítva, minél magasabb pozíció

ra törve annak a látszatát keltik, amit 
át is szeretnének élni, azt, hogy ke
zükben az irányítás. Mivel ma már az 
online térben nem is kell felvállalniuk 
az embereknek önmagukat, így a férfi 
bármilyen látszatot és megítélést te
remthet magának a profilja vagy fotói 
által, amit valóságként élhet meg. A 
baj csak annyi, hogy az online felüle
teken nem kell eleget tennie férfias 
feladatoknak, melyek minden életkor
ban változóak. Fiatal éveikben, mikor 
saját határaikat feszegetik, versenge
nek és igyekeznek felhívni magukra a 
figyelmet, ez még csak természetes. 
Az ezt követő években a családalapí
tás, az anyagi javak összegyűjtése, ki
csit a gyengédség és a befelé fordulás 
kell jellemezze a férfit, majd az apává 
válás és a kiteljesedés az, ami hagyo
mányosan következik. Talán ez már 
nincs így, nem ezek a lépések jellem
zik a változásokat és nem ebben a 
sorrendben, de a világunkon is látszik, 
hogy a cselekvés, a kitartás és a küz
dés nem jellemzi a férfiak világát, 
annál inkább a látszatversengés, a 
kényelem és a szenvedélytelenség.

Gyermekeink rohanó apákat, ki
égett anyákat látnak, ahelyett hogy 
belenőnének a családon belüli harmó
niába, a feladatok megosztásába és 
abba, hogy a fiúk az apáiktól jellemet, 
karaktert és erőt sajátítanak el.

 Juhász Zita, közgazdász

Egy májusi nap hal meg az anyja. 
Csabesz ül a konyhában és két üveggo
lyót kocogtat egymáshoz. Amáli, a nő
vére, leül mellé, és sötétedésig magya
rázza, hogy mi történik most, és azt is, 
hogy mi lesz ezután.

Csabesz negyven éves. A világot más 
szemszögből nézi és látja. Ahogy saját 
magát is. Azért olyan különös, mert 
csillaghulláskor született. Azt nem érti, 
hogy mik azok a gének. Vacsora után 
előkeresik a fekete öltönyt a temetésre.

— Anya hol van?  — kérdi és Amáli
nak szivárognak a könnyei.

— Meghalt. Anya meghalt… Érted, 
Csabesz?

A férfi nézi a falat. Nem sír. Amáli 
meg újra elmagyarázza, hogy ezentúl ő 
vigyáz majd rá. Nagy tömb a csend. S 
nem bukik ki belőle a bizonyosság, 
hogy valamilyen szinten érti, felfogta, 
tudomásul vette. Igaz, nem játszik a 
golyókkal sem, csak bámul üres, sem
mibe révedő tekintettel.

— A fal.
— Tessék?
— Nem szép a fal. Azt hiszem, az na

gyon szomorú dolog.
— Mi, Csabesz?
— Ha nincs egy szép falad. Ha odané

zel, és nem tudsz mosolyogni… Mert 
üres…

Élettelen…
A temetés után Csabesz szembeül a 

fallal, s egész délután el sem mozdul 
onnan. Amáli aggódik. Arra gondol, 
valószínűleg sokkot kapott. Leguggol 
hozzá és megérinti a kezét.

— Csabesz, vegyek neked valami 
szép tapétát?

— Nem. De a csajomat, azt kiteszem 
a falra — elmosolyodik, de a tekintetét 
nem veszi le a falról.

Az újság hátoldalán mindig van egy 

modell lány fotója. Felöltözve. Aláírják 
a keresztnevét s azt, hogy mi a kedvenc 
időtöltése. Elsőnek Csilla kerül ki a falra. 
Aztán Csabesz nagy precizitással kivág
ja Esztert is, aki búzavirágkék ruhában 
feszít. Judit szemüveges, Laura kalapot 
visel. Egymás mellé szépen felragasztja 
őket a falra. Ha valamelyik nagyon tet
szik neki, kikiabál a konyhába.

— Anya, gyere, nézd meg a csajom!
Amáli rágja a szája szélét, a fekete 

hajpántot feljebb taszítja a lisztes kezé
vel és rámosolyog Csabeszre.

— Szép nő.
— Az. Ez is szép. Elolvasod, hogy hív

ják?
— Tamara.
— Olvasd, ő mit szeret!
— Szeret olvasni, zenét hallgatni, ki

rándulni.
És Amáli minden nap elolvassa neki 

a napilapból a lányok nevét és hobbija
ikat.

Csabesz kivágja a képet az újságból 
és felragasztja a falra a többi kép mellé.

Így telik el a nyár. Amáli gyászol. Csa
besz sosem volt még ilyen izgatott, 
érdeklődő, elfoglalt. Olykor türelmet
len is, ha késik a postás a lappal. De
cemberre a fal teljesen megtelik a női 
modellek képeivel.

— Nem fér fel több lány a falra, Csa
besz — guggol Amáli a testvére mellé.

— Nem baj. Sok jó csajom van. Ugye?
— Igen. Nagyon sok.
— Az ott ki zöld ruhában?
— Ingrid. Úszni szeret, fotózni és ké

peket festeni.
Amáli meghökken. Majd félszáz nő 

képe van a falon. Közel megy a zöld 
ruhában pózoló nőhöz. Valóban Ingrid. 
És tényleg szeret úszni, fotózni, festeni.

— Hihetetlen jó fej vagy, Csabesz! És 
az ott? Ő ki?

— Brigitta — vágja rá a választ. Sze
ret főzni, utazni, filmet nézni.

— Te mindegyiknek tudod a nevét?
— Aha. Hát a csajom, nem?
És Csabesz ennyit még soha nem 

mosolygott. Ha kiszól a konyhába, Amá
lit kiáltja, nem az anyját. S a nő boldog, 
hogy végre túl vannak a nehezén.

Karácsonyra hazajön Amáli barátja 
Franciaországból. Tomi érkezéséről 
sokat kell beszélni Csabesznek. Mint 
mindig, ha valami változás jön. Csa
beszt ott találja a fal előtt. Tomi ledöb
ben a látványtól.

— Hát ez meg mi a franc? Mi lett a 
fallal, Amáli?

A konyhából edénycsörömpölés hal
latszik, s hogy a nő nem válaszol, oda
megy a férfihez.

— Csabesz, mi ez itt? — mutat a falra.
— Nőtapéta.
— Micsoda?
— Nőtapéta. Ők a csajaim. Az én csa

jaim… Szép nők.
Tomi dühbe gurul, a fürdőszobából 

kihoz egy vödör vizet és rávágja a tele
ragasztott falra. A víz a falról vissza
csapódik Csabeszre, aki csurom vizes 
és iszonyú hangot adva ki magából le
kuporodik a sarokba és sír. Sír és üvölt.

— Anya! Anya! Bántja a nőket! Anya, 
ő rossz. Rosszat tett. Tönkretette a nő- 
tapétát.

Eláztak a nők.
Amáli teljesen kétségbe van esve. 

Üvöltve csapja rá Tomira az ajtót.
— Nem akarlak látni többé!
— Akkor élj a hülye öcséddel!
— Néha sokkal okosabb, mint te, te 

seggfej!
Aztán hosszú csend. Amáli leguggol 

Csabesz mellé és hátát nekiveti a vizes 
falnak. — Ne haragudj. Majd rendbe 
hozzuk.

— Mit? Meghalt anya! Érted? Meg
halt. Ezt hogy lehet rendbe hozni, 
Amáli?!

— Nem tudom, Csabesz. Én is csak 
próbálkozom. Úgy élni, mint azelőtt. És 
sokszor nem sikerül. De igyekszem.

— Hülye pasid van.
— Tudom. Sajnálom, amit tett. Kik 

áztak le a falról, Csabesz?
— Nem tudom. Nem ismerem őket. 

Csak a fejembe marad a nevük. De 
egyik se simogatja meg soha a fejem, 
nem kennek nekem lekváros kenyeret, 
és nyolc hónapja senki se mondja, hogy 
kisfiam.

— Jaj, Csabesz, és én még azt hittem, 
hogy te már túl vagy ezen. Túl vagy a 
gyászon.

Tudod, anya meghalt… Te is ott vol
tál. Jól állt rajtad az a fekete öltöny. Jó 
lesz neked itt, csak mi ketten, te meg 
én. Gyere, mosd meg az arcod, öltözz 
át, és én kenek neked egy szelet lekvá
ros kenyeret. Rendben?

— Rendben. És anya mikor fog haza
jönni?...

Kovács-Széles Andrea
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Heinrich Andrea,
Hám János Római Katoltikus 

Teológiai Líceum

1. Most, ebben a pillanatban, ahogy 
ezt kérdezed, én elsősorban kamaszko
rom/középiskolás korom versélménye
ire emlékszem. Akkoriban különös ra
gaszkodás fűzött a kedvenc verses- 
köteteimhez. Ha beleolvastam mond
juk a József Attila kötetbe, az olvasott 
versek sorai észrevétlenül megragad
tak bennem, és a legváratlanabb hely
zetekben — például mikor piros volt a 
jelzőlámpa — eszembe jutottak, mant
ra-szerűen ismétlődtek bennem. És ha 
egy sorra nem emlékeztem pontosan, 
mondjuk kimaradt egy jelző, vagy tud
tam, hogy nem pontosan emlékszem rá, 
azt borzasztóan zokon vettem. Hazaér
ve muszáj volt megkeresni, megnézni, 
és ezáltal újabb verseket elolvasni. Így 

„sajátítottam el” kedvenc köteteim ver
seit. A kötetekhez fizikailag is ragasz
kodni kezdtem, nem lehetett — tegyük 
fel — más kiadást használni.

3.  A modern kor írásait könnyebb a 
mai ember és diák számára közelebb 
hozni, hiszen ezekben inkább felfedez
zük a mi XXI. századi életérzésünket, 
problémáinkat. Sok kortárs szöveg is 
jól működik, bár ezek nem tartoznak a 
kötelező listás olvasmányok közé. Egy 
régebbi emlék jut eszembe, amikor egy 
óra előtt kimondottan tartottam attól, 
hogyan fogom általános iskolások szá
mára megtanítani Móricz Február, hol 
a nyár? című elbeszélését. (Akkor ez 

benne volt a tankönyvben.) Úgy érez
tem, ez az írás olyasmiről szól — éhe
zés, fázás, szegénység, a kamrában őr
zött egyetlenegy sonka —, amihez a 
mai diákoknak nincs közük, talán nem 
is érdekli őket. Ezen az órán kelleme
sen csalódtam, elcsodálkoztam, mert 
Móricz elbeszélése ezzel együtt hatott, 
élő volt.

5.  Újra az a helyzet jut eszembe, 
amikor egy kisdiákom nem ment ki a 
fogalmazás óra utáni szünetben, ha-
nem bent maradt, és nem törődve a 
körülötte kialakult zűrzavarral, teljesen 
belemerült a munkába. Élvezettel, kö
vetkezetesen befelé figyelve dolgo
zott. Igyekezett befejezni az írását, 
amit nem szakított meg a szünet vagy 
a többiek zajongása miatt. Számomra 
ez a pillanat szimbólummá vált, a sza
bad, érdek- és kényszermentes, önma
gáért végzett alkotómunka jelképévé. 
Sokszor tapasztalom, hogy megvan a 
diákokban ez az érdeklődés. Jelen van 
a versmondásban, írásban, jelenetek 
előadásában. Ez mindig felemelő.

6. Nekem mindig aktuális kedvence
im vannak, mindig az, ami az adott 
periódusban éppen megérint, foglal
koztat vagy visszatérő módon az 
agyamban forog. Mostanában Dsida 
Jenő néhány verssora, vagy például 
egy-egy sor Márai Egy úr Velencéből 
című drámájából, verses játékából. De 
ez mindig és folyton változik…

7. A kortárs irodalom friss, izgalmas, 
élő. Jó érzés, hogy manapság a közös
ségi oldalak is kínálnak kortárs-olvas
mányélményt. Szeretem a facebookot 
arra használni, hogy megnézzem mond
juk Szabó T. Anna oldalát (ez mindig 
sokat nyújt) vagy Laczkfi Jánosét, Tóth 
Krisztináét, Dragomán Györgyét, Tamás 
Dénesét. És természetesen a sort még 
nagyon sokáig lehet folytatni…

10. Engedd meg, hogy személyes 
választ adjak, szóval ne azon gondol
kodjak, miért jó a Szamos a diákoknak, 
a szatmári kultúrának, az olvasóközön
ségnek. Nekem személy szerint az 
együttműködésnek egy olyan formáját 
jelenti, amely tele van könnyedséggel, 

örömmel, meglepetéssel. Meglepő 
dolgokat írnak a diákok, és meglepőd
tem saját magamon is, amikor én is 
írtam valamit. Jó érzés arra ébredni, 
hogy az üzeneteim között egy diákom 
írása vár, mondjuk a nyugalomról.

A veletek való együttműködés is 
más, mint amit megszoktam a hétköz
napokban: könnyedebb, szabadabb, 
kreatívabb, vér és verítékmentesebb. 
Ezt szeretném megtanulni a minden
napjaimban is!

Lovász Erzsébet,
Szatmárnémeti Református 

Gimnázium

1. Engem a nagymamám meséi bű
völtek el kisgyerek koromban. Mindig 
fejből mesélt, folytatta a már megkez
dett történetet. A mai napig fel tudom 
idézni a kedvencemet. Innen már egye
nes út vezetett az irodalomhoz.

2. Nem könnyű, az tény. És az csak 
ront a helyzeten, hogy érettségi tan
tárgy, amit be kell biflázni. De azt hi
szem, fel lehet kelteni az érdeklődésü
ket, ha kortárs szövegeket is beviszünk 
az órára, sőt a dalszövegek is segíte
nek. Nagy sikert arattam, amikor Cso
konai Szerelemdal a csikóbőrös kulacs
hoz című versét párhuzamba állítottuk 
a Magna cum laude Pálinkadalával.

3. Tapasztalatom szerint Mikszáth, 
Kosztolányi műveit szeretik, Jókaival 
nagyon nehezen bírkóznak meg.

Folytatása a következő oldalon

Eljött az a hónap is, hogy megálljunk beszélgetni egy közös interjú keretén belül (és azon kívül is) ked-

ves segítő jobbkezeimmel (igen, van hála Istennek kettő is), akik nélkül korántsem lenne ilyen a diák
irodalom rovat. Két olyan embert, tanárt sodort utamba az élet, akik ugyanúgy viszonyulnak az iroda-

lomhoz és a diákokhoz, mint én. Másrészt, mondhatni kissé lépéselőnyben is vannak, mert míg én 
idegennyelveket oktatok, nekik megadatott az az ajándék, hogy drága anyanyelvünk irodalmi berkei-
be kalauzolhassák a gyerekeket. Így forr össze a három gimnázium kreatív íróköre s rajtuk keresztül 
áramlanak be a jobbnál jobb írások. Ezúton is szívből köszönöm nekik, valamint iskoláink magyartaná-

rainak, akik nap mint nap ültetgetik a magokat és ápolják anyanyelvünket, hiszen ez közös ügyünk. 
Közös cél. Közös szép.
Nagy örömömre a közös munka Heinrich Andreát és Lovász Erzsébetet is megihlette, így az interjú után 
saját írásokat olvashatnak tőlünk és diákjainktól. Témánk: a NYUGALOM. (Fehér Imola)
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Nyugalom — 
avagy hogyan is áll 
össze a Szamos 
Diákirodalom rovata

Gondolatindító kérdések:
1. Hogy ébredt fel benne-

tek az irodalom szeretete? 
Fel tudtok eleveníteni egy 
pillanatot/élményt/rácso-

dálkozást?
2. Magyart tanítani nem 

kis kihívás a mai könnyen 
szvájpolható tartalmak vi-
lágában.  Hogyan néztek 
szembe ezzel a kihívással?

3. Kik azok a szerzők, aki-
ket a diákok szívesen olvas-

nak, még akkor is, ha köte-

lező listásak?
4. Milyen formában sike-

rül közelebb hozni a diákok-

hoz az irodalmat? Hogy si-
kerül rávenni őket az ol 
vasásra?

5. Megosztanátok né-

hány kedves pillanatot, 
amit tanítás közben élete-

tek át, amiért azt mondhat-

juk, már csak ezért megéri?
6. Kedvenc író/költő/mű/

vers?
7. Hogyan viszonyultok a 

kortárs irodalomhoz?
8. Segítőim vagytok, ami 

a diákírások begyűjtését il-
leti, ezért millió köszönet. 
Sokszor úgy érzem, könnyű 
feladat, néha a foghúzás-

hoz hasonlítanám. Ti hogy 
látjátok?

9. Felemelő érzés látni, 
mennyi kreativitás bújik 
meg diákjainkban. Akadt 
olyan is, akiről nem is sej-
tettétek, hogy ír?

10. Miért jó a Szamos 
diák rodalom rovata? 



Folytatás az előző oldalról

4. Olyan szövegeket kell bevinni 
órára, amelyek megszólítják az adott 
korosztályt, az ő problémáikról szólnak, 
talán választ adnak az őket foglalkozta
tó kérdésekre.

5. Van egy volt diákom (aki maga is 
magyartanár), aki azt mondta, hogy 

amikor újraolvas egy-egy művet, amit 
tanultunk, szinte hallja a hangom, és 
fel tudja idézni az órák hangulatát is. 
Ilyenkor, úgy érzem, megéri.

6. József Attila Tudod, hogy nincs 
bocsánat..., Haruki Murakami, tőle 
bármi.

7. Sokat olvasok, főleg prózát. Tóth 
Krisztina, Dragomán György, Grecsó 

Krisztián, Szabó T. Anna nagy kedven
ceim.

8. Van, hogy könnyen megy, ha van 
olyan diák, aki szeret írni, és nem fél 
megmutatni. Néha viszont nehéz, 
mikor kedv- vagy időhiányra hivatkoz
nak, vagy túl személyesre sikeredik az 
írás, és meggondolják magukat.

9. Persze, nem is egyszer fordult már 

elő, hogy pl. 11-ben derült ki, hogy az 
illető már kiskora óta ír.

10. A Szamos előtt nem nagyon volt 
a diákoknak lehetőségük magukat 
megmutatni, így sok tehetség az iskola 
befejezése után elkallódott. Ez a rovat 
sokat segít nekik önbizalmat nyerni, 
fejlődni, és ki tudja, talán a következő 
írónemzedéket kinevelni. 

Recept
Az Egyetlen Fűzfánál fordulj balra, 

majd az áfonyabokrok között óvatosan 
oldalazva haladj le a lejtőn. Amikor kö
zeledsz az itatóhoz, figyelj: ha a juhász 
itt legeltet, könnyen megjelenhetnek a 
kutyái. Tartsd kordában az ettől való 
félelmedet. Hagyd el az itatót, és a 
magasra nőtt páfrányok között vágj 
magadnak ösvényt. Vigyázz, hová lépsz 
az úttalan úton. Emlékezz I.-re, akinek 
mindezt köszönheted, mert egyszer 
idáig elvezetett.

Haladj előre és nyisd ki a füled, mesz
sziről halld meg az apró források csör
gedezését. Közben szimatolj a levegő
be: ezen a helyen általában kakukk- 
fűillat lengedez.

Ha megtaláltad a forrásodat, ülj le. 
Megérkeztél.

Itt a fű a puha párna. „Hajtsd le szé
pen a fejedet”.

Ugyanaz másképp
A sziklák felé vezető úton ne lihegj, 

lélegezz mélyeket. Csodáld a folyton 
változó távlatokat. Engedd, hogy újra 
és újra szíven üssön a hely mindig vá
ratlanul megnyíló misztériuma. A meg
felelő pillanatban kapaszkodj. Fölérve 
a rádtörő félelmet tekintsd a helyzet
hez tartozónak. Barátkozz meg vele.

Keresd meg a sziklának azt a horpa
dását, amelybe koponyád kényelmesen 
elhelyezheted. Szédülj a mélység fö
lött, nézd az elvonuló felhőket. Viseld 
el, élvezd, gyere bele a csendbe. A vi-
lág szépségét ne érezd kibírhatatlanul 
soknak.

Pontosan tudd a pillanatot, amikor 
le kell jönnöd. Gyere le.

Vágyakozásod tartsd tudatod felszí
nén. Újra és újra engedj neki.

Heinrich Andrea

Találkozások 
a Jóistennel

Irodalom — 
Birodalom — 

Nyugalom

Hajnali fél hat  van. Csend és nyuga
lom. Vajon a csend ugyanazt jelenti vi
déken is, mint a városban? Hogyan ha
tározható meg? Mondhatod-e, hogy 
csend van akkor is, ha a távolban hallod 
egy kutya ugatását vagy egy elhaladó 
mentőautó szirénáját? Vagy csend-e az, 
ha a szomszédos tömbház lakóit hallod 
éppen?

Nem tudom, hogyan határozható 
meg a városi csend, a nyugalom, hisz 
elméletileg a megléte külső ingerek 
hiányát jelenti.

Csak azt tudom, hogy számomra mit 
jelent.

Most csend van, a szél zörgeti a fale
veleket, valahol egy varjú károg, né
hány autó halad el a távolban, és embe
ri hangfoszlányokat is idesodor a szél.

Vannak külső hanghatások, mégis 
nyugalom és béke vesz körül. Nem sie
tek, nem jövök-megyek… nyugalom 
van. Ráadásul minden külső zaj most 
nagyon távolinak tűnik. Itt csend van, 
annál nagyobb a csend, minél erősebb 
a káosz odakinn!

A vágyott bölcsesség felé vezető 
úton rájövünk, hogy a csend színpadán 
tud csak az értelem teljes pompájában 
megjelenni. A zaj, a nyüzsgés csak el
nyomja, a csendben, a nyugalomban 
tud csak igazán gyökeret ereszteni.

A legfeszültebb pillanatok is csak a 
csendben válnak értelmezhetővé, ami
kor minden zörej elül, és figyelmesen 
hallgat.

Mikor már nem bírod, mikor a dol
gok irányíthatatlanná válnak, mikor 
minden kaotikussá válik… csak állj 
meg… nyugalom!

Próbálom felidézni, hogy mikor ta
nultam meg a csendre figyelni. Vissza
tekintve rájövök, hogy az egész iskola
rendszer zajból, nyugtalanságból, 
sürgősségből, határidőkből, ellenőrzé
sekből, versenyekből áll. Sehol nem 
találom a nyugalmat, a szabályokat, 
lépéseket, amelyek elvezetnek hozzá. 
Bármennyire is kutatom,  nem találom 

azt a tanítót a múltamban, aki a padom 
előtt állva bevezetett volna az igazi 
nyugalom rejtelmeibe.

De akkor mégis hol tanultam?
Emlékszem az érzésekre, a bűntu

datra, amely akkor fogott el, mikor 
öntudatlanul bár, de már csendben 
ültem. Lelkifurdalást éreztem, hogy 
elpazarlom a drága időt, ahelyett 
hogy…

Sokáig azt hittem, hogy a nyugalom 
lustaság. De most, hogy egy pillanatra 
csak, de megállt szinte az egész világ, 

megszűnt a zaj, a rohanás, mindenki 
egy kicsit befelé is fordult, felértékelő
dött a nyugalom fogalma. Ez nem lus
taság, hanem egy másfajta, egy belső 
utazás, amely elvezet önmagunkhoz.

A nyugalom egy állapot, amelyben 
teljes lényünkkel vagyunk jelen. A vala
miben benne létet, nem pedig a valami 
hiányát jelenti.

Most nyugalom van! De pillanatok 
múlva átveszi helyét a város zaja…

Lovász Erzsébet

Nyugtass meg, úgy, mint régen. 
Kérlek. Azt hiszem, ennyi kell csak. 
Ringani szeretnék, mint az anya
méhben s majd burkaszakadtából 
kiáltanám. Megjöttem. Világ, tárd ki 
kapuid. Itt-ott nyikorog. Beragad. 
Kicserélték a zárat. Kulcsolok. Sut
togok. Megtanultam halkan élni. 
Csendesen. Már nem várom, hogy 
mindenki felfigyeljen s lássa, mit 
miért. Teszem. Teszek. A csendes 
tenni akarás erősebb a hangos lét
nél. A csendben minden megsokszo
rozódik. Az isteni kegyelem is szinte 
látható. Nem az a nagy, aki melldön
getve, hangos szóval érkezik, hanem 
az, aki csendben teszi a dolgát és 
világokat teremt. Csendben írok. 
Sok vele a bíbelődés. Nem kiabálom 
el, hogy jó lesz. Addig nem osztom 

meg, amíg nem érzem, befogadóra 
talál. Közben ciripelnek a tücskök. 
Őszbe fordul a nyár. Szépen, csend
ben, észrevétlenül eltelt ez is. Nem 
látta senki, mert nem állt meg, hogy 
megcsodálja. Pont. Ezt a pillanatot, 
amikor azon merengek, mit adott ez 
a csend nekem és az írásnak. Azt 
hiszem, mindent. Ez a nagy semmi 
az, amit meg tudok tölteni tarta
lommal. Nyugodtság fog el. Elmoso
lyodom. Amikor erről az érzésről 
kezdtem el írni, még nem tudtam, 
mi fog kikerekedni belőle. Nekem a 
nyugalom ez. Sorok között megpi
henni. Kitenni egy vesszőt. Egy pon
tot. Néha egy ékezetet, ami felkiált. 
Létezek. Majd szép nyugodtan foly
tatom tovább. Elringatom magam.

Fehér Imola

Hajnali 
csend
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Csendélet

A Nyugalmam szigete számom
ra az, ami elcsendesít vagy bol
doggá tesz. Nálam ez úgy van, 
hogy ez a két dolog egész más. 
Sok dolog van, ami boldogít, és 
sok dolog, ami megnyugtat. Pél
dául engem megnyugtat, amikor 
kerékpározom, és ez ugyanakkor 
boldoggá is tesz. De az is meg
nyugtat, amikor nem csinálok fizi
kailag semmit, csak ülök, fekszem 
vagy gondolkodom, viszont ez 
nem tesz boldoggá. (Általában az 
utóbbira akkor szokott sor kerülni, 
amikor aludnék, de nem tudok.)

Megnyugtatóak azok a pillana
tok, amelyek szerintem mindenki
nek ismerősek, amikor valami em
léket (ami lehet akár jó, akár 
rossz), egy zenét vagy dallamot 
idézünk fel magunkban. A dallam 
lehet egy kicsit izgató, mert na
gyon szeretné az ember, hogy 
eszébe jusson legalább a szöveg. 
Engem az is meg tud nyugtatni, 
amikor olvasok, de csak ha valami
lyen érdekes könyvet, olyat, ami
nek jó a története és fontos, hogy 
megértsem; mert ha belegabalyo
dok a megfogalmazásba, vagy 
idegen nyelven írt könyvekben az 
ismeretlen szavakba, akkor elve
szik az élmény. Számomra ezek a 
dolgok a megnyugtatóak, még ha 
nem is csinálom őket gyakran.

Egresi Fábián Martin, 
Hám János Római Katolikus 

Teológiai Líceum, VII. osztály

(Olvasás előtt érdemes elindítani 
Vivaldi Évszakok című művének Tél té
telét, hangulatkeltőnek annak érdeké
ben, hogy jobban beleolvadjunk a le
írás részleteibe!)

Elindultam a Rakparton. A budai ol
dalon siettetem a lépteimet, lassan hat 

óra lesz, már sötét van. A csizmám alatt 
ropog a frissen hullott hó. Menet köz
ben előkutatom a táskámból az Air
Pods-okat, és gondosan a sapkám alá 
helyezem őket. Vivaldi Tele megy.

Ahogy felcsendül a dallam, egy sárga 
villamos suhan el mellettem, de mintha 

visszajátszásban látnám. Ilyenkor már 
kevesen ülnek rajta, csak ketten. Mesz
sze ülnek egymástól, egy lány és egy 
fiú. Az ablak felé fordultak, az egyik a 
Dunában, a másik az aszfaltot beterítő 
fehérségben gyönyörködik. Tényleg 
csodásak. A lányon sportfelszerelés, 
sporttáska, fülében fülhallgató, akár
csak a fiúéban. A srác a lány szöges ellen- 
téte volt — a fülhallgatót leszámítva 

— elegáns paltonkabátot viselt, divato
san rendezett haja a szemébe lógott.  A 
laptoptáska mellette pihent.

A villamos eltűnt a hó homályában.
Jobbra, a Duna partján egy kisgyerek 

trappol a hóban, óriási aranyszínű és 
platina kabátban, divatosan… ami 
azért vicces, mert én is ezt teszem. 26 
vagyok.

Elhaladok egy kávézó mellett, fiata
lokkal tömött. Kiérződik az átható 
menta illata, már-már orrfacsaróan 
erős. Emlékszem, nagyanyám ezt itatta 
velünk literszámra télen, ha egyet tüsz
szentettünk a testvéreimmel. Isten 
nyugosztalja.

Az erős mentaillatától kidugult az 
orrom, ami azért rossz, mert az összes 
hideget, ami körülvett, beszívtam. Ki
dugult az agyam is.

Elértem addig a pontig, ahol látszik 
a Parlament, de alig tűnt ki a szitáló 

havas tájból. Apropó, lisztet nehogy 
elfelejtsek venni, holnap vendégek ér
keznek… Istenem, de utálom szitálni a 
lisztet!

Közben egy macska ugrott fel mel
lém a korlátra, az egyik lábára kicsit 
sántít… talán a füle is görbe, de lehet, 
csak fázik. Én is.

Megsiettetem a lépteimet, pont a 
dallam ritmusának megfelelően, de a 
hó ropogása megijesztette a macskát. 
Elvesztette egyensúlyát, és lecsúszott 
a korlátról. Természetesen talpra érke
zett. Nem bántott különösebben.

Megérkeztem a lakásomhoz, kisze
dem a fülemből a fülhallgatót, el is ra-
kom. Sietek, mert tudom, otthon vár
nak. Ahogy beérek, a vőlegényem 
köszönt egy csókkal, asztalhoz invitál. 
Imádom, ahogy főz, de azt is, hogy a 
lakásban olyan meleg van kinthez ké
pest, hogy rámmelegedett a felsőm is. 
Még gyorsan átöltöztem evés előtt, 
addig a vőlegényem a kedvenc elő-
adóm egy másik évszakát indította el, 
Vivaldi Nyarát. A kérdésére, milyen volt 
a hazafelé vezető út, történt-e valami, 
csak annyit feleltem: „Csak a szokásos!”

Pesek Adrien, 
Hám János Római Katolikus 

Teológiai Líceum, XII. osztály

—  Mi történne akkor, ha senki nem 
tudna látni és hallani téged? Talán szo
morú lennél? Talán nyugodt? — kérdez
te a tanárnő.

Az osztály elgondolkozott. Újra és 
újra átgondolták, hogy mit válaszolja
nak. Az ujjamat tördelve figyeltem a 
többieket. Nekem már megvolt a vála
szom.

— Emelje fel a kezét, aki meg szeret
né osztani velünk a gondolatait a témá
val kapcsolatban.

Egy kis hezitálás után, de felnyújtot
tam a kezem. A tanárnő pedig jelzett, 
hogy kezdhetem.

— Én örülnék neki. Senki nem ítélné 
el engem — mondtam halkan.

— Érdekes vál….
A mondat kövekező részét már nem 

hallottam. Mintha a tanárnő hirtelen 
megnémult volna. Pislogtam egyet. 
Egy ismerős hang fejezett be éppen 
egy mondatot. Nem értettem, mit 
mondott.

— Érdekes válasz, Kristóf. Én erre 
nem gondoltam!

Kristóf? Az a legjobb barátom neve, 
ő nem is jelentkezett.

— Folytasd, Kristóf!
És a fiú folytatta, de mit? Hiszen én 

kezdtem el a válasz felolvasását.
— Figyeljetek már rám! — kiáltottam 

el magam… Semmi. Senki sem reagált 
a kiborulásomra.

— Emberek! Tanárnő!
Még mindig semmi. Felálltam. Oda

mentem a katedrához, majd nemes 
egyszerűséggel felültem rá. A tanárnő 
meg észre sem véve engem tovább 
hallgatta a többieket.

— Ne játsszatok velem! — fortyan
tam fel, de még mindig semmi…

Ekkor rájöttem. Teljesült a kívánsá
gom. Senki nem hall és senki nem lát 
engem. Valami furcsa érzés fogott el. 

„Biztos csak megnyugodtam” gondol
tam magamban. Semmi rossz nem tör
ténhet.

Hazafelé megálltam a játékboltnál. Be- 
léptem, majd illedelmesen köszöntem:

— Csókolom!
Az eladó nem válaszolt. Hisz ez nem 

lát! Azt hittem, csak az iskolában mű
ködik.

Lekaptam 6 játékot a polcról. Rész
ben azért,  mert kellett, részben pedig 
azért,  mert biztosra akartam menni. 
Képzelhetik mi volt… Hát semmi.

Megörültem, majd levettem még 2 
játékot a polcról, majd megrakodva 
hazafelé vettem az irányt.

— Anya, apa, hazaértem!
Semmi válasz. Pedig ott voltak előt

tem. A konyhában beszélgettek.
Na jó. Azt, hogy pár ember nem vesz 

észre, még kibírtam, de a szüleim!
„Semmi baj, semmi baj. Majd holnap 

úgyis vége lesz ennek”, nyugtattam 
magam, majd inkább elmentem kipró
bálni az új játékokat.

Reggel az ébresztőm nem szólt, 
hiába húztam fel tegnap este. Ennek 
hála 8.57-kor keltem. Gyorsan leszalad
tam, hogy megnézzem, miért nem jön
nek már a szüleim. Eszembe jutott. 
Még mindig nem látnak. Ott állnak, de 
nem látnak. Integettem, ugráltam, de 
semmi.

Ekkor elsírtam magam, és gyorsan 
kiszaladtam a házból. Kimentem az ut
cára és elordítottam magam:

— Vegyetek észre! Nem akarok egye
dül lenni! Figyeljetek rám! Már nem 
vagyok nyugodt!

Ezután már nem emlékszem mi tör
tént.

Az ágyamban tértem magamhoz. 
Anya ott ült mellettem, apa pedig az 
íróasztalomnak dőlve várt.

— Mi történt? — kerdeztem.
— Senki sem tudja pontosan. Egy 

idős nő talált rád az utcán — mesélte 
apa.

— Jól érzed magad? — kérdezte 
anya.

— Igen.
— Van egy látogatód. Bejöhet?
Bólogattam. Anya ekkor szólt annak a 

valakinek, hogy bejöhet. Kristóf volt az.
— Szia! — köszöntött Kristóf.

— Szia!
— Marci! Két napig nem jöttél iskolá

ba. Mi történt?
— Én tegnap voltam!
— Dehogy voltál. Max álmodtad. Szó

val. Mi történt?
— Hosszú — legyintettem.
— Mindenesetre örülök, hogy újra 

láthatlak. Kijött egy új játék. Ki kell 
próbálnunk!

— Én is örülök, hogy végre láttok 
engem.

— Mi? Ezt nem értem. Eddig is lát
tunk.

— Tudod mit? Semmi — nevettem 
fel.

Nagy Henrietta,  
Szatmárnémeti Református Gimnázium, 

VI. osztály

A Nyugalom 
szigete
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Mondják, „az vagy, akiből árad a 
nyugalom”. Olyan különös, hisz a nyu
galom mindenkinek mást jelent. Van, 
aki álmában nyugodt, mikor felhők 
felett repül, s tudomást sem vesz az 
alatta lévő tátongó ürességről. Van 
olyan, aki otthonában tud nyugodt 
lenni, ahova mikor megérkezik, érzi a 
frissen főtt ebéd illatát, a család szere
tetét. Ahány ember, annyi nyugalom, 
hisz mindenki a maga módján más, és 
különleges.

A téli friss levegő, amikor a szemüve
ged dér borítja, amikor a szempilláid 
fehérek és a tenyered tűzpiros a tél 
dermesztő hidegétől. A pajkos szél, 
ami felkapja minden egyes problémád, 
amik a vállaidat nyomják, és a ropogó 
hó a talpad alatt, ami jelzi minden 
egyes lépésed, tested közeledtét. Em
lítettem már azt a csodás tájat, amitől 
a lelked táncra perdül? Magas és merev 
hegyek, hófödte örökzöld fenyők, az a 
jéghideg levegő, amit magadba szívsz, 
ami egyre élesebb, minél közelebb 
vagy a hegycsúcshoz. Csak te vagy, és 
ők. A fák, a szél, a hegyek, a hó, a láb
nyomod. Elfelejted minden gondodat, 
hagyod, hogy a tél felmelegítse a lel
ked, miközben lehűt maga körül min
dent. Ott, abban a pillanatban, semmi 
sem számít. Nem számítanak a világot 
megrendítő kérdések, nem törődsz az 

emberek gondjával, sőt, a sajátod is 
feledésbe merül. Csak te vagy, és a 
hegyek, a tél, a fák, a hideg.

Sokak számára ez a táj zord, derm
esztő, taszító. Az én lelkemet ez nyug
tatja meg. Ez melegíti fel. Itt érzem 
otthon magam, én itt tálalom meg az 
álombéli nyugalmat.

Sokan mondják, hogy nyugodt, sze

líd, békeszerető vagyok. Sokan monda
nak sokmindent. Kevesen tudják azon
ban, hogy egy ilyen hófödte táj, ahol 
nincs más, csak hideg, csak hegyek és 
fenyők, nekem valójában ez jelenti a 
nyugalmat, a lelkem kicsiny zúgának ez 
hozza el a békét. Ez a viharos, vad lát
vány. Mint mondtam, sokan mondják, 
hogy nyugodt vagyok, holott egy 
egész hóvihar tombol bennem.

Tordai Melissa, 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 

XII. osztály

Zajos magányban  
foszforeszkálok.

A nagy csend bennem cseng,  
Az üres hangzású sötétség  

a szívemmel dobog.
És a zajfoltok,

mint sugarak törnek utat  
a semmiben.

Zajos magányban 
 foszforeszkálok.

Mindenki milliókra van tőlem.
Te mégis úgy látod, mintha

Had lenne körülöttem.

Zajos magányban  
foszforeszkálok.

S fényem ha egyszer kihuny,
Még évszázadokig látsz  

a körben,
Ami mindig is illúzió volt,

Mint egy hulla-krétarajzot.

És akkor már tényleg  
a némaság vesz körül

Titkos társtalanságával.
Nem kell már pislákoljak,

Várva, hogy valaki  
közeledjen.

Csak én leszek, és a tényleg 
üres tenger.

Vagy megjelenhet  
a várva várt fény,

Még egy olyan, mint én.
Táncolunk a sötét parketten,

Majd a vonzalomtól  
találkozva nem hagyok  

mást hátra,
Mint hiányt a térben.

Márk-Nagy Borbála,
Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum

Csillagkalauz 
minden 

„csillagnak”
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A Nyugalom — a vele való szemé
lyes tapasztalataim alapján — nagyon 
igényes állapot, aminek megtartásához 
elengedhetetlen a lelki egyensúly. 
Ahhoz, hogy valaki ezt a Nyugalmat 
érezhesse, nagy utat kell bejárnia, he
gyen-völgyön át. Útja során azonban 
felbecsülhetetlen értékű kincseket 
szerezhet meg, és gondosan őrizgetnie 
kell aztán azokat, nélkülük elérhetet
len is volna a belső harmónia. Tudato
san kell haladnia a sokszor göröngyös 
és ingatag földúton, nem engedheti el 
gondolatai kormánykerekét egy pilla
natra sem.

Kisgyermekként, mikor járni tanu
lunk, a fizikai egyensúlyunkat törek
szünk mindenáron megtartani, fájdal
mas nyomai is maradhatnak bukdá- 
csolásainknak, de kitartóan próbálko
zunk tovább és tovább,hogy képesek 

legyünk rá. Később, mikor a fizikai 
egyensúlyunkra nem kell figyelnünk, 
előtérbe kerül a lelki. Ezen egyensú
lyállapot, vagyis a Nyugalom állapota 
több biztos tartóoszlopon, értéken és 
a köztük lévő kiegyensúlyozott kap
csolaton alapszik.  Az egyik és minden 
bizonnyal a legfontosabb a Szeretet, 
melyet a család és a támogató barátok 
által ismerhetünk meg elsőként. Szük
ségünk van a Szeretetre mindenhez, 
az élet egyik fő alapanyaga. A lelkün
ket melengető otthoni közegben, vagy 
a számunkra kedvesek közelében érez
hetjük azt a Biztonságot, ami ugyan
úgy elengedhetetlen az érzelmi stabi
litás eléréséhez. Haladva előre, az 
ingatag talaj egyre szilárdabbá válik 
alattunk; megismerjük önmagunkat, a 
körülöttünk lévő világot és a benne 
élőket egyaránt. Az utolsó előtti meg

álló ezen utazás során az Önmegvaló
sítás, az egyéniség fejlődése, ami által 
mindenki számára másmilyen a világ 
színeinek palettája.

Tudnunk kell, merre tartunk, és 
miért, az akadályokat pedig ezeknek 
tudatában kell leküzdenünk. Ez az út, 
az élet, leginkább számomra egy folya
matos biciklitúrához hasonlítható. Csak 
arra nézhetünk, amerre haladunk, ami 
előttünk áll, semmiképp sem a hátunk 
mögé. Oda lehet az egyensúlyunk. Ha 
leesünk, sebeinkre koncentrálva a 
múltban rekedhetünk, nem leszünk 
képesek iramot tartani az idővel. Az 
egyensúlyunk,  a Nyugalmunk érdeké
ben csak az a lényes, ami előttünk áll 
és ránk vár, hogy megéljük.

Hejer Hanni, 
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 

XI. osztály

Nyugalom, egyensúly

Nyugalom?

Két szemedbe nézek
És gyűlöletet látok.

Lenézel, megvetsz engem,
Minden hibám külön-külön 

szemléled
És

Látod is.
*pislogok*

Két szemedbe nézek
És szerelmet látok.

Értékelsz, csodálsz engem,
Elmondod mi a legszebb 

bennem
És

Látom is.
Mondd: az emberek tényleg 

változhatnak?

Finta-Fekete Eszter,
Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum

Két 
szemedbe 

nézek…



A sötét utca nedves aszfaltján kopog 
a cipőm. Méregdrága, vörös talpú… an
golul “red bottom”, magassarkú. Egy 
kiárusításon vettem még múlt hónap
ban, amikor megtudtam, hogy Gregory 

— a legkedvesebb öcsém — eljegyezte 
Samathát. Tudtam, anyám majd sírni 

fog a toastok alatt, apám majd felhozza 
a háborús emlékeit, meg a temérdek 
szerelmes levelet, amit anyának kül
dött… ott csücsülnek mind a fiókban, 
türelmem azonban nem volt végigol
vasni őket. Aztán ott van a sok kelle
metlen közeli rokon, akiknek a második 

kérdésük (rögtön azután, amiután egy 
sablonos „Mi újság veletek?” frázissal 
lerendezik a szüleimet ) hozzám szól: 

„És te, megtaláltad már az Igazit?” Erre 
máskülönben van valami diplomatikus 
válasz, valami, ami egyszerre sugallja 
azt, hogy húzd le magad a vécén, mert 

megkérdezted, de közben meg én is 
megyek utánad, mert amúgy nem?… 
Csak mosolygok, mint egy bamba őz, és 
általában hebegek valami nyomorult 
választ. Így, 30 évesen máshogy látom 
a világot, talán tisztábban, éppen ezért 
borzasztó válogatós vagyok férfiak 
terén. Ne legyen alacsony, legyen haja, 
foga (igen, Londonban ez egy valós 
kritérium… ne is kérdezd…), ne legyen 
elvált (mert Margaret nénikém meg
mondta: „Más levetett ruháit, kislá
nyom, nem ladyhez illő felölteni!”), hu
moros legyen… és ahogy folytatom a 
kritériumok listáját, úgy nullázódik le a 
potenciális jelöltek száma. Persze, én 
nem bánom. Független nő vagyok, igazi 

“independent woman”, megengedhetek 
magamnak elég sok mindent, vannak 
barátaim, gyakran járok színházba is. 
Életem során sokat agyaltam a miérte
ken és a „mi lett volna, ha…” jelenete
ken. Aztán amikor betöltöttem a har
madik X-et, fordult velem egyet a világ, 
és berezeltem. 29 (na jó, legyen inkább 
csak 14) évet töltöttem felesleges dol
gokkal. Ennyi idősen kellett rájönnöm, 
hogy a tökéletes standard élet személy
től függ, nem a társadalmi státusztól, 
anyagiaktól, családi állapottól.

Az én személyem standard élete 
pedig a red bottom, a black little dress, 
az elegáns bunda, és egy lakás a Dow
ning Streeten.

P. S. Mazel Tov, Greg! I love you so 
much, öcskös!

Pesek Adrien, 
Hám János Római Katolikus 

Teológiai Líceum, 
XII. osztály
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Esti gondolatok a Downing Streeten

Szerettem…
Csak egy esős őszi nap volt,  
szokványos napnak bizonyult.
Mindenki azt hitte, olyan,  
mint egy átlagos égszakadás.
A szél feldönti a kerti bútorokat,  
az eső eláztatja a kertet, így aznap 
legalább már nem kell locsolni.
Az időjárás miatt a kelleténél  
nehezebben keltél,
Esős napokon valahogy mindig jobban 
húz az ágy, nem is csoda,  
hogy elaludtál.
Aznap nem is reggeliztél, csak sietve 
megittad a kávédat és azt mondtad: 

„Hjaj, de utálom az esős napokat!”.
Én szeretem az esőt, mert mindent 
elmos… aznap a könnyeimet  
is elmosta.

A zuhogó esőben kocsiba szálltál,  
én az ablakból figyeltelek.
Néztem ahogy kigurulsz a garázsból 
és elindulsz a főút felé.
Az eső egész nap esett.
Hallgattam az álmosító hangot,
Ahogy a vízcseppek kopogtak  
az ablaküvegen.
De szeretem én az esőt!

Este fél tíz, ilyenkor általában  
már itthon szoktál lenni.
De ma nem jöttél, úgy gondoltam,  
biztos csak késel.
Aznap este a kanapén aludtam el,  
az eső finom hangját hallgatva.
Már éjfél körül járt az idő,  
mikor megszólalt a telefon.
Még mindig nem voltál itthon,  

azt hittem, te keresel.
A kórházból hívtak, hazafelé  
autóbaleseted volt.
Lesodródtál az útról,  
már nem tudtak rajtad segíteni.

Nem szólaltam meg,  
csak letettem a telefont.
Éreztem, ahogy megfagy bennem  
a vér,
A fülsüketítő csend, mint kés,  
úgy hatolt belém .
Már az esőt sem hallottam kopogni  
az ablaküvegen.
Pizsamában kimentem a kertbe  
és hagytam, hogy a könnyeim 
lemossák rólam az esőt.

Fuldoklás
Az, mikor a tüdőd tele van levegővel, 
de nem lélegzel.
Mikor fölfelé úszol, de nincs elég erőd. 
Mikor megfeszül a mellkasod
és érzed.
Érzed, hogy nincs sok hátra.
A látásod elhomályosodik,  
a végtagjaid elzsibbadnak
és nem bírod tovább nyitva tartani  
a szemed.
A nagy csöndben hallod szíved utolsó 
dobbanásait.
Elkezded számolni:
egy, …kettő, …három.
Már nem fáj semmi.
Nem érzed sem a szorítást,  
sem a pokoli hideget.
Már nem gondolkozol, tested  
elernyed és kiengeded a bent tartott 

levegőt.
Hagyod, hogy a tüdőd megteljen  
vízzel és alig érzed, hogy lassan  
megfulladsz.
Nem gyötör már semmi,  
egyetlen gondolatod van csupán… Én.

Nem jön 
vissza már
Azt mondtad, hogy szeretsz  
és hogy várjak rád.
Azt mondtad, hogy várjak,  
mert visszajössz még.
Azt mondtad, hogy engem akarsz  
és mást senkit.
Most mégis vele vagy…
Őt csókolod, őt öleled,
Neki mondod, hogy szereted.
Még csak nem is szóltál róla,
Miért nem mondtad el?
Miért nem mondtad meg, hogy nem 
szeretsz, hogy nem akarsz többé?
Miért kecsegtettél édes-mézes  
álmokkal, ha tudtad, hogy ennyi volt?

Kérlek,
Mondd azt inkább, hogy őt szereted,
Mondd azt, hogy ami köztünk volt, 
számodra elmúlt már.
Kérlek, mond azt, hogy  számodra  
ő több, mint buja vágy.
Csak mondd, hogy ő jobb, mint én, 
mondd, hogy vele más,  
hogy minden jobb.
Kérlek
Mondd, hogy vele boldog vagy,  
mondj bármit.

Csak szólj, szólj hozzám még egyszer, 
utoljára.

Akkor hát légy VELE boldog,
Szeresd úgy, ahogy engem  
sosem tudtál.
Tedd boldoggá, és ne hagyd el soha.
Ne tedd azt vele, mit velem tettél,
Mert az érzés nem múlik el,
Soha.

Elérkezett…
 Settenkedik a hideg, a sötétség
áldozatot keres, valakit,  
ki már elég kétségbeesett.
A sok fájdalom, harag és a düh,
már semmit se számít
nem érnek semmit,  
minden elporladni látszik.
Nyílik egy ajtó,
a távolba vezet. Fényes, meleg  
és virágillat szivárog be a túloldalról.
Csábít a másvilág, az ismeretlen jóság.
Boldogság, jólét és egy kis meleg  
szellő
a hideg arcán.
Egy férfi szólít, hangja édes, meleg, 
utazásra csábít.
Egy lépés csupán, csak a küszöböt  
lépném át, a férfi felém nyújtja karját. 

— Már vártam rád — mondja.
Megragadom a karját, maga felé húz,
Vidáman üdvözöl, majd arcon csókol
és hagyja, hogy a végtelenbe  
repüljek…

Tamás Dóra,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium,

XI. osztály



A Matusinka Inspirációs Műhely szer
vezésében 2020. augusztus 29-én a 
Kárásztelek Pincészet adott otthon  
egy értelmiségi fórumnak, egy kiválóan 
megszervezett piknik keretében.

A beszélgetés meghívottjai voltak: 
Ferencz-Salamon Alpár, a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége országos 
szakmai alelnöke, iskolaigazgató; Lász
ló-Bakk Áron István, a kolozsvári Wal
dorf líceum tanára; Tasi Ottilia Gyöngy
vér, step by step-es tanító, Bartók Béla 
Elméleti Líceum, Temesvár; Aczél Dóra, 
a nagyváradi Grund School megalapító
ja; Ferencz-Gyöngyössy Gyöngyvér 
Noémi pedagógus, az erdélyi otthonok
tatás egyik élharcosa; dr. Frigy Szabolcs 
szatmárnémeti szociológus, pedagó
gus, iskolai tanácsadó, egyetemi oktató.

A jelenlegi oktatási rendszer több 
szempontból válságban van. Egy olyan 
idejemúlt koncepción alapszik, amit az 
ipari forradalom idején hoztak át az 
oktatási rendszerbe. Ahogyan a gazda
sági tevékenységek a gyárakban köz
pontosultak, úgy a tudásátadás is in
dusztrializálódik, „tudásgyárakat”  
hozunk létre, amelyekben tudás-egy- 
ségeket szerelünk a gyerekekre. A 
gyárakban használt csengő, vagy a 
futószalag elrendezésre hasonlító vál- 
takozó tanárok ennek a régi koncepci
ónak a maradványai. Ez a rendszer lé
nyegénél fogva uniformizál, egysége
sít, nem tud mit kezdeni az egyénnel. 
A kommunizmus azért épített minden
hol ugyanolyan iskolákat, központosí
tott minden tantervet, mert a rend
szer eleve abból a prekoncepcióból 
indult ki, hogy minden gyerek egyfor
ma. Nyugaton is hasonló volt a felfo
gás a XX. század elején, ám nagyon 

hamar megjelentek a reformpedagó
giai irányzatok, amelyek éles kritikával 
illették a rendszert, és ha az lehetővé 
tette, alternatív iskolákat indítottak. 
Itt fontos megemlíteni, hogy ez nem 
kizárólag egy-egy felvilágosult peda
gógus érdeme volt, hanem minden új 
iskola mögött egy szülőközösség is ott 
volt, amely érezte, hogy szükség van a 
változásra.

Az alternatív oktatás igazából egy 
gyűjtőfogalom, legalább négy irányt 
lehet elkülöníteni benne: reformpeda
gógia (pl. Montessori vagy Waldorf); 
modern pedagógia (pl. step by step); 
módszertani alternatíva — (KIP mód
szer); tanulócsoport és magántanuló 
(pl. otthontoktatás).

Az alternatív oktatás és az állami tö- 
megoktatás viszonya soha nem merev. 
Számos módszer és jógyakorlat került 
be az állami rendszerbe, és ami eddig 
alternatívnak számított, az egyik nap
ról a másikra már nem. Így tehát egy 
dinamikus interakció van a két rendszer 
között.

Ferencz-Salamon Alpár kiemelte, 
hogy nem szabad azt az üzenetet sugá
rozni, hogy az állami rendszerben lévő 
pedagógusok nem elég jók vagy nem 
szeretnék eléggé a gyerekeket. A ro-
mán rendszernek olyan rendszerszintű 
gondjai vannak, amelyek pedagógustól 
függetlenül tükröződnek az osztályok
ban és főleg gyerekekben. Az RMPSZ 
vezetőségében már megtapasztalta, 
hogy egy nagyon hierarchikus rend
szerben nagyon nehezen épülnek be a 
változtatatási javaslatok, jöjjenek azok 
szülőktől vagy szakmai szervezetektől.

Romániában annyira központosított 
a rendszer, hogy nem alakult ki egy jó 

értelemben vett piaca az iskoláknak. 
Míg egyes nyugati országokban a ma
gániskolákban tanulók aránya elérheti 
a 20 %-ot, addig Romániában nem éri 
el az 5 %-ot sem, és főleg az óvódai/
elemi oktatásra koncentrálódik. Az ál
lami rendszernek tehát igazából nincs 
konkurenciája, és ez rosszat tesz a fej
lődésnek is. Egy ilyen túlméretezett 
rendszerben nagyok a tehetetlenségi 
erők, nehezen mozdul, nehezen változ
tatható.

A megoldás mégsem az, hogy elme
nekülünk és elzárjuk a gyerekeinket az 
oktatástól. Különösen fontos volt ez a 
gondolat az otthonoktatás kapcsán, 
hiszen ezt sokat félreértelmezik. Fe
rencz-Gyöngyössy Gyöngyvér Noémi 
kiemelte, hogy az otthontanulás nem 
az elszigetelésről szól, és csak azoknak 
ajánlja, akik úgy érzik, hogy ezzel több 
ajtót tudnak megnyitni az gyerekeik 
előtt. Aczél Dóra, a nagyváradi Grund 
School alapítója kiemelte, hogy az in
tézménye azért jött létre, mert látta, 
hogy milyen hiányosságokkal rendelke
zik a rendszer, és milyen vakfoltjai van
nak. De minden kezdeményezés mö
gött szükség van egy jó szülői közös- 
ségre, az egyéni akarat nem elég.

Erdélyben a kolozsvári Waldorf isko
la volt az első, amely gyökeret tudott 
verni és nagyon hamar érettségiig kínál 
oktatási lehetőséget. László-Bakk Áron 
István, a kolozsvári Waldorf líceum ta
nára kiemelte, hogy nem csak másként 
kell tanítani, nem csak módszertani 
kérdés az alternatív oktatás, hanem 
egy alapvetően más gyermekkép van a 
középpontban. Sőt, alapvetően egy 
olyan új viszonyrendszerben kell 
együttműködni, ahol nem használunk 

aszimmetrikus hatalmi struktúrákat. 
Ahol a diák saját motivációja mentén 
tanul, nem azért, mert fél, vagy mert 
egy feljebbvaló (tanár) ezt tőle megkö
veteli. A Waldorfban a gyűléseket és 
értekezleteket felváltva tartják a taná
rok, és nem az igazgató az, aki állandó 
jelleggel exponálja magát az évnyitó
kon sem. Csak egy demokratikus iskola 
készíthet fel a demokráciára. Ez a gon
dolat már messze túlmutat az alterna
tív iskolák napi munkáján, küldetésük 
van, hogy egy jobb világot is építsenek. 
A tömegoktatásban egy olyan kovásszá 
kell válniuk, amelyek segítenek a válto
zásban, amelyben multiplikátorok. Min
den beszélgetésen való résztvevőn ezt 
a küldetéstudat volt érezhető!

A legtöbb országban az iskola a mun
kára készít fel, és a munkaerőpiaci elvá
rások mentén alakítják ki az oktatási 
tartalmakat is. A gond ezzel az, hogy 
igazából egy gyerek értékét is ezen ke
resztül ítéli meg. Kevés szó esik a gye
rek boldogságáról, a boldogságra való 
képességéről. Egy olyan iskolában lát
nánk szívesen a gyerekeinket, ahol töb
bet kérdezik, hogy „hogy érzed ma-
gad?”, mint azt, hogy „tanultál-e mára?”.

Úgy gondolom, hogy sokkal több ér- 
telmiségi fórumot kellene szervezni, 
és eljárni ezekre, mert a társadalom 
jelenlegi nagy kihívásairól keveset be
szélünk, nincsenek nagy társadalmi 
diszkurzusok. A „Picnic in the Vine-
yard” egy jó példa arra, hogy ha né
hány ember nyitottsággal leül beszél
getni, akkor ott mindig új, konstruktív 
gondolatok születnek, mindig érezhe
tő a szinergia!

Dr. Frigy Szabolcs, 
egyetemi oktató, iskolai tanácsadó
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