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Czeizel Endre orvosgenetikus pro
fesszor mondta: „Olajban, aranyban, 
urániumban szegény országunkban bi
zonyosan az emberi tehetség tekinthető 
a legnagyobb természeti kincsünknek”.

Számtalan értelmezés keletkezett 
már a tehetség meghatározásáról, és 
ebben a mindent újraértelmező korban 
számtalan definíció fog még szárnyra 
kelni, ezek közül egyik sem lesz végér
vényesen elfogadott, mert minden 
ember, minden közösség, főként min-
den érdekcsoport a maga érdekeinek 
megfelelően értelmezi a tehetség kife-
jezést. Ma már nem titkolja senki, hogy 
mindent érdekek irányítanak ezen a 
világon, az érdekirányultság pedig va
lamilyen módon különkülön is minden 
emberre kihat.

A tehetséggondozás éppen az érdek
irányultság miatt célirányosan történik. 
Ha egy gyerek szülei nem látják át a 
kívülről érkező oktatási-nevelési szán-
dékokat, szinte észrevétlenül válnak 
jelentéktelenné a törekvéseik, és a 
gyerek, a gyerekek olyan irányba kez
denek el haladni, ami nem egyezik a 
szülők szándékával. A tehetséges em-
ber bizonyos tevékenységeket az átla
gosnál magasabb szinten képes elvé
gezni, ez a magasabb szint egyforma 
eséllyel mozdulhat ki pozitív vagy ne
gatív irányba, a magasságba vagy a 
mélységekbe. A tehetséges gyerek 
fejlesztése nagyban függ a szülők és a 
pedagógusok felkészültségétől.

A szülők és a pedagógusok a gyere-
keiket és a tanítványaikat az életre 
igyekeznek nevelni. Az életre történő 
nevelésnek számtalan módja van, ezek 
közül a módszerek közül válogathat a 
szülő-nevelő, a nevelés módjától függ 
a gyerek irányultsága, útkeresési idő-
szaka, majd a választásai. A választási 
lehetőségek annyira tág körűek, hogy 
külön képességre van szükség az adott 
lehetőségek közül kiválasztani a leg-
megfelelőbbet. Az útkeresés időszaká-
ban a gyerekre, a serdülő fiatalra nagy 
hatással van azok példája, akikkel 
együtt él vagy rendszeresen találkozik. 
Nem minden fiatal számára azonos a 
találkozási tér — még otthon sem, a 
családban —, nem azonos a környezet, 
a környezetben élők érzelmi és értelmi 
adottságai, a mindennapokban törté
nő érintkezési-kapcsolódási formái, 
lehetőségei, viszonyulásai.

A tehetséggondozásban nagy szere
pet játszanak a személyes tulajdonsá
gok, valamint az alkalmazkodó képessé
gek. Minden embernek tudnia kell, 
meddig ereszkedhet le a kompromisz
szumkötés érdekében. Sem otthon, sem 
az iskolában nem az a megoldás, ha a 
szülő vagy a pedagógus engedékennyé 
válik a kompromisszumkötés felgyorsí
tása érdekében. A gyerekben rejlő te-
hetséget akkor lehet úgy fejleszteni, 
hogy az egy bizonyos szintű emelkedést 
mutasson, ha a szülő és a pedagógus 
egy magasabb szintről irányítja a gyere-
ket, és csak indokolt esetben lép vissza, 
máskor tartja az emelkedési irányt, a 
gyereket pedig húzza maga után.

A Szamos folyóirat a maga eszköze
ivel megkísérelt a fiatalok tehetség
gondozásához hozzájárulni. Ez a pró
bálkozás nem sikertelen. A közlési 

lehetőség bátorítja őket. Vannak köz-
tük kezdők és haladók, tapasztalható 
egyfajta fejlődés, ami arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a kezdetleges versek 
közlése sem papírpocsékolás, hanem a 
honnan hova út kezdete. Kérdéses, 
hogy az irodalom, a képzőművészet, a 
zene és a művészetek bármelyik terü-
letén elindulók közül hányan futják be 
azt az utat, amelyiken elindulnak. Nem 
csak abban az értelemben, hogy művé-
szekké érlelődjenek, hanem hogy vál-
janak és megmaradjanak művészetél-
vezőknek, vagy akár műkedvelőknek, 
ugyanis napjainkban egyre kevesebben 
mélyülnek el a művészetekben — 
annál az egyszerű oknál fogva, hogy a 
ma embere többször (és talán szíve
sebben is) fordul az anyagiak felé, mint 
a szépérzék irányába.

Elek György
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Korunk gyermeknevelési trendjei 
közül sajnos egyre inkább kiszorul a 
mesemondás, meseolvasás. Nem kell 
túl messzire visszamennünk az időben 
ahhoz, hogy rácsodálkozzunk: a mesék 
nem csak a gyermekek, de a felnőttek 
életének is hétköznapi részei voltak. A 
népmesék szájhagyomány útján élték 
túl a századokat, ezeket fonókban vagy 
közös munkavégzés közben mesélték 
az emberek egymásnak. Sok nép kultú
rájában vannak felnőtteknek szóló 
mesék, melyek egyfajta érthető kód
ként funkcionálnak egy adott kor és 
rég letűnt korok mítoszai, legendái 
között. Vitathatatlan, hogy a mesék a 
túlélés kulcsai. Ha egy nemzet elfelejti 
mesevilágát, hagyományait, évtizedei 
meg vannak számlálva. A túlélés, gyó
gyulás funkcióit támasztja alá a híres 
középkori mesegyűjtemény, a Dekame
ron is, amelyben a pestis elől menekü
lők a mesék által maradnak életben, 
hiszen útjuk során meséket mondanak 
egymásnak. A mesékből, történetekből 
pedig erőt nyernek. Vagy ott van a tá
volabbi kultúra mesekincse az Ezer
egyéjszaka meséi, ahol a mesék ezer
egy éjszakán keresztül mentik meg 
Seherezádé életét és gyógyítják a szul
tán lelkét. A szultán, első felesége hűt
lensége miatt minden nap elvesz egy 
szüzet, akit a nászéjszaka után ki is vé
geztet. Seherezádé a szultán 1002. fe
lesége volt, akit a szultán az előző 1001 
asszonyhoz hasonlóan ki akart végez
tetni, ám a nászéjszakán Sahrazád el
mond egy mesét a királynak, de nem 
fejezi be, így kényszeríti a kíváncsi Sah
rijárt, hogy tartsa őt életben. Másnap 
éjszaka, amint befejezi a mesét, elkezd 
egy másikat, és ez így folytatódik ezer
egy éjszakán keresztül. A szultán végül 
beleszeret a „mesés” királynéba és 
életben hagyja.

A mesék életadó és gyógyító mecha
nizmusát kiválóan kamatoztatja a mese
terápia, melyet új keletű pszichoterápi
ás módszerként tartunk számon, pedig 
valójában egyidős az emberiséggel.

Mint már említettem, a mesék a fel
nőttek életében is komoly erőforrások, 
a legtöbbünknek a mese, mesemondás 
szóról egy ragyogó arcú, tágra nyílt 
szemű, csodálkozó kisgyermekre asszo
ciálnak a gondolataink. Megelevened
nek személyes emlékeink, amint a csa
ládban egy szeretett felnőtt mesét 
mond, vagy ahogy óvodásként vártuk, 
hogy az óvónő közénk üljön és mesél
jen, ilyenkor magától elcsendesedett a 
terem. De az is legszebb emlékeink 
között szerepelhet, ahogy felnőttként 
mi ültünk le gyermekünk mellé, vettük 
az ölünkbe, meséltünk neki, és ő áhítat
tal itta szavainkat, csodálkozva hitte 
valóságnak a hihetetlent.

Könyvtárnyi irodalommal lehetne 
alátámasztani a mesék fontosságát és 
hasznosságát a gyermekek lelki fejlő
dését illetően, amire természetesen itt 
ebben a cikkben nincs lehetőségünk, 
csupán egyetlen területre fókuszálunk: 
a gyermeki mágikus gondolkodás és a 
mesék világa közötti kapcsolatra. Talán 
ez az oka annak, hogy a meséket sokkal 

inkább tudjuk a gyermekekhez asszoci
álni, mint a felnőttekhez, és hogy a 
mesék világában a gyermek annyira jól 
érzi magát, hogy szinte azonosul velük. 
Képzeletének szárnyán átszeli a mesék 
varázslatos birodalmait, azonosul a jó, 
pozitív erőkkel, és megtanulja, hogy 
hőssé válhat, szegény disznópásztorból 
sárkányt legyőző katonává, vagy liba
pásztorlányból gyönyörű hercegnővé.

Mi is az a mágikus gondolkodás?  
Mit értünk ezalatt?

A gyermek pszichikus fejlődése sza
kaszokra bontható. Több híres tudós 
elmélete fogalmaz meg különböző 
szakaszokat, melyek a személyiségfej
lődésre vagy kognitív érésre vonatkoz
nak, esetleg érzelmi kibontakozásra 
(Erikson nyolc személyiségfejlődési 
szakaszra osztja az egész emberi életet, 
Freud öt szakaszt különböztet meg, 
Piaget a kognitív fejlődést tárgyalja 
szakaszokban stb.). Ezek a szakaszel
méletek nem kizárják, vagy cáfolják, 
sokkal inkább kiegészítik egymást. Min
den elmélet egyetért abban, hogy a 
fejlődési szakaszokon keresztül kell 
haladni, és a szakaszok feladatait meg 
kell valósítani. Ha ez nem történik meg 
Freud szerint fixáció (az adott szakasz
ban való megrekedés) történik, Erikson 
szerint pedig a megoldatlan krízist to
vább lehet vinni a későbbi szakaszokba, 
mint a személyiségfejlődést zavaró és 
gátló tényezőt. Piaget talán a legkevés
bé szigorúbb a szakaszok megvalósítá
sait illetően, szerinte ugyanis természe- 
tes, ha valamelyik szakasz jellemzője 
korábban vagy később jelentkezik, az 
sem baj, ha valami esetleg kimarad 
(négykézláb járás például), vannak vi
szont nagyon fontos pillérei az értelmi 
fejlődésnek, ilyen például a beszéd 
időben történő elsajátítása.

Piaget az óvodáskort művelet előtti 
szakasznak nevezi, aminek olyan fon
tos jellemzői vannak, mint az egocent
rikus gondolkodás, vagy a mágikus 
gondolkodás. Talán a kisgyermekek 
mágikus gondolkodása teszi őket olyan 
aranyosakká, őszintén gyermekiekké, 
ami által sok derűt váltanak ki a felnőt
tek szívében és arcán egyaránt. A leg
több emlékezetünkben vagy babanap
lók végén feljegyzett maradandó gyer 
meki bölcsességek is a mágikus gon
dolkodásból születtek.

A mágikus gondolkodás fő jellemzői 
a következők:

Artificializmus, vagyis a gyermek úgy 
gondolja, hogy a természeti jelensége
ket az emberi alkotásnak köszönhetjük. 
Az emberek ültették a fákat, és így lett 
erdő, vagy az emberek festették kékre 
az eget.

Animizmus, élettelen tárgyakat ön
tudattal ruház fel, meglelkesít mond
hatjuk, hisz a latin anima, lélek szóból 
ered az elnevezés. a gyermek beszél
get játékaival, élő barátnak tekinti ked
venc plüsállatát.

A másik fontos jellemző, amikor az 
ok és a cél helyet cserél. Ez is komoly 
erőforrás a gyermek életében. A gyer

mek ugyanis azt hiszi, hogy minden 
fölött kontrollja lehet (megmondom a 
Napnak, hogy holnap hagyjon tovább 
aludni), valamint pozitív világlátását 
segíti, hisz mindent úgy magyaráz, 
hogy az egész világ az ő érdekeit szol
gálja (jó a sötétség, mert tudunk aludni, 
szép az éjszaka, mert látjuk a csillago
kat, kell az eső, hogy legyenek virágok).

A mágikus gondolkodás nem csak 
beragyogja a gyermekek és felnőtteik 
életét, de nagyon fontos eleme az ér
telmi fejlődésnek és a személyiség ki
teljesedésének is. Sajnos az elmúlt év
tizedek információrobbanása annyi 
fajta, egymást gyorsan váltó generáci
ókhoz (x, y, z) vezetett, hogy már las
san nem lesz elég betű az abc-ben. Az 
információrobbanás a kisgyermekek 
világát is megrengette. A gyermek ke
zében ott a világháló, a tudományos
ság igényével megírt gyermekenciklo
pédiák, az információhabzsolást meg 
követelő óvodai és iskolai tantervek 
(melyek szakmai megalapozottsága 
gyakran igencsak vitatható), ezek mind 
úgy hatnak a mágikus gondolkodásra, 
mint savas eső a virágos rétre.

Fontos a mágikus gondolkodást táp
láló elemeket bevinni és fenntartani 
gyermekeink életében. Egyik ilyen le
hetőség a mesék világa. Minden kultú
ra, legyen az keleti, ázsiai, vagy nyugati, 
indián mesevilága szép és értékes, fon
tos azonban szem előtt tartani a gyer
mek kulturális hovatartozását, akár a 
kollektív tudattalan jungi értelmében, 
ahol a mesék szimbólumai egy nép ősi 
archetípusait is jelentik. Az európai 
kultúra meséi gazdagok a mágikus gon
dolkodás elemeit illetően, gondolha
tunk az olyan népi gyűjtésből származó 
mesékre, mint a Grimm testvérek mun
kája, vagy Arany László meséi. A népi 
elemekre épített műmesék is éltetik a 
mágikus gondolkodást, Andersen, Vö
rösmarty, Elek apó meséi. Magyar kul
turális kincstárunk büszkeségei népme
séink, hiszen a magyar népmesékben a 
mágikus gondolkodás olyan égig érő fa, 
amelynek mindig nő újra ága.

A mágikus gondolkodás elemei  
a mesék világában

A fentebb felsorolt elemek (artifici
alizmus, animizmus, cél és ok cseréje) 
mind fellelhető a mesékben.

Az artificializmus mélyen jelen van a 
magyar legendákban, legendákra épülő 
mesékben. Gondoljunk csak a Szent 
Anna tó székely legendájára, Maros és 
Olt legendára, vagy a Tordai hasadék 
keletkezésének népi történetére. Ezek 
tartalmát itt most nem fejtjük ki, de 
mindegyik az artificializmusra épül.

Az animizmus egy ősi vallástörténeti 
fejlődési szint. Az ősember hitvilága 
animista hitvilág volt. A vallástörténe
lem kikutatta, hogy az animizmust vál
totta a totemizmus, majd a politeista 
és monoteista vallások. Az animizmus 
a gyermeki lélek mágikus világából vi
szont nem kopott ki, hanem mint az 
emberi civilizáció ős régi eleme tovább 
él. A mesék világában megszólalnak, 

életre kelnek a tárgyak. Megszólal a 
seprű, a tükör, a kisgömböc, a kemence, 
a kút, a gyümölcsfa, és még hosszasan 
lehetne sorolni. A mesék animizmusá
nak rejtett üzenete, hogy az élettel, 
lélekkel felruházott tárgyak segítik az 
embert, ha azokkal szépen, embersé
gesen bánunk.

A cél és ok felcserélődése azért fon
tos elem, mert erősítik a gyermek vi
lágba vetett bizalmát. Minden elvezet 
valahova, minden a javamat szolgálja. A 
csodaszarvas nem csak egyszerű va
dászzsákmány, hanem elvezeti Hunort 
és Magort a tündérekhez.

A mágikus gondolkodás még az 
olyan mesékben is megelevenedik a 
gyermek képzeletvilágában, aminek ő 
maga a főszereplője. Amikor annak 
idején a hároméves nagyobbik lányom
nak meséltem esténként, mindig a 
kispillangó meséjével zártam. Ez egy 
improvizált mese volt, amiben össze
foglaltuk mindazt, ami aznap történt a 
kislányommal (a kispillangó felkelt, jó
kedvű volt, nagyon ízlett neki a reggeli, 
volt anyapillangóval a boltban. Átjöttek 
hozzá a szomszéd kispillangók és lab
dáztak, kacagtak …). Amikor valami ki
maradt, kivette szájából a cumisüveget 
és kiegészítette, vagy kijavította, hogy 
másként történt, vagy más okból. Az ő 
magyarázata mindig felülírta az enyé
met. A reális világból gyermeki bűbájjal 
tudott engem is az ő kis varázslatos, 
mágikus világába vinni. Amikor azt me
séltem, hogy nagyon ügyes volt a kis 
pillangó, ma először bátran átugrotta 
az ház előtti kicsi füves vízelvezető ár-
kot, gyorsan kijavított, hogy átrepülte. 

„A pijjangók nem ugjanak, hanem jepüj
nek, nem tudtad apa?!”

A mágikus gondolkodás táplálásán 
túl még számos áldásait sorolhatnánk 
a meséknek, mint az önértékelés építé
se, az alapvető erkölcsi normák fejlesz
tése, az élet tisztelete, az élővilág sze
retete, a jóval való azonosulás öröme, 
ezekre itt most nem térünk ki, hiszen 
több cikk, tanulmány, vagy könyv témái 
is lehetnének.

A mágikus gondolkodás fontossága 
kéri tőlünk, hogy meséljünk sokat a 
ránk bízott gyermekeknek. Olyan ez, 
mint a fa ültetés, a gyümölcs csak a 
késő jövőben terem, mégis sokat tesz a 
jelen világáért is a fa ültető ember. 
Nincs nagyobb ajándék annál, mint 
mikor egy gyermek szemében látod az 
öröm csillogását, melyben ott ragyog az 
értelem fénysugara is, és tudod, hogy 
ehhez egy kicsit te is hozzájárultál!

Máthé Róbert, 
pszichológus

A mágikus gondolkodás 
és a mesék világa
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Dr. Tallian Cristian gyerekpszichiáter, 
Bálint Kati pszichológus, meseterapeu
ta és Cserey Csaba dobművész újabb 
együttműködésének köszönhetően 
egy olyan könyv született, melyből a 
pedagógusok, szülők útmutatót kap
hatnak, hogyan segítsék gyerekeiket 
nehéz helyzetekben, hogyan csalogas
sák elő őket csigaházukból, ahová félel
meik, aggodalmaik miatt behúzódtak, 
és már nem tudnak, vagy nem akarnak 
onnan kijönni.

A szorongás, a szorongásos állapot 
sok ember számára ismert, és sajnos 
sok gyermek is megtapasztalta már. 
Nagyon szerencsés az az ember, aki 
személyiségéből fakadóan, vagy azért, 
mert megfelelő megküzdési stratégi
ákkal rendelkezik, még nem találko

zott ezzel a jelenséggel, sőt, el sem 
tudja képzelni, hogy milyen is lehet 
mindezt átélni. A Csigaházba bújó gye
rekvilág mindkét embertípus számára 
érdekes olvasmány lehet, hiszen segít 
megismerni és megérteni ezt a jelen
séget, illetve konkrét javaslatokat, 
megoldásokat kínál a szorongásos álla
pot feloldására a mese és a zene erejét 
felhasználva.

A könyv első részében a pszichiáter 
szemszögéből ismerkedhetünk meg a 
gyermekkori szorongás hátterével. A 
negatív érzések, a kellemetlen lelkiálla
pot, melyet a szorongás előidéz a gyer
mekben, ijesztő és félelemkeltő lehet a 
szülő, a pedagógus számára is. Ám a 
félelem legyőzésének első lépése, 
hogy megismerjük félelmünk tárgyát, 
szembenézzünk vele. Ebben segíti az 
olvasót dr. Tallian Cristian, amikor be
mutatja a szorongás sajátosságait: ho
gyan alakul ki, milyen szerepet játszik 
kialakulásában, illetve megelőzésében 
a család, a szülők/pedagógus nevelési 
stílusa, hogyan nyilvánul meg különbö
ző életkorokban (csecsemőknél, óvodá
soknál, kisiskolásoknál, serdülőknél), 
illetve milyen terápiás lehetőségek 
vannak a szorongás oldására.

A könyv második részében a pszicho
lógus szemszögéből közelíthetjük meg 
a szorongás fogalmát. Bálint Kati pszi
chológus, meseterapeuta, a csigaház 
analógiáját felhasználva teszi érzékle
tessé az olvasó számára, hogyan érzi 
magát a szorongó gyermek, hogyan 
próbál meg biztonságos környezetbe 
húzódni a számára félelemkeltő világ 
elől. Szakmai tapasztalatából kiindulva 
hívja fel a figyelmet a szorongás okozta 
testi tünetek megjelenésére, melyek a 
szorongás kezelését követően eltűnnek, 

így nem igényelnek gyógyszeres keze
lést. A szerző azonban nem áll meg a 
szorongás fogalmának körülírásánál, 
hanem konkrét javaslatot tesz a felol
dására is, segítségül hívva a meséket.

A mese szorongásoldó hatását Bálint 
Kati évek óta tanulmányozza. Szakmai 
életútját követve számos tapasztalatra 
tett szert: iskolapszichológusként, egy 
egészségügyi centrum munkatársa
ként, tábor- és foglalkozásszervező
ként különböző helyzetekben győződ
hetett meg a mese mágikus hatalmáról, 
szorongásoldó szerepéről. A meseterá
piás foglalkozások tapasztalatait gyer
mekrajzokkal illusztrálva mutatja be az 
olvasóközönség számára.

A gyermekek iránti szeretet, életmi
nőségük javítása hozta össze a három 
szerzőt, hiszen aki követte munkássá
gukat, többször is hírt hallhatott gyer
mekeknek és felnőtteknek szóló foglal
kozásaikról, ahol a zene és a mese ere 
jével teremtettek oldott, jó hangulatot, 
gyógyító légkört.

A szerzők szeretnék e tudásukat má
soknak is átadni, ezért konferenciákon, 
pedagógustovábbképzéseken is bemu
tatták módszerüket, tapasztalataikat, 
illetve most könyv formájában is megis
merhetjük gondolataikat. A szerzők 
három alappillért fogalmaznak meg 
egyfelől a segítő szándékú pedagógu
soknak, másfelől a szülőknek, hogy mi
ként tudják felhasználni a könyvben le
írtakat arra, hogy a szorongó gyermeket 
előcsalogassák csigaházából. A segítő 
alappillérek: a szeretetkeret, a szeretet
tel kikövezett út és a Szerető Szív, hi
szen a félelem csakis szeretet által old
ható fel és a pozitív lelkiállapot pedig a 
hála segítségével tartósítható.

A könyv harmadik részében egy me

seválogatást találhatunk különböző 
népek meséiből. Bálint Katalin mesete
rapeuta olyan meséket gyűjtött össze 
ebben a kötetben, melyek gyógyító 
meseként szolgálhatnak a gyermeki 
szorongás feloldására, és bizalommal 
használhatóak szülők, pedagógusok 
által is, hiszen minden mese szövegét 
egy magyarázat, esetenként módszer
tani eligazítás követ. A gyávaság, a bá
torság, a félelmek, rémek leküzdése, a 
kalandvágy mint motívumok visszakö
szönnek ezekben a mesékben és hozzá
járulnak a gyermek előcsalogatásához 
a csigaházból.

A könyvhöz két CD is tartozik, ame
lyeken Cserey Csaba dobművész zenei 
aláfestésével Bálint Kati előadásában 
hallgathatjuk meg a szorongásoldó 
meséket. A stúdiófelvételek Szatvári 
Csaba hangmérnök közreműködésével 
jöttek létre.

A könyv tartalmát színesítik Bora 
Petra gyermekközeli, igényes illusztrá
ciói, a terápiás foglalkozásokon részt 
vett gyerekek rajzai, illetve a foglalko
zások során készített fényképek.

Igényes könyvet tarthat kezében az 
olvasó, ha rátalál a Csigaházba bújó 
gyerekvilágra. Legnagyobb értékének 
azt tartom, hogy a szakember tudását 
megközelíthetővé teszi a laikus ember 
számára is, eszközt ad a mindennapok 
nehézségeinek leküzdéséhez és ezáltal 
jobbá varázsolhatja gyermekeink éle
tét. Ehhez már csak egy dolog szüksé
ges, hogy az Olvasó kezébe vegye, elol
vassa és kipróbálja a gyakorlatban.

Szabó-Thalmeiner Noémi,
egyetemi adjunktus, a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

szatmárnémeti kihelyezett 
tagozatának igazgatója

Három ismert szakember, illetve művész alkotása jelent meg a napokban a Profundis Kiadó gondozásában 
Csigaházba bújó gyerekvilág címmel, melynek rövid ajánlása: szorongásoldás pszichiátriai és meseterápiás 
eszközökkel pedagógusoknak, szülőknek, hogy adják azt tovább a gyermekeknek, már a kezdetektől fogva 
világossá teszi a könyv üzenetét, tartalmát.

Csigaházba bújó gyerekvilág
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— Honnan indult? Hogyan kezdődött 
a művészi pályafutása?

— 1980. február 25én születtem Te
mesváron, édesapám szatmári szárma
zású, ezért nem sokkal születésem után 
Szatmárnémetibe  költöztünk. A 10es 
Számú Általános Iskolába (jelenleg Rá
kóczi Ferenc Általános Iskola) jártam, 
ahol rajztanárom Muhi Sándor volt, az ő 
és nagybátyám, Lakatos Pál szobrászmű- 
vész ismertették meg velem a képzőmű
vészet alapjait, és hatásukra, biztatásuk
ra tizenhárom évesen úgy döntöttem, 
hogy én is művészettel szeretnék foglal
kozni. 199498 között a szatmarnémeti 
Aurel Popp Zene- és Képzőművészeti 
Líceumba jártam festészet szakra, ahol 
Nyiri Zoltán festőművész volt a tanárom. 
A líceumi évekre úgy emlékszem vissza, 
mint nagyon sok gyakorlásra, az ország 
különböző részein megszervezett alko
tótáborokban való részvételre és orszá
gos versenyekre való felkészülésekre. 
Érettségi után, az akkor még kolozsvári 
Ion Andeescu Képzőművészeti Akadé
miára felvételiztem művészet-pedagó
gia szakra. 

— Milyenek voltak a főiskolai évek?
— Tanáraim a szatmári származású 

grafikus Simon Györgyi és Szilágyi Tosa 
Katalin voltak. Nagyon tehetséges kol
légáim voltak, sokat dolgoztunk, kísér
leteztünk, tanultunk tanárainktól és 
egymástól, és persze fejlődtünk az öt
éves alapképzés alatt. 2003ban diplo
máztam és ugyanabban az évben felvé
telit nyertem mesteri képzésre festé 
szet szakon az akkora már átnevezett 
Universitatea de Arte şi Design-ra, ahol 

vezető tanárom Ioan Sbârciu volt, majd 
20062011 doktori képzésben részesül
tem Florin Maxa koordonálásával. 

— Mikor volt az első egyéni kiállítása?
— Első egyéni kiállításom 2002-ben 

volt a kolozsvári Reményik Sándor Galé
riában. Számos egyéni és csoportos kiál
lításon vettem részt Szatmárnémetiben, 
az ország különböző városaiban és kül
földön (Magyarország, Lengyelország, 
Németország) is, valamint biennálén, 
triennálén és művészeti szimpóziumo
kon is. 2012ben elnyertem az Ezüst 
négyszög festészeti triennale különdí
ját: Honorable Prize of Jury, Internatio
nal Painting Triennale of Carpathian 
Region „Silver Quadrangle” 2012.

— Hogyan lett tanár? Milyennek tartja 
a tanári munkát?

— A tanári pálya mindig is vonzott, 
hiszen környezetemben nagyon jó pél
dákat láttam, akik ezt a szakmát válasz
tották. Nagymamam  tanítónő volt és 
nagybátyám is az aktív kepzőművészi 
munka melett tanit is, ezen kívül min
dig felnéztem elmi iskolai és líceumi 
tanáraim elhivatottságára. Miután 
2003ban lediplomáztam, vizsgáztam is, 
és elkezdtem rajzot tanítani először a 
Johann Ettinger Elméleti Líceumban, 
majd 2004tól 2009ig a Sportlíceum
ban és a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
ban, 2009-től az Aurel Popp Zene- és 
Képzőművészeti Líceumban, ahol volt 
tanáraim és egykori líceumi kollégáim 
segítségével a szatmári művészképzést 
igyekszünk tovább vinni. 

— Milyen nehézségekkel kell ma meg-

küzdeni a művészeti oktatásban?

— A művészeti oktatás mindig is kihí
vásnak számított, talán ezért is szere
tem annyira, ugyanis egy nagy ellentét
re épül, tradicionalistának számít, mi 
vel a hagyományos rajztanításra alap
szik, akadémista módszerekkel oktat
juk a rajzot, még mindig nagy hang

súlyt fektetve a tanulmányra egyrészt, 
másrészt pedig folyamatosan követjük 
mindazokat a változásokat és irányo
kat, amik a kortárs művészetben meg
jelennek és hatással lehetnek a mű
vészképzés folyamatára, és persze a 
technológia fejlődését is folyamatosan 
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„Lírai-absztrakt festményeim a neoexpresszionista művészet kiterjesztett szférájába sorolható. Noha mű-
veim hermetikus színes szürke mezők, vonalak, „jelek” és textúrák komplex együtteseként alakulnak ki, 
ezeket elsősorban a környező valóság elemei inspirálják, amit addig egyszerűsítek amíg a megfigyelt téma 
lényegét képviselő művészi kifejezésekké alakulnak. Kromatikus szempontból a fekete-fehér és a szürke 
árnyalatok széles választéka állnak közel hozzám, amelyek keveréke lehetővé teszi, hogy szemléltesse az 
emberi lét lényegét, összetettségét és a fizikai és eszmei korlátait” — vallja Király Gabriella festőművész.

Az emberi lét 
lényege, 

összetettsége 
és a fizikai 
és eszmei 

korlátai



figyelembe kell vennünk. Manapság 
egyre többet hallhatjuk, hogy milyen 
fontos a differenciált oktatás. Ez a mű
vészeti oktatásban igazából régesrég 
jelen van, nem csak tananyagot taní
tunk, hanem képességeket, készsége
ket fejlesztünk és nem csak a tudás el
sajátítását, mint egy lépésről lépésre 
haladó lineáris folyamatot. Az elmúlt 
év személyes tapasztalata, hogy az új 
technológiák alkalmazásával az oktatás 
sokkal színesebbé, érdekesebbé és 
hatékonyabbá tehető a hagyományos 
oktatás keretei között is.

— Hova tart napjainkban a művészet? 
A fotó és a film diadala ugyan nyilvánva-

ló, de vajon mennyire sikerült a technikai 
médiumoknak megváltoztatnia? 

— Valójában csak annyira, amennyire 
a művész beengedi az alkotásaiba. 
Meglátásom szerint a művészek töret
lenül használják a vásznat, az ecsetet, 
vagy keverik azt egyéb műfajokkal 
annak ellenére, hogy a léte körül min
dig ott lebeg a kérdőjel, és így folyama
tos igazolásra szorul. A műfaji elkülöní
tés tekintetében tény, hogy a művé- 
szetkedvelők és a szakemberek számá
ra is szükséges a kategóriák vagy a ha
tárok kijelölése, még akkor is, amikor 

egy-egy művész nem feltétlenül hasz
nálja kizárólagosan a technikák egyikét. 
A festő, akár a szobrász és grafikus még 
mindig egyegy meghatározott szerep, 
ezek a médiumok kiemelt műfajok még 
akkor is, ha a határvonalak egyre véko
nyabbak. Ha kiemelném a festészetet, 
az sem tiszta műfaj többé, és a példák 
szerint nemcsak a grafika, de a legkü
lönbözőbb médiumok egyre erősebb 
jelenléte jellemzi korunk „festészeti” 
alkotásait. A kortárs művészet jövőjét, 
haladását abban látom leginkább, hogy 
a festészetet és az egyéb hagyományos 
képábrázolási sémákat miként építik be 
kortársaink a műveikbe.

— Mi az, amit megszeretne valósítani, 
láttatni a saját műveiben? Vannak-e 
üzenetei?

— Líraiabsztrakt festményeim a neo 
expresszionista művészet kiterjesztett 
szférájába sorolhatók. Noha műveim 
hermetikus színes szürke mezők, vona
lak, „jelek” és textúrák komplex együt
teseként alakulnak ki, ezeket elsősor
ban a környező valóság elemei inspi- 
rálják, amit addig egyszerűsítek, amíg a 
megfigyelt téma lényegét képviselő 
művészi kifejezésekké alakulnak. Kro
matikus szempontból a feketefehér és 

a szürke árnyalatok széles választéka 
állnak közel  hozzám, amelyek keveré
ke lehetővé teszi, hogy szemléltesse az 
emberi lét lényegét, összetettségét és 
a fizikai és eszmei korlátait. Az eredeti 
megnyilvánulástól számított több mint 
száz év elteltével az expresszionista 
művészet tükörként folyamatosan visz
szatükrözi az élet valósághű képét, 
nyersen és nyomasztóan szépítő hatá
sok nélkül; egy valóság, amely kiürített 
minden illúziót vagy utópiát.

Elek György

Február vége felé még hull a hó. 
Renyhe pelyhek ághegyre tapadnak. 
Fehér világnak derekán, ruhaszárító 
kötél lebeg színes csipeszekkel.

Török Juliska áll az ablakban és so
káig nézi a hóesést. Azt a csendes fo
lyamatos csodát, amely képes maga 
alá rejteni megannyi világmocskot. 
Az asszony, aki lassan ötvenéves lesz, 
különös harmóniát teremtett magá
nak. Kivitte az életét az erdő peremé
re. Azt a kis semmi házat önerőből 
tette lakhatóvá, hogy otthonra leljen 
a természet békés tenyerén.

Valahonnan déli harangszót hoz a 
szél. S már mállik is szét a messze 
semmiben.

A fák között mohazöld mozdulat.
Török Juliska egészen közel lép az 

ablakhoz, s homlokát nekiszorítja az 
üvegnek. Pelyheken túl most már 
tisztán látja a fák között azt az oda 
nem illő, hóra zuhanó zöldet. Különös 
foltot lát heverni az erdőben. Kutyája 
egyfolytában acsarkodva ugat a fák 
felé. Az asszony felveszi a fal mellől a 
hólapátot, s megindul az erdő irányá
ba. Száraz ágak reccsennek a lába 
alatt, s a közelgő kutyaugatásra varjú 
rebben neki az égnek.

Ebtorpanás. A kutya leül, s egy ta
podtat sem megy tovább, orrát le
nyomja a hóba, aztán fájdalmasan 
nyüszítve emeli a magasba.

 Mintha láthatatlan égi kések nyes
nék el a pelyhek szállingózó útját. És 
nem havazik tovább. Letaposott láb
nyomok összevisszaságában minde
nütt piros a hó. Egy tizenévesforma 
kislány fekszik a földön mohazöld 
pulóverben, a felismerhetetlenségig 
szétzúzott arccal és fejjel egy alvadt 
vértócsa közepén… Élettelenül. 
Hótól és vértől csatakos hosszú haja 
szétterül körülötte. Ahogy elhallgat a 
kutya, súlyos csend szakad a fák közé. 
Egy asszony áll idegen színű hóban, s 
arra gondol, pont ott fekszik ez a lány, 
ahol az ő hóvirágai vannak, amiket 

úgy véd minden tavasszal ártó-tépő 
kezektől, vadak taposásától. Megal
kotott békéje fájdalmasan foszlik 
ezerfelé.

Nyugalmat űző hangok s egyedek 
hemzsegik be a délutánt: szirénák, 
emberek, kutyák, varjak. Török Julis
ka havat lapátol a háza körül, s amikor 
nem kérdésekre felel már vagy tized
jére, akkor egyfolytában arra a lányra 
gondol, aki ott feküdt az erdő szélén 
az ő hóvirágai fölött, amelyek eljö
vendő kikeletről álmodnak még.

Teliholdas a hófehér éjszaka.
Az asszony különös kaparászást 

hall odakint az ajtó előtt. Biztosan a 
kutya, gondolja, s a vörös fonalat te
keri tovább. Aztán valaki rázni kezdi a 
kilincset. Az ablakhoz rohan, s a kutya 
sehol. Az ajtó előtt térdel egy lány, 
angyalszép arcán csorognak a köny
nyei le a mohazöld pulóverjére. Kö
nyörög a tekintete, ahogy ránéz, s 
esdeklő hangját tisztán hallani: „Se
gíts nekem Török Juliska… Segíts 
nekem Török Juliska…” Aztán zokog
va hull le a küszöbre.

Az asszony sikítva ül fel az ágyban. 
Csend van. Csak egyegy szú pattog 
valahol a gerendában. A hálóing nyir
kosan tapad a hátához. A szobába 
besüt a telihold, s látni lehet a padló 
repedéseit is. Odamegy az ablakhoz 
és kinéz az erdő fehér fáira. Csend. A 
kutya is békésen alszik a küszöbön. 
Az asztalról felveszi a poharat, iszik 
néhány korty vizet, aztán visszafek
szik az ágyba. Teste még egyszerkét
szer megremeg a takaró alatt. Fülébe 
kristálytisztán cseng annak a lánynak 
szava, sírása. Újra meg újra átgondol
ja az álmát, s most már a valóságot is 
hozzá illeszti. Dühíti ez a teljes tehe
tetlenség és kutatja álmának titkát, 
üzenetét.

Hajnalodik.
Lábai alatt reccsen a hó. Vékony 

ágvégekkel játszik a szél. Hallgatózik. 

Mélyről, a föld alól avarmoccanás. 
Talán a kikelet, gondolja s nézi a 
mozgó hótakarót. Hirtelen egymás 
után csapódnak ki a földből a piros 
szirmú hóvirágok. Panaszos hangjuk, 
mint siratóének révül bele a szélbe. 

„Mi van a világgal, Török Juliska? 
Meleg vért ittunk a tegnap… Nem 
tudjuk, hol van a kikelet… Merre van? 
Ártatlan lehelet utolsó langya borzal
masat súgott nekünk… Hogy a világ 
beteg odafent…”

Az ágról varjú rebben, csőrében 
vörös fonal, s behálózza vele a fák 
ágait. S a hóvirágok egyre hangosab
ban sírják: „Segíts nekünk, Török Ju
liska…”

Asszonysikoly. Áloműző ébredő 
tudat. Apró verejtékcseppek a homlo
kán, s az ablak párkányára ráragyog a 
nap. A délelőtt a tűnődések tömkele
gével van tele. Gondolatban halott 
lányt és alvó hóvirágokat faggat. Mit 
tehet egy asszony egymagában? 
Hogy lehet jobbulásra bírni a világot? 
És mi lehet álmában az a vörös fonál?  
Töpreng és magában idegen gyilko
sokkal perel. Aztán keresztet ácsol. 
Fenyőfa lécből. Táblát szegel rá, s 
beállítja a szoba közepére. Míg ebé
del, azon tépelődik, mit írhatna rá. 
Annak a lánynak a nevét? A tegnapi 
dátumot? Miféle szót, mondatot, ké
rést, parancsot? Üzenetet. Az ártat
lanság védelmében.

Felhígítja a tűzpiros festéket. S jól 
olvasható betűkkel felírja arra a táb
lára: „Ne bántsátok a hóvirágokat!”

Lassan megint havazni kezd. S viszi 
Török Juliska a keresztet az erdőbe, 
míg körülötte minden rend, patyolat, 
békesség. Csak a lelke van tele el 
nem csituló nyugtalansággal. Viszi a 
keresztet egy fiatal lányért, a hóvirá
gokért. Egy mondatot a világ véresen 
lüktető lázas homlokára.

A hó mindent elfed. Szépet és 
mocskot egyaránt.

Valahol itt feküdt az a lány, gondol

ja, amikor odaér, s itt alszanak a hóvi
rágaim. A fagyos föld nehezen bár, de 
megadja magát, s tartja a keresztet 
erősen.

Nincs még itt a kikelet. Arra még 
várnunk kell. Aludjatok csak tovább 
csendesen, kedveseim — mormolja 
alig halhatón.

Hamar leszakad az alkony. S a teli
hold felül az ágak hegyére.

Az asszony különös kaparászást 
hall odakint az ajtó előtt. Biztosan a 
kutya, gondolja, lelép az ágyról, s a 
dunyha alól kiemeli a fejszét. Valaki 
babrálja az ajtót. Kinéz az ablakon, s 
látja, hogy a kutya mozdulatlanul fek
szik a hóban az udvar közepén. Az 
ajtó mögé áll és elfelejti, hogy van 
szíve. Nyugodt. Vár. Vár, mint a hóvi
rágai a föld alatt.

Hol vagy te ribanc?! —  üvölti az az 
idegen s berúgja az ajtót.

Lendül a kar és lesújt a fejsze. 
Csontreccsenés. Ahogy fagyban tör
nek az ágak. Testzuhanás.  Aztán 
csend. Hosszú, mély, meleg csend. 
Csak a korhadt padlón indul meg egy 
sötét kis csíkocska.

Mint egy vörös fonál…
Török Juliska gyertyát gyújt és 

megmossa a kezét. Aztán odaáll az 
ablakhoz, és belesuttogja az ablak 
hideg üvegébe:

Egyszer majd meggyógyul ez a 
világ… Egyszer majd lesz igaz kike
let… Addig alud 
jatok szépen, 
kedveseim…

Renyhe pely
hek ághegyre te
lepednek. S Tö
rök Juliska vég 
telen lelki nyuga
lommal gödröt 
ás és eltemeti a 
kutyáját.

Míg hull a hó.

Kovács-Széles Andrea
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Bár a gyermekek többségét egyre 
inkább magával ragadja a virtuális világ, 
mégis akadnak még olyanok, akik elját
szadoznak a rímekkel, megpróbálkoz
nak a versírással. 

Lázári község polgármesteri hivatala, 
a LiterArt Egyesület és a Hármashatár 
Egyesület támogatásának köszönhető
en a 2020as évben immár harmadjára 
szervezhettük meg versíró versenyün
ket az ifjú tollforgatók számára a Ma
gyar Költészet Napja alkalmából. 

A pályázatot több korosztálynak hir
dették meg: III., IV., V-VI., VII-VIII., IX-X. 
és XI-XII. osztályok számára. A vers té
mája, formája szabadon választott 
(rímes, prózavers vagy szabadvers). Egy 
versenyző két verset küldhetett be. 

A versírás iránt egyre nagyobb az 
érdeklődés. Idén 78 diáktól 156 vers 
érkezett. Szatmár megye mellett Bihar, 
Maros, Szilágy, és Kovászna megyében, 
sőt Magyarországon is tollat ragadtak 
az ifjak. 39 gyerek küldött verset a III-IV. 
osztályból és 39 az V-XII. osztályból. 

A zsűri tagjai: Jánk Károly költő, ma
gyartanár, Poka Mária és Szolomajer 
Tímea Annamária tanítónők, Heinrich 
Andrea magyartanár értékelték az al
kotásokat. 

A III-IV. osztályos tollforgatóknál a 
zsűri kiemelte az eredeti témaválasz
tást, a gyermeki vidámságot, a rafinált 
költői fogásokat, amikor érezni, látni 
lehetett a verset, mintha festettek 
volna a szavakkal. A nagyobbaknál meg 
változott a témaválasztás, a nyelvkeze
lés, mást tükröztek a költői képek, 
megjelentek az időszerű életérzések. 
Előfordultak olykor suta rímek és olyan 
strófák is, amelyek nem ütötték meg a 
mércét. Többen használtak elavult köl
tői képeket, nyelvi közhelyeket, giccses 
gondolatokat. Néhány tollforgató az 
előző években is sikeresen szerepelt, s 
már a következő lehetőséget várja…

Íme, az idei mezőny legkiemelke
dőbb Szatmár megyei versei. 

Török Enikő Andrea

 
III. OSZTÁLY

Tavasz
Megérkezett végre, szivárvány 
hintóban
Előkelő hölgy smaragdzöld ruhában.
Csodaszép álom, gyönyörű varázslat,
Puha lágy szellő simogatja a fákat.

Fürge kismadár vígan füttyent párat,
Égi muzsika járja be a tájat.
Ezerszínű virágok mézédes illata,
Lélekmelegítő minden pillanata.

Tarka pillangók szerelmes táncot 
lejtenek,
Szorgos méhecskék virágport 
gyűjtenek.
Játékos vidámság ragyogó napsütés
Repdeső katicák, minden oly mesés.

Csörgedező patak mentén, csodálatos 
kikelet
Kora reggel a tavasz hírnöke 
köszönget.
Üde fehér ruhában díszeleg.
Itt a tavasz, szívünk megremeg.

I. hely: Tóth Nicole Kyra,
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

felkészítő: Mihálka Tünde

Az arany-ezüst 
pillangó

Mintás ez a pillangó,
Arany s ezüst a szárnya.
— Miért búsulsz, pillangó?
Mert csak lelóg a szája.

— Azért búsulok én,
Mert mindjárt itt a tél.
És akkor mindenki tudja,
A pillangó nem él.

— De még repülhetsz,
Szárnyalhatsz az égben.
És ne gondolj arra.
Mi lesz a jövőben.

De mi lesz velem,
Ha nem látják a szép mintámat?
Mi lesz, ha nem látják
Az aranyezüst szárnyamat?

— Ó, ha szívedben ég a szeretet,
Mindened megvan,
ami csak jó lehet!
És így örök életed lehet!

Hogy lehet
Örök életem,
Ha lekonyul a szárnyam
Ezekben a hetekben?

— Úgy, hogy a szeretetben
Csak nő az élet.

S így lesz a lehetetlenből
Lehetséges.

Így történt,
Hogy az aranyezüst pillangó
Felébredt
Mély álmából.

II. hely: Schvarczkopf Tamás,
Aurel Popp Művészeti Líceum, 

felkészítő: Blatniczki Cecília

Ici-pici pókuraság
Fenn a Holdon ül egy pók,
Ez az állat kicsit habók.
Nyolc lábával járja körbe,
Nem fárad el sosem tőle.
Mennék én is a Holdra vele,
Ha nem lenne olyan messze
Együtt járnánk a Holdat körbe.

III. hely: Czinka Dóra
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

felkészítő: Mihálka Tünde

 IV. OSZTÁLY

Világjáró 
pöttyös ruha
Volt egyszer egy
pöttyös ruha.
A szekrényben állást
megunta.
Úgy döntött, hogy
útnak indul,
míg jókedve ki nem
virul.

Útja során három
gazdája lett,
de egyik sem olyan,
amilyet ő szeretett.
Most is ott csücsül az
ócskasoron,
s néhanéha megszólít
egyegy ruhát a polcon.

— Jó napot kívánok,
kedves, világjáró
Kabát uraság.
Hallotta már, hogy mi
az újság?
— Nem hallottam,
pöttyös ruha,

mert a gazdám
nem olvasta.

— Nem baj, mert én
elmesélem.
Hallgasson csak ide,
kérem:
Volt egyszer egy
pöttyös ruha,
a szekrényben állást
megunta.
Úgy döntött, hogy útnak
indul,
míg jókedve ki nem
virul.

Mosolygott a
nagykabát,
Pöttyös ruha tudta már:
itt van az ő helye,
kivirult a jókedve.

I. hely: Sebő Kata,
Aurel Popp Művészeti Líceum,

felkészítő: Papp Fejér Olga

Egy lakás szavai
— válaszvers László Noémi: Egy lakás 
szavai című versére —

Fürdő, konyha, pince,
Ez a lakás kincse!
Függöny, ablak, párkány —
Nagyon szép a látvány!

Kutya, macska barátság,
El ne feledd, ritkaság!
Anyu, apu, kistesó —
Szerteszét a hintaló!
A szomszédok kedvesek,
Főleg az a néni,
Mindenfélét mesél neked,
Nem is kell őt kérni!

Póló, cipő, nadrág —
Vedd fel, amíg jó rád!
Tele van a ruhásszekrény —
Hova lett a zoknim, REJTÉLY!?

II. hely: Tamba Dániel,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 

felkészítő: Fülöp Andrea

Digitális világ
Folytonfolyvást csetelünk,
Facebook,Tiktok kell nekünk…
Öregek, fiatalok, gyerekek,
Mind meg vagyunk mérgezve.

,,Hagyd már azt a telefont!’’ —
Kiáltja anya fiának…
A laptop előtt ülve,
Ő is Facebook-ot lapozva.

Este, apa, nagy mérgesen,
Azt kérdezi magában:
,,Hová lett a régi világ?
Mikor az emberek,
Egymásnak levelet írtak?’’

A gyerekek színezőt színeztek,
Nem pedig laptopon csetelnek.
Az volt ám az igazi!
Legszebb és emberi.

III. hely: Nagy Jázmin,
Mircea Eliade Általános Iskola, 

felkészítő: Kováts Éva Irén

Rímek, 
strófák 
gyermekek 
tollából
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 VII-VIII. OSZTÁLY

Nincs szükségem 
hősökre
(Avagy, ha a Disney hercegnők nem 
lettek volna buta libák)

Nincs szükségem hősökre,
nagyképű, egoista főnökre.
Megtalálom saját magam a kiutat,
s megmentem majd önmagamat.
Nincs szükségem segítségre,
megoldást találok bármire.
Támogatás nélkül, önmagam,
nem kell hős, aki úgysem hallja 
szavam.
Toronyba zárva nem várok 
megmentésre,
meglógom magam, nem szorulok 
erősítésre.
Almával a torkomon a csók 
nem használ.
Fuldoklom. Jesszus! És a srác 
még ki is használ!
Nem leszek egy törékeny cipő 
miatt az övé,
hidd el, ezt teszem majd először 
egyértelművé.
A pénz és a repülőszőnyeg 
még nem nyűgöz le,
attól még, hogy jóképű, és herceg, 
nem esem bele.
Jóképű félisten, de belül teljes 
a sötétség,
köztünk semmi sem lesz, efelől 
nincs kétség.
Egy tánc, egy dal, egy lánykérés,
csak pár órája ismerem, 
hát nemet mondok, nem kérdés.
S most végre a sarkamra állok,
egy halálra ítélt kapcsolat helyett 
inkább függetlenné válok.

I. hely: Botos Viktória,
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

felkészítő: Tivadar Melinda

Pirkadati illat
…egy nyaralás emlékére

A vízen a hullámok fodrai,
mint ruhán a csipkék darabjai.
Az aranyló homokon a hullámok
csapdossák a magasló homokvárat.

A csillogó vizen a hullámok,
mint festményen a festék 
csordogáltak.
A felhő, mint pamacs a vászonra 
festve,
színváltó fényben repül egy eltévedt 
fecske.

A kikötőből kihajózott bárkák,
mint levelek a Tisza partján.
A napnak korongja már egészen 
kint van.
Győzött hát, végül a pirkadati illat.

II. hely: Dohi Csenge,
Tasnádi Általános Iskola,

felkészítő: Mészáros Rita Krisztina

Lyukas zokni ott
Én és a gumikacsám ülünk a padokon
És rájöttünk mekkora lepragyár 
ez a szarhalom.
De végül eltöprengtünk azokon
Hogy csak mi nem látunk túl a falakon.

Mert lehet odaát szép a táj
Vagy csak simán van egy másik 
lepragyár
Sötét elménkben valami izgató 
motoszkált
Ha ledöntjük összedől, 
mint egy kártyavár?

Lelkem nincs, valahol eladtam.
Józan eszem sem találom, 
azt meg valahol elhagytam.
Gyárban munkás vagyok, belátom.
Ja, ha nem tudnád, gumikacsa 
egyetlen barátom.

Több annál mindkettő

Gumikacsa talán lehetne a szeretőm.
A lepragyár meg egy templom 
az esküvőn
Ahol bábangyal mondja el a kötelező 
etüdöt.

Élet felrobban, elszakad
A halál és közte való kapcsolat
Gumikacsa vigyorog, mert otthagyott
Ennek meg annyi értelme volt, mint 
lyukas zokninak ott.

III. hely: Szilágyi Mátyás,
Aurel Popp Művészeti Líceum, 

felkészítő: Huszti Orsolya

 XI-XII. OSZTÁLY

Próba
Minden héten ez van.
Légiriadó.
Próba.
Azt kérdezed: Honnan fogjuk tudni 
mikor igazi?
Semmi sem az — felelem.
Csak félünk.

Minden ütemnél.
Szerdán 10:10kor.
Mindig megszólal.
Nekünk pedig mindig félni kell.
Nem unod még?
Szerdánként 10 órakkor félni?
Talán nem is a veszélytől félünk,
A haláltól…
Nem.
A szirénák zajától,
Melyekre éjszakánként ébredünk,
És rájövünk
Csak csend van
És a csend miatt álmodunk zajt, ami 
felriaszt.
A szirénák szólnak, csengnek,
Mint az iskolai csengő.
Minden reggel elkések.
Vajon ezt is le fogom késni?
Nem akarok lemaradni. Erről nem.
Mi értelme lekésni a halált?
És mi értelme élni?
Most mindketten ugyanarról írunk.
Félelem. Halál. Sziréna.
Kémia. Iskola. Csengő.
Minden héten ez van.
Légiriadó.
Próba?

I. hely: Besenyődi Judit,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 

felkészítő: Fazekas Katalin

Orkán
A szavam süvít feléd, ordít az orkán,
Ahol a szavaknak vége van, 
ott imádkozhatsz a portán
Ahhoz, hogy spontán elégj, 
elég ha szimplán magadba fojtod ezt 
is, de inkább húzd le tisztán,
Hé Trisztán! Mi van veled, hallom, 
hogy Izolda szomszéd zöldes füvén 
hempereg nap mint nap titokban,
Terjed a szenny, akár a pestis, az élet 
százszor megtapos, de annyi percet 
ad majd fent is.
Csak lépj tovább! Semmi sem marad 
majd, mert menni kell, amennyi percet 
élsz, szeretni kell!
Törődj a tiéddel, ha más élet idejével 
szembesülsz, elmúlt, feledni kell!
Az ajtó alatt cső szívvel mindent mit 
kizártál, haver vagy barát nem mind
egy hogyha tré van, ki hátrál,
Jönnek és elmennek, az élet szar, 
egy rendező csak felforgat, 
de nem kérdezi mi a kedvező,
Erősebb leszek minden nappal, 
érzem legbelül, az ágyam kihült mégis 
tudom holnap felhevülhet újra,
Velem vagy ellenem, lesúgva szólj 
ha jössz
Ma megtalálsz régi szobánk, 
régi kulcsa
Rozsdafoltok mögé bújt az idő, 
eltaposta őt is,
Semmit nem nyit, semmit nem szól, 
semmit sem rögzít
Csak, hogy létezik, hasztalan zárokat 
örző néma költő,
Kinek elég egy emberöltő.
Hiszek a szemeimnek, bár megcsaltak 
ezerszer
Magadra vetted amit mondtam, 
de kérlek ezt ne vedd fel!
Hiszek a szavaknak, mert valakinek 
hinni kell,
A világ másságára holnap is ugyanúgy 
hinni kell,
Ugyanúgy menni kell előrébb minden 
nap tovább,
Az élet meg nem szépül, 
de amíg maradnak ostobák,
Még mennyi kell?

Mondd mennyi kell ahhoz, elmehess 
egy élet távlatában odavissza, 
mondd mennyi kell ehhez?
Feléled az életet, hogyha félsz leélni, 
felemészt,
Egy perc is lehet érték, 
hogyha megéled, majd vele mész,
Az út, az erdő elsuhant perced lassan 
el se veszítheted rendesen, 
mégis itt maradtam,
Minden nap ezzel nyugtatom szavam,
Hogy több milliárd ember között én is 
érezhetem jól magam.
Katarzist pumpál belém még az árva 
gén,
Míg a tegnapban élsz nem is sejtheted 
mi lesz még ma,
Ne is nézz előre, mert felesleges 
tényleg,
De a múltat se mondd másnak, 
egy az élet, egyszer éled,
Amíg a szavam süvít, ne kérdezd, 
csak add tovább,
Mert porból leszünk porrá, 
mint egy szombat esti vad románc
Majd hív a srác de, hogyha mégse, 
húzz egy számot,
Álljál a sorba, kapsz egy csekket, 
amit neked kiszámlázott,
Számlát az élettől ne kérj soha, 
mert átcsesznek,
Az élet szülte ábrándok között 
neveznek szerencsétlennek,
Nevetsz, de fáj ha rajtad áll vagy bukik 
minden,
Szinte minden hatással van mind ezen 
a szinten,
Szavakba takargatni minden vitát 
színtelen,
Gyönyörbe vezet minden utad, 
majd szakadék hirtelen,
De felfelé, mivel az ösvényt kell 
hogy megtaláld.
Mert nincsen veszve semmi, 
mondanád, ha magad hallanád.

II. hely: Görcsi László,
Simion Bărnuțiu Szaklíceum,

felkészítő: Váczy Magdi

Vagy
Voltunk.
Vagyok.
Vagy.
Vagy nem is értem. Vagy
valaki, aki nem is vagy. Vagyok
valaki, aki mindig is voltam.
Vagyunk valakik, akik nem is
vagyunk, és voltunk valakik
akik mindig is voltunk. Vagy
inkább mondhatnám azt, hogy
te is vagy, én is vagyok. De
nem vagyunk már.
Valamikor leszünk valakik akik
talán már most vagyunk, de
nem tudjuk bevallani, mert

azt hisszük, hogy soha sem
voltunk.

Eljön az az idő, amikor már
csak te vagy.
Eljön az az idő, amikor már te
vagy.
Eljön az az idő, amikor már
vagy.
Eljött.
Te is vagy, s csak te is vagy.
Akárhogy vagy. S nem csak
vagy. Talán már te vagy?

III. hely: Szántó Réka,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, 

felkészítő: Fazekas Katalin
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Petőfi Szatmár megyében

A 24. életévében járó költő számára 
az e tájon töltött mintegy fél esztendőt 
felölelő időszakasz „a múlandó ifjúság s 
a múlhatatlan szerelem” kora volt. 
Ahogy ő nevezte: „az ígéret földe”, s 
hová a barátság legönzetlenebb szere
tete és a szerelem kötötte és alkotásai
nak egész sora — a teremtő erő kibon
takoztatásával — kapcsolta. Összes 
verseinek több mint egy tizedrészét, 
105 költeményét írta a megyében.

1846ban csaknem két és fél hónap 
alatt (augusztus végétől november 10-
ig), 34 verse született itt, 1847-ben 
(május 17-30., július 13.- október 13.) 
kétszer járt a megyében s három és fél 
hónap alatt 64 költeménye született, 
ahogy ő is állította „ezek a magyar köl
tészet legszebb gyöngyei közé sorolha
tók.” 1848-ban (szeptember 27-30., ok
tóber 17-22.) kétszer is megfordult 
Erdődön s az egy hetet kitevő időszak 
alatt 7 verset írt.

Az ekkor írt 105 költemény közül 44 
Szatmár városában Pap Endre házában, 
30 Koltón Teleki Sándor kastélyában, 12 
Erdődön Lauka Gusztáv szüleinél, 7 
Nagykárolyban Riskó Ignác megyei al
jegyző szállásán, 4 Csekén, valószínű a 
Kölcseykúriában, 3 Nagybányán Török
falvi Papp Zsigmondnál, s egyegy költe
mény Berencén, Berkeszen, Érmihályfal
ván, Nagymajtényban és Nagypeleskén 
született.

A Szatmár megyében töltött idő alatt 
sok megyei kedves barátot ismert meg, 
élete legboldogabb s legzavartalanabb 
szakasza telt itt el. Itt ismerte meg 
Nagykárolyban Szendrey Júliát, eskü
dött vele örök hűséget Erdődön s töl
tötte mézesheteit Koltón.

Az azóta eltelt soksok év alatt na
gyon sok változáson ment át a táj, a 
házak, amelyekben lakott, javarészt el
pusztultak, csak Nagyarban áll az immár 
fejújított Lubykúria, amelyben megfor
dult, s amelyben Petőfin kívül a reform
kor több nevezetessége töltött el szép 
napokat: Kölcsey Ferenc, Szemere Pál, 
Obernyik Károly stb. S lehetséges, hogy 
a nagyari határban a tisztelt tölgyfa 
ugyanaz, amelynek környékéről A Tisza 
című költeményének látványa tárult 
szemei elé, hogy ihletésére egy fél 
évvel később Pesten megszülessen a 
remekmű.

A múltat kutatva úgy tapasztaljuk, 
hogy egy baráti és rokoni társaság iro
dalmat és reformkori politikát lelkesen 
támogató ifjúságával került szoros kap
csolatba Petőfi, akik nemcsak elismer
ték őt már életében, hanem akikhez őt 
is elvhűség és nagyrabecsülés kapcsol
ta. Ha az ismeretségi körhöz tartozók 
életkorán végigtekintünk, volt azok kö
zött nála idősebb: Kovács Ágoston 
(1807-1867), Kovács Lajos (1812-1899), 
Riskó Ignác (18131890), Kende Lajos 
(1816-1867), Pap Endre (1817-1851), 
Lanka Gusztáv (18181902), Luby Zsig
mond (1819-1887), Teleki Sándor (1821-
1892), Luby János (18221868), s voltak 
vele egykorúak: Kovács Eduárd (1823
1898), Törökfalvi Papp Zsigmond (1823
1904), Kiss Gedeon (18231904). A ven
déglátó barátok feleségei hozzá közeli 
korúak voltak: Pap Endréné Kovács Joze
fin (18191899), Kende Lajosné Szuhá
nyi Laura (1824-1897) s a leányok mind 
fiatalabbak: Szendrey Júlia (18281868), 
Térey Mari, a későbbi Kovács Eduardné
nak csak a halálozási éve ismerős (1857), 
de Júliával közel egykorú lehetett, 
Olchváry Lilla, a későbbi Kovács Ágos
tonné (1828ban született) s Olchváry 
Berta (1831-1884), a később Lázári 

Nagy Elekné, mindannyian rajongói voltak.
A megye híres maradi nemességét 

képviselő urairól Nagykárolyban című 
költeményében s a Palota és kunyhó
ban mondta el véleményét, valamint az 
I. és IV. úti levélben 1847. májusában: 

„A napokban indulok Szatmár felé, hol 
egy pár ölelő kar, s talán egy pár ólmos-

bot vár. A mint hallom, dühödnek az ille-

tők Nagy-Károlyban című versemért: 
nagyon sajnálom, de kimondhatatlanul 
örülök rajta, mert hisz éppen az volt 
szándékom, hogy oldalba verjem őket, a 
mint érdemlik. Megvallom, jobb szeret-

tem volna főbe verni, de az üres hordó 
kong, s én nem akartam nagy zajt ütni.”

A nép emlékezete a valóság hiteles 
adatainak szabad formálásával nőtette 
meg alakját, s őrzi bámuló csodálattal 
emlékezetét. Nagyar, Szatmárcseke 
népe A Tisza című költemény ottani szü
letésére való emlékezéssel büszkélkedik, 
Tunyogmatolcs és Fülpösdaróc népe a 
Falu végén kurta kocsma élményének 
hitelességét bizonyítja, jóllehet a költe
ményt Szatmáron írta. Dienes András 
még 1956ban is egész sereg embert 
hallgatott meg, akiknek emlékező vallo
másait összegyűjtötte. Luby Margit 
(Luby Zsigmond unokája szül. 1885.) 
Politovszky Istvánné Kölcsey Ibolya (szül. 
1886.) és a nemrég meghalt Pellegrini 
Albertné Kende Dzselma (1877-1965, 
Kende Lajos unokája) a családjukban élő 
Petőfi-hagyományoknak s emlékeknek 
ápolói és őrzői s átszármaztatói voltak 
az új és újabb nemzedékekre.

Gyermek és ifjúkoromból emlék

szem, hogy a Csengerben élő Bihary 
Gáborné Eszenyi Anica néni (18311933), 
aki 103. évében halt meg, mindig emle
gette: süldő lány korában látta Riskó 
Ignáccal sétálni a „nyurga, hosszúléptű” 
Petőfi Sándort. Míg férjhez nem ment, 
abban az utcában laktak, amelyik utcá
ban közel állt hozzájuk Riskó Ignác me
gyei aljegyző szüleinek is a háza, s tud
juk, hogy szoros barátság fűzte őket 
össze, így elhihető, hogy Csengerben is 
megfordult, ha erről semmiféle doku
mentum eddig elő nem is került.

Petőfi, Obernyik és Luby Zsigmond

Abban ma már egyetlen Petőfi-kuta
tó sem kételkedik, hogy 1846 augusz
tusának második felében Petőfi Ober
nyik Károllyal (18141855) Szatmár 
megyébe indult az erdélyi országgyű
lésre készülve.

Mivel Obernyikkel indult el, biztosra 
vehetjük, hogy először Szatmárcsekébe 
mentek, ahová Obernyik Károlyt Köl
csey Ádámné családjához szoros kap
csolat fűzte, s mint fiának, Kálmánnak, 
nevelője Csekében mindig szívesen lá
tott vendég volt. És nem lesz felesle
ges kitérő, ha Obernyik Károly életé
nek Csekéhez fűződő kapcsolatáról is 
szót ejtünk.

Obernyik 1837 elején került Csekébe 
Kölcsey Kálmán (1825-1849) nevelője
ként a Debreceni Kollégiumból. Köl
csey Ferenc „házi körében” töltött ide
jéről nemcsak szép tanulmányt írt, 
hanem naplót is vezetett, s abból tud

juk, hogy gyakran megfordult Nagyar
ban is és beleszeretett Luby Ágnesbe 
(1820-1863), későbbi Szilcz Lajosnéba, 
Luby Zsigmond húgába. Anyjuk, Luby 
Károly (1787-1840) felesége, Szuhányi 
Anna (1788-1840) féltestvére volt Köl
csey Ádámné Szuhányi Jozefinnek 
(1798-1854). Obernyik szerelme re
ménytelen volt.

Kölcsey halála után is megtartotta 
nevelői állását, sőt 1841-ben, amikor 
Kölcseyné Pestre költözött, hogy fia a 
tanulmányait nyilvános iskolában foly
tathassa, velük együtt lakott Pesten 
Obernyik Károly is, előbb a Zöldfa utcá
ban, majd a Múzeumkert melletti laká
sukban. Ebben a házban lakott Czuczor 
Gergely is, itt ismerkedtek meg Czuczor 
Gergely közvetítésével a pesti irodalmi 
élet alakjaival, köztük Petőfi Sándorral.

Obernyik korán kezdett írni elbeszé
léseket, aztán a dráma lett kedvenc 
műfaja. Pesten már 1843-ban elnyerte 
az Akadémia 100 aranyos pályadíját 
Főúr és pór című darabjával, majd 1844-
ben a Nemzeti Színház bemutatta Örök
ség című drámáját. Petőfi, Pesten való 
letelepedésétől kezdve jó kapcsolatot 
tartott Obernyikkel, aki 1846ban csat
lakozott az ő tíz költőt egységbe szerve
ző csoportjához. A Tízek Társasága közül 
a leghatározottabban ő tartott ki vállal
kozásuk mellett és tiltakozott 1846. jú
lius 11-én Vahot Imre tette miatt, ti. 
hogy írásukat akaratuk ellenére közölte.

A Nemzeti Színház 1846. május 7-én 
mutatta be Obernyik Nőtlen férj című 
darabját, s bemutató után Berinkey 
Móric plágiummal vádolta meg. Ober
nyik a vádat visszautasította, de azt 
újabb cikk követte, s elmérgesedett a 
vita, személyeskedés, sértegetés és rá
galmazás következett, amely megvisel
te Obernyik idegrendszerét, és ebben a 
helyzetben határozta el, hogy Szatmár
ba utazik nyugodt pihenésre.

Csatlakozott hozzá Petőfi, aki külö
nösen Pap Endrét és Riskó Ignácot be
csülte a Szatmár megyéből írogató 
poéták közül.

Bizonyára Obernyik révén Kölcsey 
Ádámné már Pesten megismerkedett 
Petőfivel, így amikor Szatmár megyébe 
indultak, egyenesen Csekén állapodtak 
meg először. Itt Kölcsey Ferenc udvar
házában szálltak meg és onnan átsétál
tak Nagyarba a Luby családhoz, így 
kezdődött a fiatal házas Luby Zsig
monddal való baráti kapcsolatuk mind
járt a megyébe érkezésük után. Ez au
gusztus legvégén lehetett, s ennek 
legfontosabb bizonysága A Tisza című 
költemény, amelyet ugyan 1847. febru
árjában írt Pesten, de „a boldog órák 
szép emléke” az 1846i nyár és a kanyar
gó Tiszába siető kis Túr tája csodálatos 
pontossággal őrzi ennek az élménynek 
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minden részletét. „Nyári napnak alko
nyulata” volt, s „rózsafelhők úsztak át 
az égen”, s „a levágott sarjúrendek” 
sorai felett a „kis falucska tornyán” túl 
a „mármarosi bércek” felé vetette te
kintetét, mint 1815ben Kölcsey Cseké
re költözése után. „A körny melyben 
lakom, el van dugva szem elől, szép, de 
van s felette magányos. Egyfelől a Tisza 
foly, másfelől a Túr, mely itt amabba 
szakad, s minket a torkolatban hagy lak-

nunk. Egyfelől nagy erdők körítnek, más-

felől nyílás esik s láthatárainkat a mára-

marosi hóbércek határozzák.” 
Petőfi augusztus végén láthatta 

mindazt, amit A Tisza című költeményé
ben leírt, mert ugyanezen év október 
elején, amikor több mint egy hetet töl
tött Csekén, az akkor írt versek „borús, 
ködös, őszi időről” szólnak, amikor „a 
nap nem is pillant elő”, s a költő „bána
tosan néz kandallója tüzére”, míg „hull 
a fára őszi eső.”

A Tisza című költemény őrzi tehát 
ezt a nyár végi csekei látogatást, s ezen 
kívül bizonyító erővel szól erről Egressy 
Gábornak 1846. szeptember 2án Pest
ről Petőfinek írt „Nagy-Károlyon át 
Csekén” címzésű levele, amely hosszú 
bolyongás után még október végén is 
csak Szatmárra érkezett meg, ahonnan 
Riskó küldte Petőfi után Nagybányára, 
illetve Koltóra.

Egressynek előre tudnia kellett, 
hogy Petőfi Csekébe ment, különben 
nem oda címezte volna a levelet. Leve
lében említi Petőfi „tennapi levelét”, 
amely lehet, hogy már Szatmárból ér
kezett, de ez a levél nem maradt fenn, 
s azt sem tudjuk, milyen félreértés le
hetett köztük.

Augusztus végén és szeptember első 
napjaiban, majd október első hetében 
Obernyikkel újra Csekén járt Petőfi, s 
erről 1847-ben a közelben Szatmár felé 
utazva is megemlékezik: „Tavaly ősszel 
egy pár hétig laktam itt, s meglátogat-

tam a szent sírt, melyben a legnemesebb 
szívek egyike hamvad. Halmánál nincs 
kőszobor, még csak fejfa sincs, melyre 
neve volna fölírva: de nincs is rá szükség, 
mert az oda lépő vándornak szívdobogása 
mondja meg, ki van ott eltemetve. Csen-

des e táj: a városok, a nagy világ zaja 
nem hangzik idáig. A nagy férfi sírja 
körül csak a szellő rezgeti a tövisbokro-

kat, a tövisbokrok virágain vadméhek 
donganak, s távol az andalgó Tisza hal-
kan mormogja dalát, hogy a koporsónak 
álmát ne zavarja.”

Csekéből szeptember első napjaiban 
mentek Szatmárra Pap Endréékhez 
Obernyikkel. Obernyiket Pap Endréhez 
még Csekén, 1837-ben kezdődő barát
ság kapcsolta, hiszen egyidőben voltak 
Kölcsey Ferenc patvaristái. Szatmáron 
Pap Endrén kívül ekkor találkozott Pe
tőfi Riskó Ignáccal, s aztán Szatmárról 
együtt kocsiztak szeptember 5én vagy 
6án Nagykárolyba. Obernyik velük 
együtt volt, mert az emlékezők mind azt 
vallják, hogy Nagykárolyban együtt lát
ták Petőfivel, Riskóval Obernyiket is. 
Riskó Ignác Petőfi látogatása után Erdé
lyi Jánosnak írt levelében is együtt em
líti a két barát látogatását.

Szeptember 6án már Nagykárolyban 
voltak, mert Telegdi Lászlót Debrecen
ből 6-ára hívta Riskó s ez azt is bizonyít
ja, hogy már augusztus második felében 
tudomásuk volt Petőfi Szatmár megyé
be érkezéséről.

Nagykárolyban Asztalos György sze
rint „Petőfi és Obernyik egyszerű polgári 
öltözetben, mindenik kezében akkori 
divat szerint fél méteres kurta vastag 
pálca. Riskó Náci aljegyzőn habos selyem 
attila volt.” Ez a kurta pálca azonos lehet 

azzal, amely ma is megvan a Petőfi Iro
dalmi Múzeumban, s amelyet Pap Endre 
családjánál hagyott, s később annak fia 
adott a Petőfi-háznak. 

A nagykárolyi megyei bál (1846. szep
tember 8.) és Petőfi Erdődön tett láto
gatása (szeptember 19.) után körútra 
indult Petőfi a Nagykárolyban megis
mert barátokhoz. Pap Endrétől, Szat
márról, Nagybányára Törökfalvi Papp 
Zsigmondhoz, Berencére a Kovács test
vérekhez, s aztán október elején egy 
hetet töltött Csekén. Luby Zsigmond 
vitte őt Szatmárról kocsival Csekére a 
családi hagyomány szerint, s onnan 
Nagyarba és Fülpösdarócra, ahol Luby 
Zsigmond feleségének szép kúriája volt.

Ehhez tudni kell azt is, hogy Csekén 
lakott Kölcsey Ádámnén kívül Kende 
Lajos is, akinek anyja Kende Pálné Szu
hányi Erzsébet (1794-1897) szintén test
vére volt, s ebben a rokoni és baráti 
körben töltötte kellemesen az időt Pe
tőfi. A családi kapcsolatok bonyolultsá
gát mutatja az is, hogy Kende Lajos első 
fokú unokatestvérét, Szuhányi Laurát 
(1824-1897) vette feleségül, akinek apja, 
Szuhányi Ferenc testvére volt Kende 
Pálnénak, Kölcsey Ádámnénak és Luby 
Károlynénak.

Csekén töltött ideje alatt (1846. októ
ber 1-7) négy költeményt írt Petőfi: 
Borús, ködös őszi idő, Az én képzele
tem…, Ereszkedik le a felhő és Ha sza
vaid megfontolom címűeket. Ezek a 
költemények már a Szendrey Júlia iránti 
szerelem fontosságáról és kibontakozá
sáról is szólnak: hiszen képzelete

„Mint üstökös, nyargalt sivatag pusztákra,
Zöld vadonerdőkbe, kék hegyek ormára.
A vadonerdőkben tölgyeket szaggatott,
A hegyek tetején sziklákat ingatott.

Hol most e vad fiú? …egy kis virág 
mellett.
Melletted, barna lyány, mindig csak 
melletted,
Ott eped, suttog, mint a beteg esti szél…
Szilaj képzeletem, be megszelídültél!”

(Az én képzeletem nem…)
Ma már sajnos nem lehet megállapí

tani, hogy mindjárt a keletkezés után 
írta-e Petőfi Luby Zsigmond zsebköny
vébe a Dalaim című költeménnyel 
együtt Az én képzeletem nem… című 
Csekén írt versét, vagy a következő 
évben. A zsebkönyv megvan a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban Ferenczy Zoltán 
jegyzetével: „Ez a zsebkönyv eredetileg 
annak a Luby Zsigmondnak volt birtoká-

ban, ki Petőfinek barátja volt, akihez írt 
pár levelét is ismerjük. Vétel útján került 
a Petőfi-házba.” (1910. június 27. P. 
23/37)

Nagyarban Luby Jánosnál, Fülpösda
rócon Luby Zsigmondnál vendégeske
dett Petőfi, s Luby Margit (szül. 1884.) 
emlékezése szerint: „Darócon állott 
nagyapámnak a kúriája. Ma már az épü-

let nem áll, a ház fényképe a Néprajzi 
Múzeumban és Petőfi Múzeumban van 
meg. Bájos szép ház volt kívülről is. Gyer-

mekkoromból emlékszem belső berende-

zésére is. Egy pitvarból vaslépcső veze-

tett fel egyetlen kis emeleti szobájába. 
Ha Petőfi ott volt nagyapámnál, ebben 
a szobában lakott. Az volt a szokása, 
hogy ha elment, meg sem mondta hová. 
Aztán egy-két nap múlva visszajött.”

Petőfi gyakori járása-kelése magya
rázza azt, hogy A falu végén kurta kocs
ma című vers valóságos korcsmájához 
annyi Szatmár megyei falu tart jussot. 
Matolcs és Fülpösdaróc egyformán ma
gáénak tartja. Mindkét faluban tényleg 
a Szamosra rúgott ki a kocsma. Úgy 
tudom, a matolcsi Fischer Háni féle 

korcsmáról tartotta Győrffy István, hogy 
az az igazi. Itt is, Darócon is csak a helye 
van már meg a korcsmának.

Luby Margit arra is nagyon jól emlék
szik, hogy gyermekkorában édesapja, 
Luby Géza (18481911) esténként nagy 
árkuspapírról olvasta fel Petőfi leveleit 
a család tagjainak és a hozzájuk látoga
tóba érkező vendégeknek. Kitüntetés
nek számított, aki láthatta a Petőfi-le
veleket.

Ezekből a levelekből eddig kettőt 
ismerünk, ez a Petőfi Irodalmi Múzeum- 
ban és az Országos Széchényi Könyv
tárban van. Az egyik levél 1847. július 
31én kelt Szatmáron: „Édes Zsigám! Itt 
vagyok Pap Endrénél, s itt is maradok 
szeptember elejéig, végtelen örömet 
szereznél, ha addig bevetődnél egy kis 
fecsegésre, tudod, mennyire szeret Pe-

tőfi Sándor.”
A levél hangja, stílusa s a benne kife

jezett érzelem az 1846 nyár végi és őszi 
szoros kapcsolatnak hű tükre.

E levél Pap Endre Lubynak írt levelé
hez csatolódott, amely kettejük baráti 
kapcsolatára utal: „Kedves barátom, le-

veled itten várja nődet, ki még meg nem 
érkezett. Lovas postád pedig indul haza, 
s neked viszi e levelet, s e levélben azon 
választ: hogy engemet jövő héten hasz-

talan fogsz keresni, még ma megyek 
Debrecenbe, s csak a debreceni vásár 
múltával jövök ismét tűzhelyemhez visz-

sza. —Isten áldjon meg! Petőfi köszönt, 
híved: Pap Endre.”

A lovas postával küldött levélre azon
nal válaszolhatott Luby Zsigmond, sőt 
barackot is küldött, erre írt a Pap Endré
né nevében Petőfi augusztus 7-én vá
laszt: „Drága kedves Zsigmond barátom! 
A teens asszony pedig igen szépen kö-

szönteti velem a barackot, vagy is világo-

sabban szólva: engem szólított föl, hogy 
köszönjem meg helyette, amit fölötte 
sajnál, hogy maga nem teheti, de nagyon 
el van foglalva a trónörökössel, kinek 
most van a szerencsétlen szerencséje 
agyarat kapni, s jónak látja a születendő 
agyar tiszteletére nagyszerű zeneboná-

kat csinálni. Millyen gyerekesek ezek a 
gyerekek! egy foggal is millyen zajt 
ütnek… nekem van valami harminckettő 
vagy hány, még sem kiabálok; »Ha férfi 
vagy, légy férfi\« mondja a szent-írás 
vagy tulajdonkép én, a mi különben mind-

egy, a dolog vége csak az, hogy hát kö-

szöni a barackot és csókolja az illetőket, 
de mindazonáltal is én sem Erdődön sem 
Szatmáron nem vagyok állandóan, 
hanem hol itt hol ott. Tennap előtt vol-
tam kinn s váltottam jegyet (!!!), holnap 
ismét kimegyek, noha kedden Sziget felé 
indulunk Niskó Rácival a nélkül hogy tud-

nék, mikor jövünk vissza. Ha megkerüljük 
a világot, majd tudósítalak, hogy kimehe-

tek-e vagy sem. Addig is nőd kezeit és a 
te bájos ajkacskáidat csókolván voltam 
vagyok és lészek valódi, hű, igaz s több 
efféle barátod Petőfi Sándor.”

A levél címzése: Luby Zsigmond bará
tomnak F. Darócott.

Ezek a hiteles dokumentumai Petőfi 
és Luby Zsigmond barátságának.

Petőfi és Pap Endre 

A zsarolyáni születésű Pap Endre 
(1817-1851) „Petőfinek méltó barátja”, 
ahogy Hatvány Lajos nevezte, Kölcsey 
Ferenc kiváló tanítványai közül való volt. 
Együtt volt patvarista Obernyik Károly
lyal Csekén. Ezért természetesnek tart
juk, hogy Szatmár megyei tartózkodása 
alkalmával Csekéből egyenesen veze
tett az út Szatmár városába, ahol akkor 
Pap Endre 1841 óta ügyvéd volt, s ele
venen vett részt a megyei életben. A 

kortársak egyöntetűen állítják, hogy 
Szatmáron való tartózkodása idején, 
mindig Pap Endre és felesége, Kovács 
Jozefin (18141899) vendége volt, aki 
ekkor várta első gyermekét. Náluk la
kott, ahogy az özvegy halála előtt nem 
sokkal visszaemlékezett, az Eötvös utca 
6. szám alatti házban „a kapu felé eső 
különbejáratú szobát bocsátották ren
delkezésére”.

Pap Endrééknél otthonosan érezte 
magát, s Szatmárban írt 105 verse közül 
44 született itt, s innen írta leveleit ba
rátainak, itt találkozott Szendrey Júliá
val, s innen rándult ki Erdődre s baráta
ihoz szerte a megyébe.

Pap Endrével együtt Szatmáron ba
rátkozott össze Riskó Ignáccal, s együtt 
mentek Nagykárolyba a megyegyűlésre, 
ahol találkozott Petőfi Szendrey Júliával 
s Pap Endre és Riskó kísérték el az első 
erdődi látogatásra is.

Pap Endre házában szívesen látta 
vendégül a Szatmárra látogató baráto
kat, s az ő háza lett „fő tartózkodási 
helye, mintegy főhadiszállása” 1846-ban 
és 1847-ben Szatmár megyei tartózko
dása idején.

Petőfi vele üzent Kolozsvárra az Unió 
szerkesztőjének, s oda címeztette pesti 
barátaival a neki írt leveleket, jól érezte 
magát abban a környezetben, amelyet a 
fiatal férj és barát nyújtott számára. Pap 
Endre feleségének voltak a testvérei 
Kovács Lajos, Ágoston és Eduard, akik 
legnagyobb megbecsüléssel, szeretet
tel és tisztelettel vették körül, s akiknek 
berencei házába is ellátogatott, hason
lóképpen ott is igen jól érezte magát. 
Verset is írt Berencén, s onnan lovagolt 
át Erdődre a Kati nevű lovon.

Pap Endre a Szendrey Júliával való 
megismerkedés után egyik legkövetke
zetesebb támogatója lett házassága 
előkészítésének. Az 1846. évi látogatás
ról így emlékezik meg november 7-én 
Erdélyi Jánosnak írt levelében: 

„Petőfi épen ma reggel hagya el ben-

nünket, s indult Debrecen felé Pestnek. 
Szinte egy pár hónapig vala vendégem és 
vele szép napokat éltünk.

Most magamban vagyok ismét, mint 
midőn elmúlik az ünnep és bekövetkez
nek a hétköznapok, úgy érzem magamat.

Csak azzal biztatom magamat, hogy 
ünnepem lesz ismét nem sokára, talán 
holnap, talán holnapután, mert eljön kis-

vendégem, fiú vagy leány képében, mind-

egy az nekem.”
A gyermek, Kálmán meg is született, 

de erről már Riskó Ignác tudatta a közös 
barátot, Erdélyi Jánost, november 31én.

Petőfi 1847. májusában, Szendrey 
Júlia meglátogatása után, újra felkeres
te őket, s vendégük volt egészen a há
zasságáig. Pap Endre ez idő tájt írta:

Folytatása a következő oldalon

9 

Pap Endre (forrás: Magyar írók arczképei 
és életrajzai. Pest, Heckenast, 1858.)
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Folytatás az előző oldalról 

P.-hez
(jegyváltása után)

Barátság kér, szerelem tart,
Boldog rabló még is elválsz,
Jöttél csak szivet rabolni,
S zsákmányoddal már odébb állsz.

Csak menj… nem leszesz feledve,
Hisz itt hagytad a bánatot 
Kedvesednek, s barátodnak 
Ezt a szegény, üres napot.

De kétségbe még sem esünk.
Hamar vissza fogsz te térni;
Lesz unalmad szép szem helyett 
Holdba és csillagba nézni.

És ha jössz majd, készen itt vár 
Rablásodnak méltó bére:
Kötélre jutsz, mint érdemled —
A házasság kötelére.

És ott függsz, mint jó keresztény,
Nem fogsz menni-mendegélni .
Hold és csillag majd csudálják 
Mint meg tudsz a hitből élni.

Pap Endréék több szatmári családdal 
megismertették Petőfit, s így fordult 
meg Olchváry Pál házában, akinek két 
fiatal leányával szívesen társalgott. 
Olchváry Bertával (Albertina, 1831
1891) a későbbi Lázári Nagy Eleknével 
és nővérével Olchváry Lillával (Eulália, 
1828-?), aki később Kovács Ágoston fe
lesége lett. A körükben töltött időről 
vall O. B. kisasszony emlékkönyvébe 
című költeménye.

1848ban Pap Endre Szatmár város 
országgyűlési képviselője lett, s Pestre, 
illetve Budára költöztek, ahol Eötvös 
minisztersége alatt tanügyi tanácsosi 
teendőket látott el. Erről az időről je
gyezte fel Deák Kálmán: „ott laktak 

Budán a várban, mikor Petőfi őket ismét 
meglátogatta. Pap Endréné azt a meg-

jegyzést tette Petőfire: „Nagyon megsze-

lídült maga!” „Hiába! papucs alatt va-

gyok” — felelt Petőfi.”
Pap Endre és Petőfi kapcsolatát őrzi 

az a levél, amelyet Pap Endre írt Petőfi
nek Koltóra 1847. november 23-án.

„Kedves barátom, leveledet, s a pénzt 
benne, vettem. Ennyit megnyugtatásodra.

Koltóra, míg ott valál, minden igyeke-

zetem mellet is el nem juthattam. Hanem 
azt hiszem, hogy a napokban, mellyeket 
Te Koltón éltél, felesleges is volt minden 
emberi lény, azon Egyen kívül, kit isteneid 
neked adtak.

Örülök boldogságodon. Legyen az há-

borítatlan idődnek végéig! De azoknak, 
kik nem tudják, mit cselekesznek, meg 
kell bocsátani.

A mint itt hagytál, azonkép élek én 
házi nyugalomban. Kis fiam járni kezd 
már, s ezen kis lénnyel házam egészen 
tele van.

Áldás reád! Pap Endre.”
A levélhez magyarázatul hozzá kell 

fűzni, hogy „Pap Endre levele a két költő 
levelezésének egyetlen ismert s fennma-

radt darabja, egyúttal 1847. nyári szoro-

sabb kapcsolataiknak mintegy zárszava. 
Petőfinek az a levele, amelyben a pénzről 
intézkedést megismerhetnénk, nem ma-

radt fenn. Alighanem valami kölcsönt fi-
zetett vissza benne Pap Endrének, ame-

lyet házasságkötése előtt vehetett fel 
tőle. Az elkallódott levélben bizonyára 
panaszkodott Szendreyékre. Pénzküldés-

ről lévén szó éppen azzal kapcsolatban, 
hogy a szülők minden anyagi támogatást 
megtagadtak tőlük, a kisfiú Kálmán, aki-
nek fogzásáról Petőfi Lubynak írt.”

Petőfi és Lauka Gusztáv

A Szatmár megyei ismerősök közül 
Lauka Gusztáv (18181902), a Károlyi 
grófok uradalmi főmérnökének a fia 
Vitkán született, s 3 éves korában ke
rült a családjával együtt Erdődre, tehát 
a legközvetlenebb közelről szerezhe
tett tudomást Petőfi és Szendrey Júlia 
ismeretségéről. Petőfivel egy időben 
maga is nemegyszer Erdődön tartózko
dott, sőt 1847. május 16-20 között, 
Lauka erdődi látogatása idején szülei 
látták Petőfit vendégül.

Ismeretségük egészen fiatalon kez
dődött. Iskolái és a jogakadémia elvég
zése után apja uradalmi tisztviselőként 
alkalmazta, de ez nem tetszett neki, s 
Pestre ment, 1840ben segédszerkesz
tő lett, majd 1841-ben akadémiai írnok. 
1843ban elnyerte a Kisfaludy Társaság 
pályadíját, s ekkor ismerkedett meg 
vele pesti tartózkodása alatt Petőfi 
Pálfy Alberttel együtt. Egy ilyen talál
kozás alkalmával Petőfitől kölcsön kért 
nyolc pengő forintot, amint azt Petőfi 
Bajzának megírta Debrecenből (1843. 
nov. 28.), s három pengőjével még 
akkor is adós maradt.

Petőfi Pesten való letelepedése 
után gyakran találkozhattak, s amikor 
1846. szeptember 8án megismerke
dett Szendrey Júliával, a házasság elő
készítése idején a Lauka család szíve
sen és szeretettel támogatta. Lauka 
Gusztáv az elsők között volt, aki Petőfi 
költészetét nemcsak megszerette, 
hanem annak jelentőségét is felfogta. 
1847. február 25-én a győri Hazánkban 
költeménnyel köszöntötte, a halála 
után is az elsők között volt, aki verset 
írt hozzá, s a költő nagyságának teljes 
elismeréssel áldozott. Ez utóbbi verse 
Petőfi nevének csak kezdőbetűjével 
jelent meg, de mindenki tudta, kire kell 
gondolni.

Petőfi Sándorhoz

Lelked a szabadság fellengő madara,
Oda emelkedik csattogó szárnyával,
Hol közel van a nap, tisztább a levegő, 
Nincsen rabszolgaság, nyaktörő igával,
Hol a szép természet országa kezdődik,
Hol e rut világnak országa végződik. —

Onnan hangzik dalod, és zeng s
zabadságot, 
Egyenlőn a világ minden emberének; 
Magasztos lelkeddel együtt érez 
lelkem — 

Azért tetszik nékem felülről az ének:
Én is szabadságot, szabadságot kérek, 
Egyenlőn a világ minden emberének.

Költő vagy! az isten is annak teremtett!
Régen tulhágtál a mindennapiságon,
S bár a fellegekhez ragad fel szellemed,
Üdvös magot szórtál széjjel e világon.
Magot — mely ha kikél, virágzik 
s megérik — 
Jogot követelnek — azt többé nem kérik.

Üdvözlégy barátom! a nép apostola,
A mire törekszel, nehéz lesz elérni,
Régen szenved a nép, megszokta 
a jármot, 
Kilencszázadon át rá tudták beszélni.
De annál nagyobb lesz az erők küzdése,
Ha lehat közibök szép dalod zengése.

Utánnad törekszem, bár ha el nem érlek, 
Tetszik nékem az út, a mellyen te haladsz, 
Célod: sok szenvedő millióknak üdve,
Én ott alig lépek, — hol te biztosan 
szaladsz! 
Elég, hogy szellemem, szellemed megérti,
S a miért te küzdesz, szintén megkisérli.

P. Sándor sírján

Hol nyugszol, mellyik föld takarja 
tetemed, 
Kinek keze tett jelt megfagyott 
szivednek? 
Barátid sem tudjuk, még is felkeresünk 
Láthatatlan szálain az emlékezetnek.

Felkeresünk síró, bánatos kebellel,
Költői egünknek lehullott csillaga. 
Felkeresünk igaz, nemes önérzettel,
Mert bár korán vesztél, — 
büszke rád a haza.

Kedves dalaidban egykoron így szóltál: 
Tomboló paripák, s harci moraj között. 
Múljék el életem. Meghallgatott az ég — 
Lelked jobb csillagba csaták közt 
költözött.

Tomboló paripák nyargalták keresztül 
Kard- s szurony sebektől vérező tetemed, 
Senki, senki nem volt befogni szemeid,
Csak a hír nemtője, csak az gondolt veled.

Az virraszt melletted, több száz éveken át,
S neved dicsőségét akkor is említi -—
Midőn szerencsétlen, de erős nemzeted 
Talán egy jobb kornak szelleme hiviti.

Hol nyugszol, mellyik föld takarja 
tetemed,
Kinek keze tett jelt megfagyott 
szivednek?
Barátid sem tudjuk, még is felkeresünk 
Láthatatlan szálain az emlékezetnek.

(Pesti Röpívek, 1850. okt. 6.)

Petőfiről és Szendrey Júliáról több 
forrásértékű emlékezést jelentetett 
meg, s ezek között egyik legjelentősebb 
Petőfi nősülése (Az erdődi vár történe
tének utolsó fejezete. Koszorú 1879. 
97-116).

Petőfi és Teleki Sándor   

Teleki Sándor (18211892) így emlé
kezik vissza Petőfivel való megismerke
désére: „1846. szeptember 8-án Nagyká-

rolyban voltam, az akkoriban úgynevezett 
quartális generális megyei gyűlésen. Az 
időben deákosan beszéltünk, de magya-

rosan éreztünk, s nem tudtuk még, mi az 
a Gleichberechtigung.

A városban híre kelt, hogy Petőfi Sán-

dor látogatóba jött barátjához, Riskó Ig-

náchoz, s nála van szállva.
Nem sokat törődtem vele, s némileg 

még bosszantott, hogy olyan nagy dolgot 
csinálnak belőle.

Vacsorálni mentünk a Szarvas vendég-

lőbe, Darvay Ferenc, Haray Viktor és 
többen, kikre már nem emlékszem. Leül-
tünk egy asztalhoz; átellenben velünk a 
legtávolabbi asztalnál ültek Riskó Náci, 
Pap Endre, egy ismeretlen és még többen.

Haray vacsorálás közben felém hajlik, 
s azt mondja:

Az ott Petőfi Sándor.
Bánom is én! — felelém közönyösen.
Vacsora végeztével feláll Haray, s 

ahhoz az asztalhoz megy, mellynél Pe-

tőfi vacsoráit és Pap Endre által bemu-

tattatja magát. Petőfi feláll, kezet nyújt 
Haraynak, és élénken beszélgetni kezde-

nek. Később véletlenül arra tekintek, s 
látom, hogy felállnak, és felénk közeled-

nek. Haray tekintetéből kivettem, hogy 
hozzám hozza Petőfit, felálltam, és elei-
be mentem.

Haray végezte a bemutatást.
Első szava, melyet hozzám intézett, 

ez volt:
— Ön az első eleven gróf, akivel be-

szélek.
— Hát döglöttel beszéltél-e? — kér-

dém némi savanyúsággal.
Az magam is voltam, komédiás ko-

romban.
— Na cimborám, velem ugyan nem 

sokat nyertél, mert magam is csak olyan 
vad gróf vagyok.

Rám nézett: szemeiből láttam, hogy 
ezt a feleletet nem várta: kezet nyújtott, 
s a jég meg volt törve.

Asztalunkhoz ült, s hosszan kvater-

káztunk együtt.”  
Így indult a híres barátkozás, amely 

később olyan meghitté, olyan meleg
hangúvá vált, hogy Petőfi nemcsak 
többször is meglátogatta koltói kasté
lyában, hanem a Szendrey Júliával való 
megismerkedés, s a Szatmár megyei út 
után Pestről levélben fordult Telekihez 
1846. december 29-én. Kölcsön kért tőle 
pénzt, ami a legnagyobb baráti bizalom 
jele volt. A levél hangja kettejük kapcso
latát is ábrázolja: „Nagy szomorúság éri 
a te fejedet, azért tanácslom néked, hogy 
légy rá elkészülve. De a milly elkerülhe-

tetlen a halál, olly elkerülhetetlen, hogy 
te nékem hat száz pengő forintokat adj 
vagy adjál, a mint neked tetszik, még 
pedig úgy, hogy két száz pengő forintot 
rögtön útnak indíts, akár addig végig se 
olvasd e levelet, négy száz pengőt pedig 
márciusi pesti vásárra küldj föl. A mi a 
visszafizetést illeti, minden év végén 
adok Neked két száz pengő forintot, s 
így három év alatt kvittek leszünk. — 
Komolyan beszélek, kedves barátom, 
most mutathatod ki, ha van benned 
emberség. Életemben legeslegelőször 
fordultam mágnáshoz, kímélj meg a 
szégyenpirulástól, melly a ragyánál job-

ban el fogja rágni képemet, ha vissza-

utasítasz. Különben mint barátomhoz, 
nem mint mágnáshoz fordultam. Azt 
mondhatod, hogy nincs pénzed, akard és 
lesz, s a ki cigánynak vet ezer pengőt 
ingyen, az nekem mindig adhat hat száz 
pengőt kölcsön… mert ingyen el sem 
fogadnám, már annál csak büszkébb 
vagyok, hál istennek. Nem kétlem, hogy 
szívesen teljesíted kivánatomat, még 
pedig két száz pengőt e pillanatban, 
mert ha óriási szükségem nem volna, 
nem is vetemedtem volna e lépésre…”

Ennek a bizalomnak az eredménye az 
is, hogy amikor Szendrey Júliával házas
ságot kötni szándékozik, megkéri Tele
kit, hogy bocsássa rendelkezésére kol
tói kastélyát, hogy mézesheteit ott 
tölthesse. Teleki teljesítette a kérést, s 
erre az időre egész háza népével együtt 
elköltözött Koltóról.

A Koltón töltött szép napok emlékét 
őrzi a Szeptember végén, s más csodála
tos alkotások.

Kapcsolatuk megmaradt Petőfi halá
láig zavartalanul, s a szabadságharc 
idején Bem seregében együtt szolgálva 
is többször találkoztak.

Aki a Petőfi-kötetek 1846-47-ben írt 
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Teleki Sándor. Pollák Zsigmond metszete 
(forrás: Vasárnapi Újság, 1892. 21. sz.)



verseit újraolvassa, visszaidézheti Petőfi 
Szatmár megyében töltött napjainak 
halhatatlan emlékét.

Teleki többször idézte vissza Petőfi 
alakját, s a kortársak közül az egyik leg
jobb leírást adta Petőfiről: „Középter-

metnél valamivel magasabb alak, sugár 
növéssel, arányos testtagokkal, fesztelen 
mozdulattal, sűrű, tömött, felálló, kurta 
fekete hajjal, melyet jobbkezének ujjaival 
beszédközben gyakran hátrafelé simított, 
közép homlok, a két szemöldök közt egy-

néhány ránc, a mély gondolkodás jele. 
Szép, rendes, barna szemöldök, csillámló 
bogár szemek, melyek beszéd közben 
csillogtak, s midőn lelkesült, vagy költe-

ményeiből szavalt, fényesen ragyogtak. 
Ez volt arcának legszebb része, ablakai 
költői lelkének; egy kevéssé a homloknál 
meggörbült orr, szép kicsi száj, rendes 
fehér fogakkal; arcának bőre sárgásbar-

na volt, egynéhány szemlőformájú, még 
barnább foltocskákkal, ajkai a szokottnál 
valamivel vastagabbak, jól állt rajtok a 
mosoly, de a harag, a méltatlankodás, a 
gúny, a megvetés, a gyűlölet, s a csalódás 
érzelmeinek nyilvánításai által sajátszerű, 
majdnem kellemetlen kifejezést vettek 
fel; gyér, vékony bajusz s állszakáll, vilá-

gosabb a hajnál, szemöldöknél és szem-

pilláknál, színe a sötétbarnából egy-egy 
ritka téglaszín által a gesztenyeszínbe 
ment át, s hosszú nyak.

Öltözete: vékony zsinóros fekete atti-
la; históriai inggallérja ráhajtva, sötét 

— majdnem fekete — szürke pantalon 
nadrág.”

A szabadságharc után emigrációban 
élt Teleki, s csak a kiegyezés után került 
haza. Koltói kastélyában kegyelettel 
őrizte Petőfi emlékét s családja körében 
és emlékirataiban fennen hirdette köl
tői és emberi nagyságát.

Ahogy Görög Lívia írta: „Nem hatásva-

dászat, nem póz: életének logikus lezárá-

sa, pontos mérlege utolsó kívánsága, 
hogy honvédezredesi egyenruhájában 
temessék el Petőfi fája alá. Petőfi barát-

sága és a harc Bem oldalán: ez a csúcs, a 
legtöbb és legszebb Teleki Sándorban, s 
ezen a réven jutott ki neki a halhatatlan-

ság egy darabkája is. Az az egy vers ott a 
Petőfi-kötetben (s harminc másik alatt a 
keltezés: Koltó) fenntartja a Teleki Sán-

dor nevet valamig világ lesz. S írásai a 
legjobbak, amelyekből olyan közvetlenül, 
hitelesen és derűsen árad nemzeti törté-

nelmünk egyik nagy korszakának levegő-

je, amelyek olyan valóságos, tapintható 
közelségbe hozzák ennek a nagy korszak-

nak szereplőit, talán fenntartják az 
ember és az életsors emlékezetét is.”

Petőfi XVIII. úti levelében így búcsú
zott Koltótól: „…itt hagyjuk Koltót, az 
örökre kedves emlékű Koltót, hol oly 
édes, de oly édes heteket tölténk, ami-
lyen boldogságot halandó álmodni és 
elbírni csak képes.” 

Petőfi és Törökfalvi Pap Zsigmond

Pap Zsigmond (1823-1904) Petőfi 
Szatmár megyei látogatása idején járás
bíró volt Nagybányán. Kedvenc szórako
zása a festészet volt. Bécsben tanult, s 
ahogy visszaemlékezett, 1845ben is
merkedett meg Pesten Petőfivel Pálffy 
Albert révén, akit Nagybányáról ismert. 
Már pesti találkozásuk alkalmával mini
atűr festményt készített Petőfiről, de ez 
nem maradt ránk. 1846. szeptemberé
ben, amikor Petőfi Szatmár megyébe 
érkezett, szeptember 8-án ő is ott volt 
Nagykárolyban a megyebálon. Már 
ekkor megígérhette neki Petőfi, hogy 
fel fogja keresni otthonában. Úgy is 
történt, elment Nagybányára s onnan 
Koltóra. 1846. szeptember végén járt 

először Nagybányán, s mint V. úti leve
lében visszaemlékezik, aztán többször 
is: „Oh mennyire szeretem e várost! már 
negyedszer vagyok itt, s egyre jobban 
tetszik. Ezek a vén házak barátságosan 
köszöntik az érkezőt, mint valami kedé-

lyes öreg-urak. — Azt óhajtom, hogy ott 
haljak meg, ahol születtem, az alföld 
rónáin, a Tisza és Duna között. Vigyék ki 
holttestemet messze, messze a világ za-

jától, s a puszta közepén temessenek el, 
hol sírhalmom bármily alacsony lenne is, 
a legmagasabb domb lesz a végtelen 
láthatáron, melyet senki meg nem láto-

gat, csak a bujdosó parlagkóró, a nyári 
délibáb és az ősz vándor-madarai. De ha 
nem az alföldön halok meg, ha hegyek 
között kell meghalnom, úgy leginkább 
óhajtom, hogy itt temessenek el Nagy-

bánya regényes völgyében.”
Petőfi megkérte barátját, hogy Szen-

drey Júliát fesse le. Meg is látogatták 
Júliát Erdődön, de a kép elkallódott.

Találkozásaikat és Petőfire vonatkozó 
emlékeit megírta, s a Petőfi Társaság
ban 1897. február 14-én fel is olvasta: 
Petőfi Sándor életének legboldogabb 
szakából címmel, s füzetben ki is adta 
Nagybányán 1899ben.

Petőfi és Kiss Gedeon

Kiss Gedeonnal (1823-1898), a későb
bi szatmári rendőrkapitánnyal, Kiss 
Áron porcsalmai esperes öccsével is 
többször találkozott Szatmáron Petőfi 
Sándor, megfordult házánál és érdekes 
kapcsolatba kerültek egymással 1848. 
szeptember végén, amikor Petőfi Er
dődről Erdély felé indulva a harcok 
miatt nem mehetett tovább s a vesze
delemre Eötvös Mihály alispánnak írt 
levelében hívta fel a figyelmet. Kiss 
Gedeonnal, az egyik csapat parancsno
kával szeptember 30án Szinfaluban ta
lálkozott újra s az Eötvös Mihálynak írt 
levél másolatát Kiss Gedeon Szatmárné
meti városának vezetőségéhez írt leve
léhez csatolta. A levél így hangzik:

„Tisztelt Alispány Ur!
Nagy Bányáról jövök. A székely Földre 

szándékoztam utazni némileg országos 
küldetésben, de Nagybányáról vissza 
kellett fordulnom, miután hiteles tudo-

más szerint Kővárvidéken az utazás bizo-

nyos veszély minden kaputos magyar 
emberre nézve…

Mindezt magától Telekitől, és a kor-

mány biztostól tudom, kik NBányán van-

nak több Kővárvidéki urakkal, kik szinte 
megszöktek hazulról, mert életök nem 
biztos többé. — Tisztelt Alispán úr! a ve-

szély nagy, nehány nap alatt roppant 
lehet: nem én kérem önt, hanem a haza 
követeli hogy minden kitelhető lépést 
megtegyen ön, mi a veszély megszünteté-

sére szolgál. — Véleményem szerint nem 
lesz elegendő az a nehány száz nemzetőr, 
kik már útban vannak; hirdessen ön álta-

lános népfelkelést e megyében, s különö-

sen rendeljen minden minden meglevő 
ágyút a hely szinére. Ismerve önnek eré-

lyes jellemét, nem kételkedem, hogy 
mind ez a legrövidebb idő alatt meg fog 
történni, s önt a haza köszönete, s a fe-

nyegetett vidékek hálája követendi. — Én 
legszentebb hazafiúi kötelességemnek 
tartom itt maradni s az önök zászlaja 
alatt harcolni. A sereggel együtt NBá-

nyán termek. — Addig is Isten önnel! 
tisztelő polgártársa Petőfi Sándor.”

Petőfi sk. utóirata a másolaton:
„E levél eredetijét én írtam és küldtem 

Ötvös Mihály alispán Úrhoz. A haza nevé-

ben fölszólítok mindenkit, ki e levelemet 
elolvassa és hallja, hogy a benn irattakat 
megfontolván, elszántan és lelkesülten 
teljesítse azon szent kötelességét, me lyet 
ha elmulaszt, nem hazafi és nem férfi, 
hanem gyáva bitang, ki nem érdemli meg 
a magyar nevet. Föl, föl, magyarok, a 
szabadság és az isten nevében, fegyverre, 
fegyverre! még van mit védelmeznünk; 
ha késünk, maholnap nem lesz miért 
fegyvert fognunk. Föl! Föl! Petőfi Sándor.”

A barátnők

Végül szólni kell a jó barátnőkről, 
Térey Mariról és Szendrey Júliáról.

Térey Mária (1857) Térey (Flekl) Gá
bornak, a Károlyiuradalom nagykárolyi 
jószágigazgatójának volt a leánya. 
1846. szeptember 8án Riskó Ignác egy
szerre mutatta be Szendrey Júliával 
Petőfinek. A két lány szoros barátságot 
tartott fenn, levelezésük ennek legfon
tosabb bizonyítéka, amelyet Térey 
Mária halála után férje, Kovács Eduard 
(Pap Endre sógora) a Petőfi Társaság
nak ajándékozott.

A két lány Szatmár megyében „szép
ség, szellem és műveltség tekintetében 
kiváló hírben állottak”, s Térey Mari lett 
Szendrey Júliának Petőfivel való kap
csolatában a legfontosabb segítsége. 
Nagyon jól megértette helyzetét, mert 
maga is hasonlóban élt. Szülei tiltották 
Ábrányi Kornéltól, a muzsikustól, akibe 
szerelmes volt, s csak titokban levelez
hettek. Mikor Szendrey Júlia hasonló 
helyzetbe került Petőfivel, Térey Mária 
lett a közvetítő. Sass Károly és Riskó 
Ignác segítségével tudósította Petőfit 
Júlia szerelméről. Petőfi 1846. október 
23án verset írt T. M. emlékkönyvébe, 
amelyből már érezhető a Térey Mari 
szerepe a Szendrey Júliához fűződő 
kapcsolaton. 1847. augusztusában T. M. 
kisasszonynak címen még egy költe
ményt írt hozzá, amely már boldogságá
ról szól, hisz annak segítésében a legna
gyobb szerepet Térey Mária játszotta. 
Az a két levél, amely kapcsolatukat 
megvilágítja, Petőfi szerelmének külön
böző fázisait tükrözi. A legfontosabb, 
hogy segítségével a félreértések tisztá
zódtak, s Petőfi feleségül vehette 
Szendrey Júliát. Júlia és Petőfi nagyon 
nagy hálát éreztek iránta emiatt.

Szendrey Júlia férjhez menetele után 
két évvel, 1849. őszén ő is férjhez ment. 
Mégpedig annak a baráti körnek éppen 
Petőfivel egykorú tagjához, Kovács 
Eduardhoz, akikkel Petőfi oly szép napo
kat töltött Szatmár megyében. Házassá
ga után nem sokkal meghalt, s leveleit 
férje 1890-ben a Petőfi Háznak ajándé
kozta, „sajnos kitörölve belőlük egyes 
családi vonatkozású passzusokat.”

Júlia Naplójának bejegyzései és leve
leik világosan tükrözik kapcsolatukat, 
kultúrájukat és helyzetüket.

Szendrey Júlia (18281868), a „fele
ségek felesége”, a csodálatos szerel
mes versek ihletője, akiről 1846 őszétől 
a halál pillanatáig minden Petőfi-költe
mény beszél. Petőfi maga fogalmazta 
meg jelentőségét 1847. május 15-én 
kelt IV. úti levelében: „Ez időtől számí-
tom életemet, a világ lételét… az előtt 
nem voltam én, nem volt a világ, semmi 
sem volt, ekkor lett a nagy semmiségben 
a világok milliója és szívemben a szere-

lem… mind ezt Juliskám egy pillantása 
teremté.”

Júlia Petőfi költészetében vált halha
tatlanná. Kapcsolatukat minden barát 
segítette, a mézesheteik boldog pillana
tában Koltón írta:
Elértem, amit ember érhet el:
Boldogsággal csordultig e kebel! 
Ölemben kedves ifjú feleség,
Milyenről lelkem annyit álmodék,
Midőn virágaid közt, képzelet,
Mint mámoros pillangó repkedett, 
Ölemben egy oly asszony, akinek 
Tündérek adják a testvér nevet,
Ölemben a legdrágább földi kincs…
Oly boldog vagyok, hogy reményem nincs!…

Molnár József

Megjelent a SzabolcsSzatmári Szem
lében, 1973/1. sz. 35-48. o.

Molnár József 
1905. június 5én született 

Csengerben, egy tizenegygyer
mekes parasztcsalád ötödik gyer
mekeként. Középiskoláit Szatmár
németiben, az ottani híres kol 
légiumban végezte, de csak 
három osztályt, mert közbejött az 
impériumváltás. Így a IV. osztályt 
az 1920/21-es tanévben Kisvár
dán, magántanulóként, az V.-et 
ugyancsak, de a debreceni kollé
gium gimnáziumában. A gimnázi
umot Nyíregyházán, a Kossuth 
Gimnáziumban fejezte be, ott 
tett érettségit. Debrecenben vé
gezte az egyetemi tanulmányait 
magyarfrancia szakon, itt szer
zett középiskolai tanári oklevelet 
1931ben. Egyéves állami ösztön
díjjal a Sorbonneon tanult, utána 
a hajdúnánási gimnázium tanára 
19321942 között. A hajdúváros
ból került vissza Debrecenbe, 
ahol az egyetem Gyakorló Gimná
ziumának lett vezető tanára. A 
fordulatot a háború hozta: az Or
szágos Köznevelési Tanácshoz 
helyezték. Itt 1948ig dolgozott, 
majd a Tankönyvkiadó Vállalatnál 
az irodalomtörténeti könyvek 
szerkesztője volt. A következő 
évtizedben ismét gimnáziumi 
tanár: előbb a Trefort utcai Gya
korló Gimnáziumban (1957-59), 
majd a lakásához közeli Szilágyi 
Erzsébet Gimnáziumban (1959
67). Onnan is ment nyugdíjba 
1967. szeptember 1-én.
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Kiss Gedeon szatmárnémeti mellszobra 
(forrás: kozterkep/mapublic)

Térey Mari (forrás: PIM Egyedileg nyilván-
tartott fényképanyag, F. 3610)



Tehetséggondozás harmadik és negye-
dik osztályos magyar tannyelvű diákok 
számára Szatmárnémetiben. Térjünk 
kicsit vissza a kezdetekhez.

Leiti Mónika: A tehetségközpontos 
tevékenységek magyar nyelven hiány
pótlásként indultak el. Román tannyel
vű diákcsoportok számára már koráb
ban is léteztek, így megfogalmazódott 
az igény, hogy a magyar tagozatos 
gyermekek is bekapcsolódjanak. Ennek 
kapcsán magyar nyelvi és matematikai 
kompetenciák fejlesztése került előtér
be. A megyeszinten meghirdetett ké
pességvizsgára számos iskolából je
lentkeztek gyermekek, akik a több 
összetevős, kreativitást is feltételező 
feladatok megoldása által mérték 
össze tudásukat. Ez egy kisebb dobogó 
számukra, sikerélménnyel tölti el őket, 
ha ezt meglépik. Azt gondolom, ez egy 
lehetőség, amivel élni kell. Az anya
nyelvi kompetenciák fejlesztésére Ce
cíliával ketten vállalkoztunk, mert úgy 
gondoltuk és gondoljuk, hogy ebben 
tudjuk segíteni a legjobban azokat a 
gyerekeket, akik ezen a területen átla
gon felüli képességgel, tehetséggel 
rendelkeznek, és van bennük egy plusz 
adottság, egy erős motiváció az anya
nyelv tanulására.

Blatniczki Cecília: A tanfelügyelő
nőnk, Szejke Ottilia jelezte, hogy lehe

tőség van arra is, hogy kisiskolások 
járjanak ebbe a Tehetségközpontba, 
amelynek a székhelye a Mihai Eminescu 
Főgimnázium volt, és évek óta az órá
kat is ott tartották, szombatonként. Mi 
az elemisekkel nem vagyunk a szomba
ti naphoz kötve, az órák helyszínét is 
megválaszthattuk. A tanári helyek be
töltésére is megjelent a felhívás, mely
re jelentkeztünk, portfóliót készítet
tünk. A diákok számára meghirdetik a 
helyeket minden szeptemberben. 
Tehát minden harmadik és negyedik 
osztályban oktató tanító tud róla, hogy 
létezik egy ilyen foglalkozás. A tanítók 
továbbítják ezt a felhívást a gyermekek 
számára, akik majd a szülőkkel közösen 
döntenek arról, hogy szeretnéneke 
beiratkozni. Azután egy próba vár rájuk, 
ahol a teszteredmények alapján az első 
húsz gyermek hivatalosan a Tehetség
központ diákjává válik. Ez mind a gye
rekek, mind a szülők számára nagy 
öröm. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
éljenek a szülők ezzel a lehetőséggel, 
gyermekeik javára.

Munkabeosztás?

Leiti Mónika: A mi munkaprogra
munk úgy alakult ki, hogy előbb a gyer
mekekkel egyeztettünk, hogy melyik 
nap lenne számukra ideális, melyik dél
utánuk szabadabb. Egyeztetni kellett, 
hiszen el kell mondanunk, hogy ezek a 

gyermekek az iskolai program után több 
iskolán kívüli tevékenységen is részt 
vesznek: sport, hangszer, nyelv és hit
tanórákon; tehát oda kellett figyelnünk, 
hogy ne terheljük túl őket. Igyekeztünk 
a legmegfelelőbb napot kitűzni. Ezek az 
alkalmak nem azért jöttek létre, hogy a 
gyermekek iskolai életét nehezítsük, 
hanem éppen ellenkezőleg, megköny
nyítsük azt. Mivel ezek a tevékenységek 
gyermekközpontúak, igyekszünk ehhez 
mérten érdekes, hasznos, játékos fel
adatsorokat összeállítani számukra. 
Ennek köszönhetően a tanulási motivá
ciójukat könnyen fenn tudjuk tartani, 
mindig lelkesen kérik a következő fela
datot, figyelmük nem lankad, és ez szá
munkra pozitív visszajelzés, amely a 
munkánkban csak előre visz.

Délutáni töltő?

Blatniczki Cecília: Ez egy olyan haj
tóerő, ami bennünket is továbbvisz, 
ami elfeledteti velünk, hogy hány óra 
van, csak arra eszmélünk, hogy ismét 
hamarabb lett vége a foglalkozásnak, 
mint azt szerettük volna. Így volt ez a 
személyes találkozások alkalmával, de 
most is, az online térben. Ez az, ami 
erőt és jókedvet ad, valamint ötleteket 
és feltöltődést a következő órára. 
Ennek természetesen van egy folyto
nossága. A negyedikes gyermekek 
tanév végén kikerülnek a kezünk alól; a 

harmadikosokkal két éven keresztül 
dolgozhatunk, követhetjük fejlődésü
ket. S itt nem az oklevelekre gondolok, 
melyeket anyanyanyelvi versenyeken 
kapnak a gyermekek — bár egyik célja 
épp ez volt ezeknek az óráknak, míg 
hagyományos oktatásban versenyeket 
lehetett szervezni —, hanem nyelvi 
készségeik fejlődésére: igényes szóbe
li és írásbeli kifejezőkészség, helyesírás, 
szókincsfejlesztés, szövegértés, nyelvi 
leleményesség. Ezeken az órákon kiala
kul egy igényesség a magyar nyelv he
lyes használata iránt. Én már azokat a 
felnőtteket látom bennük, akiknél 
megmarad ez a belülről fakadó igény, 
és nyugodtan rájuk lehet majd bízni a 
magyar kultúra fennmaradásának esz
közét: a magyar nyelvet. Elégtétel ez a 
javából, s egyben hajtóerő.

Két csoport. Harmadikosok és negye-
dikesek...

Leiti Mónika: Mind a két korosztály 
közel áll hozzánk. Történetesen mind
ketten negyedikeseket tanítunk idén 
az iskolában. A negyedikes csoportba a 
Hám János Római Katolikus Teológiai 
Líceum, a Református Gimnázium, az 
Aurel Popp Zene- és Képzőművészeti 
Líceum, valamint a Rákóczi Ferenc Álta
lános Iskola tehetséges diákjai járnak. 
Idén én vállaltam a negyedikeseket, 
Cecília a harmadikosokat. Ő jövőre foly

Tehetséggondozás — 
soha nem lehet elég korán 

elkezdeni
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            Beszélgetés 
     Blatniczki Cecíliával 
                      és 
                      Leiti Mónikával 

Kicsi korban magvakat elültetni. A magyar nyelv szeretetének magjait. Realitás és képzelet — csodá-
latos gyermeki világ teremtése. Mosolygó kis arcok. Délután sem lankadó lelkesedés. Pár mondatban 
így foglalnám össze az élményt, amit a beszélgetésünk során kaptam. És két ragyogó szempárt. Meg-
elevenedett bennem a múlt. A tanítónőm, a mesekönyvek világa. A rácsodálkozás. Hogy milyen szép 
anyanyelvünk van. Milyen jó, hogy vannak született tanítók, akik hivatásból, szeretettel tanítják gyer-
mekeinket az írásra, olvasásra, szép, igényes, helyes magyar beszédre.



tatja az elkezdett munkáját, én pedig 
reményeim szerint egy új csoporttal 
fogok foglalkozni.

Blatniczki Cecília: Pici gyakorlati 
oka is van ennek. Összevont csoport 
lévén, fontos volt olyan helyet válasz
tanunk, amely mindenki számára köny
nyen megközelíthető. Két évig nálunk, 
az Aurel Popp Művészeti Líceumban 
volt egy termünk, ahol heti rendszeres
séggel tartottuk az anyanyelv órákat, 
majd egy évig a Hám János Római Ka
tolikus Teológiai Líceum biztosított 
számunkra helyet. Idén is ott tartottuk 
volna a foglalkozásokat. Mónika osztá
lyából több diák is tagja a tehetségköz
pontnak. Hogy őket ne kelljen mozgas
suk, talán így könnyebb volt dönteni, 
hogy a negyediket ő vigye. De sajnos 
rövid idejű volt a remény is, hogy élő
ben találkozhassunk.

Online. Működik?

Blatniczki Cecília: Ahogy az iskolai 
tanórákat, úgy az anyanyelvi foglalkozá
sokat is átköltöztettük az online térbe. 
Ugyanolyan típusú gyakorlatokat, fel
adatokat végzünk, csak más köntöst 
kapott az óra megszervezése. A lényeg 
nem változott. Megy a munka. S belőle 
fakad az öröm. Lehet, más a kiváltó oka, 
vagy másféleképpen nyilvánul meg, de 
ott van. A jól végzett munka öröme 
érezhető, ha szemtől szemben folyik a 
tanulás, de vibrál az online térben is. 
Esőben vagy hóban is öröm volt az isko
la előtt várni tanítványainkat, hogy ér
kezzenek, és a szülő, nagyszülő arcán is 
felfedezni azt mosolyt, mely elárulta, 
hogy nem kár a fáradságért, szívesen 
hozzák, viszik, várják a gyermekeket. Az 
online térben tanulást az emberi kap
csolatok némileg megsínylették, azóta 
talán még nagyobb szüksége van min
den gyermeknek arra, hogy tartozzon 
valahova. Természetesen délelőtt ott 
van a saját tanító nénije, saját osztálya, 
de ha kap még egy szálat, ahova érzel
mileg kötődhet, és ez olyan tevékeny
séggel társul, amin ő szívesen vesz 
részt, akkor szerintem egy külön nyere
mény. Fesztelen a hangulat, barátságos 
a légkör, a gyerekek találékonysága 
pedig határtalan, így panaszkodás he
lyett a technikát segítőtársnak nevez
tük ki októbertől.

Leiti Mónika: Én is úgy érzem, hogy 
nagyszerűen működik. Azt látom, hogy 
várják azt a heti két órát, amikor bekap
csolódunk. Sőt, már hamarabb beje
lentkeznek. Minden órát egy személyes 
beszélgetéssel indítunk, mert fizikai 
kapcsolat hiányában így tudjuk megte
remteni a sikeres munkát megalapozó 
érzelmi légkört. Bizalommal fordulnak 
felénk, holott velünk hetente csak egy 
alkalommal találkoznak. Kialakul egy 
kötelék köztünk, és ez a bizalmi kap
csolat ad teret annak, hogy a gyerekek 
figyeljenek ránk, minden, amit mon
dunk nekik, amire intjük őket, az tápta
lajra talál, megfogan. Az igényesség az 
igazi célunk. Hiszen aki világosan, vá
lasztékosan beszél, helyesen ír, arra az 
emberek felnéznek. Az anyanyelv irán
ti tisztelet kell a gyermekekben megfo
ganjon és belső igénnyé váljon, hogy 
szépen, választékosan, helyesen be
széljenek. Ha ezt elérjük, ez a legna
gyobb eredmény számunkra.

Hogy zajlanak az órák? Mire fekteti-
tek a hangsúlyt?

Leiti Mónika: A tevékenységeink kö

zéppontjában a játék áll. Most nyilván 
az online világban másabbak a játékok, 
a gyermekek interaktív feladatokat 
kapnak Tehát játszanak, és észrevétle
nül tanulnak is általa. Különböző nyelvi 
és helyesírási feladatokat oldunk meg, 
de mindezt játékos formában. A digitá
lis játékos feladatok tárháza nagyon 
széles skálán mozog, és mivel a délelőt
ti oktatás is így zajlik, a gyermekeknek 
már megvannak a digitális kompetenci
áik ahhoz, hogy online felületeken zök
kenőmentesen dolgozzanak. Nyitottak 
az új feladattípusokra, hamar megértik, 
hogy mi a dolguk, hihetetlenül gyorsak 
és kreatívak, lelkesen versenyeznek, 
hogy ki mutathatja be először a megol
dott feladatot. Sokszor közmondásokat, 
szólásokat, szóláshasonlatokat elevení
tünk fel, hisz ezeket is vissza kell építe
ni a mindennapi beszédhasználatba. Ez 
azért is fontos, mert a mai gyermekek 
környezetében már alig használatosak, 
de ettől függetlenül szerves részei a 
magyar nyelvi kultúrának. Amit különö
sen kedvelnek, az az „Irodalmi törvény
szék” szerepjáték. Ennek lényege, hogy 
egy olvasmány szereplőjét bíróság elé 
állítják, és tette fölött ítélkeznek. Oly
kor még a rókát is felmentik, ha jó a 
védőügyvédje.

Blatniczki Cecília: Mivel ez a Tehet
ségközpont egy hivatalos intézmény, 
elkészítjük év elején a tevékenységünk 
vázát, hogy mivel fogunk foglalkozni 
egész évben. Helyet kap a szövegértés, 
szövegelemzés, nyelvtani és helyesírási 
feladatok, fogalmazás, versírás és szá
mos kreatív feladat és gyakorlat. Sok
szor jönnek új ötletek, melyeket a fog
lalkozások során beépítünk. Amit 
nagyon szeretnek, az mind olyan gya
korlat és feladat, amire az iskolai kere
tek között nem mindig jut idő. Az iskolai 
tantervünk elég zsúfolt, így idő szűké
ben vagyunk. Ahhoz, hogy a gyermekek 
meséljenek, idő kell. Ez délután megva
lósítható. Például nagyon szeretik a 
meseláncot. Elindít valaki egy mesét, a 
következő gyermek folytatja, s mire 
mindenki szóhoz jut, ki is kerekedett 
belőle egy mese. És az az ő meséjük, az 
ő munkájuk. A gyermekek szeretik a 
társas és mozgásos anyanyelvi felada
tokat. Ezek elvégzése sajnos most lehe
tetlen. De ha a feladat valamihez kötve 
van, mint a pont- vagy cukorkagyűjtés, 
vagy attól kezdve, hogy elvarázsolja 
őket a kerettörténet, nem azt fogják 
érezni, hogy ők nehéz nyelvtani felada
tot oldottak meg, hanem kérni fogják a 
következőt. Ez átlendíti őket. Fejlődnek. 
Megnyílnak. Közlékenyebbek lesznek. 
Egyre kevesebbet hibáznak.

Hogy reagálnak a nehézségekre, ha 
akadályba ütköznek?

Leiti Mónika: Egyre jobban bíznak 
önmagukban és a képességeikben. 
Sokszor előfordul, hogy valami gondol
kodóba ejti a gyermeket, de nem várja 
el azt, hogy megkérdezzem, „szabad a 
gazda?”. Nem adja fel, mert tudja, hogy 
a feladat neki szól, ez az övé, és előbb- 
utóbb meg is fejti. Az igazi öröm az, 
amikor a gyermek látja, hogy önerőből 
meg tudta oldani. Én úgy látom, hogy 
nem torpannak meg. Napi szinten az 
iskolában is kihívások elé vannak állítva, 
és szembenéznek velük. Ez mindig 
megerősíti őket. Mindamellett tudják, 
hogy azért vagyunk, hogy segítsünk 
nekik, így, ha kérdésük van, azt biza
lommal fel szokták tenni. Sőt, mindig 
úgy engedjük el a gyermekeket, hogy 
ne maradjanak kérdéssel. Nyitottak 

vagyunk, és meghallgatjuk őket. Ők a 
jövő felnőttei lesznek, és felnőttkor
ban számtalan kihívás vár rájuk. Me g
győződésem, hogy bárhova is kerülje
nek, meg fogják állni a helyüket. El 
fognak tudni igazodni, mert megtanul
nak bízni a képességeikben.

Blatniczki Cecília: Az enyémek új 
diákok ebben a programban. Sajnálatos 
módon a személyes megismerkedés 
elmaradt, egyetlen egyszer sem talál
koztunk élőben. A képernyő előtt ülve 
ismerkedtünk egymással, beengedve 
egymást otthonainkba a képernyőn 
keresztül. Ez ismét más színt ad óráink
nak. Év elején nem minden gyerek nyí
lik meg egyformán, de óráról órára 
beszédesebbé és magabiztosabbá válik, 
aki eddig talán nem volt az, és bátran 
vállalkozik arra, hogy bemutassa elvég
zett feladatát, felolvassa saját versét, 
meséjét. Bátran és őszintén kérdez, ha 
valamit nem ért. Megtanul segítséget 
kérni, s felhasználni azt. Nem a minősí
tések határozzák meg az óra hangula
tát. Ettől oldottabb az óra, és a haté
konysága is ebben áll. Amit a gyermek 
szabadon és nem kényszerítve végez, 
azt mindig jobban és szívesebben végzi 
el, teljesítménye pedig összehasonlít
hatatlanul jobb. A technika ördöge 
szokott néha kifogni rajtunk, más aka
dályba nem ütköztünk eddig. Azt pedig 
elhárítjuk, megoldjuk.

Délután is gép előtt. Hogy maradtok 
lelkesek?

Blatniczki Cecília: Nem csak a gyer
mek mosolyából vagy elégedettségé
ből származik erő. A csillogó szemekből 
is, de a kérdő tekintetekből is. Azt is 
oldani kell. Ha bármilyen kérdésük vagy 
kétségük van valamivel kapcsolatban, 
az számunkra feladat. Ha feladat, azt el 
kell végezni. Akkor nincs megállás, sem 
fáradtság. Lelkesít az, ha látom, tapasz
talom, hogy óráról órára ügyesebbek, 
jártasabbak az anyanyelvi feladatok el
végzésében, bővül szókincsük, s sokszor 
korukat meghazudtoló szemlélettel 
csodálkoznak rá irodalmunk szépségei
re. Amióta tudom, tanítónő szerettem 
volna lenni. Szerencsésnek érzem 
magam, mint mindenki, akinek a szak
mája és a hobbija egybeesik.

Leiti Mónika: Ha én még egyszer 
választhatnék, ismét tanítónő lennék. 
Ezzel a korosztállyal foglalkozni az örök 
fiatalság elixírje. Boldog vagyok, ha a 
gyerekek élvezik az általam tartott 
órákat, így folyamatos készüléssel és 
megújulással telnek a napok. Az is na
gyon fontos számomra, hogy segítsek 
nekik valamelyest eligazodni a világ
ban, hogy érdeklődő, színes emberek
ké váljanak. Mindeközben olyan kap
csolat alakul ki tanító és diák között, 
amit nem tudok semmihez sem hason
lítani. Örömmel tölt el, amikor olyan 
gyermeket látok, aki példaképének te
kint bennünket. Olyan hivatás a mienk, 
ahol nincs hétvége vagy hétköznap, 
délelőtt vagy délután. Mindezek elle
nére tiszta szívvel végezzük, hiszen egy 
életre szól.

A tancik előtt le az összes kalappal. 
Nagy dolog annyi apró léptet, szív-
dobbanást őrizni. És még alkotásra is 
bírni őket. Bizony, nem kis feladat.

Blatniczki Cecília: Ezek a gyermekek 
nem csak azért írnak verset, mesét, 
mert versenyre szeretnének menni vagy 
be akarják küldeni ezeket az alkotásokat 

valamelyik szerkesztőségbe. Megihleti 
őket például egy szombat délelőtt, vagy 
az éppen tomboló vírus, és írnak róla 
egy verset. Ha valakiben ott rejtőzik a 
tehetség, az nem egy alkalom kedvéért 
fog kibontakozni, hanem az ott van. Fi
gyelni kell a gyermeket, bátorítani kell, 
és akkor nem is marad észrevétlen a 
tehetség. Egy kis gyakorlással ügyeseb
bek és bátrabbak lesznek.

Leiti Mónika: Meg is szoktak jelenni 
kis munkáik, nemcsak írások, hanem 
kézimunkák, rajzok, hiszen a tehetség 
sokrétű. Persze, hogy ilyenkor a gyer
mek azt érzi, hogy erősödnek a szárnyai, 
de tényleg nem csak azért készíti, hogy 
feltétlenül nyomtatásban viszontlássa. 
Mégis jó lehetőség arra, hogy ezek az 
alkotások napvilágra kerüljenek, és 
mások is láthassák, olvashassák. Ezek a 
gyermekek mindenben meglátnak vala
mit, amit tovább tudnak gondolni.

Mai kor gyermekeit tanítani. 
Milyen is?

Blatniczki Cecília: A körülmények és 
a gyermek is változott. A modern kor 
gyermekét oktatjuk. Ezeket a gyerme
keket már nem a szó klasszikus értel
mében kell tanítani, sokkal inkább a 
tanuláshoz vezető utat megmutatni. 
Természetesen a nyelvtani fogalmakat 
elmagyarázzuk, a helyesírást gyakorol
juk. De amikor szabad kezet kapnak, 
hogy a kreativitásásukat kiélhessék, 
akkor sokszor elég egy kis magot elül
tetni, egy irodalmi műfajt megmutatni, 
ötletet felvillantani, érdeklődésüket 
felkelteni, ez számukra egy kiinduló
pont, s kitartó munkával elérnek a 
megvalósításig. A modern kor vívmá
nyaival nekünk, tanítóknak is lépést 
kell tartanunk. Olyan új módszereket, 
eljárásokat és eszközöket használunk, 
melyekkel elérhetővé tesszük számuk
ra, hogy az ismeretszerzés könnyed, 
játékos legyen, adottságaikat pedig a 
legmegfelelőbben kamatoztassák.

Terv?

Blatniczki Cecília: Terv és remény is 
egyben, hogy mihamarabb élőben foly
tassuk tevékenységünket, új és változa
tos gyakorlatokkal és feladatokkal. Az 
egyik félelmem ebben a felgyorsult vi
lágban és felgyorsult kommunikációt 
illetően az volt, hogy kicsit háttérbe 
szorul a nyelvi igényesség, de biztos 
vagyok abban, hogy csak annál történik 
ez meg, aki hagyja. Ezek a gyerekek 
azért lesznek igényes felnőttek, mert 
azt szokják meg, és azt viszik tovább. 
Ők már érzik és tudják, hogy az anya
nyelvünk az egyetlen és legdrágább.

Leiti Mónika: Ameddig lelkes gyer
mek van, addig lelkes tanító is létezik. 
Én nagyon bízom benne, hogy ennek 
jövője van, és ezek a gyerekek ötödik 
osztályban is kívánni fogják, hogy foly
tassák a hasonló munkát. Az a célunk, 
hogy olyan generációt neveljünk, 
amelynek tagjai a magyar nyelvet, mint 
anyanyelvet szeretettel, tisztelettel, 
helyesen, választékosan használják. 
Ahogy az elején mondtam, az a legfon
tosabb, hogy egy igényes társadalmat 
alakítsunk ki és olyan fiatalokat nevel
jünk, akik magyarul tanulnak tovább, 
tanulmányaik után visszajönnek Szat
márra, és gazdagítják városunkat. Le
gyenek, maradjanak a mieink!

Úgy legyen.
Fehér Imola

SZAMOS – 2021. február 13INTERJÚ



Szatmár
Szatmár, a kisváros,
Ez a város csodálatos!
Itt laknak emberek,
Kiket jól ismerek, s szeretek.
Itt van a házunk,
S az iskolánk, ahová járunk.

Minden ugyanolyan,
Mint egy nagyvárosban,
Csak nyugodtabb minden,
Szerintem nem kell már semmi sem.
Van szökőkút, park, s minden!
Erre szükség van egy városi életben.
Nem kell már semmi,
Minden megvan, aminek kell lenni.

Schvarczkopf Tamás

A mi kincsünk
Az anyanyelv olyan kincs,
Melynek a világon párja nincs.
Bölcsőd mellett remél,
Hogy a sírig ő elkísér.
Ezért szívemben őrzöm én őt
S vele együtt a múltat s a jövendőt.
Bármerre vet is engem az élet
Vele együtt nem rogy össze a lélek.

Farkas Maya Alexa

Itt a tél
Itt a tél
Hull a hó
A szánkózás hű, de jó!

Forr a tea
Forr a csoki,
Ilyenkor ám
Nem kell fagyi.

Építek egy hóembert,
Mellé még egy hóbunkert.
Játszom velük egész nap
Míg a kezem le nem fagy.

Mali Kincső

Hála
Hálás vagyok mindenért,
De legfőképpen az életemért.
Hálás vagyok Istennek,
Mert engem is szeretnek.

Isten adott nekem családot,
Ami a legjobb dolog a világon.
Hálás vagyok a testvéremért,  
de nagyon,
Többet ér ő nekem,  
mint minden vagyon.

Hálás vagyok, mert van  
sok jó tanárom,
S ezért az iskolát is  
a legjobbnak találom.
Hálás a lelkem,  
mert egészséges vagyok,
S amiért ilyen szép,  
csendes helyen lakom.

A hála és maga a szeretet
Csak ez való az embernek.
Nem kell itt most siránkozni,
Most kezdjünk el imádkozni!

Virág Leila

K
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Meggyúlt    
 a negyedik gyertya,
béke van már mindenhol,
Szenteste eljön közénk az Úr,
Angyalai hoznak minden jót.
Lelkünket betölti áldásuk,
mindenhol szeretet,
boldogság, béke
honol.

Kodra Mátyás

Iskolára várva
Belebújunk a kabátba,
És elmegyünk az iskolába.
Ott vár ránk a soksok móka,
Na meg a mi tanink meleg mosolya.
Ott vannak a társaink,
És a legjobb barátaink.
Kinga, Tomi, Rozina
Veletek izgalmas lesz az iskola.
Unjuk már az online sulit,
Tarthatnánk is egy jó bulit!
Az online suli nem jövő,
Legyen jó az esztendő!

A Tehetséges negyedikesek nevű 
csoport közös verse

Eljött a tél
Eljött a tél,
Itt van már!
A sok élmény minket vár.
Gyertek gyorsan, induljunk már!

Hull a hó egy ideje,
Vastag takaró lesz belőle,
Nehogy elolvadjon reggelre,
Építsünk egy hóembert, gyere!

Fel a cipőt, s a kabátot!
Petra hozza a kalapot
Tibi meg a repáorrot,
Tegyünk rá sok fekete gombot!

Mosoly az arcunkon,
a legboldogabbak vagyunk a világon!
A hóember is nevet ránk!
Hát ez milyen jó érzés már!

Nagy Regina Hanna

A legsirályabb Tani
A legsirályabb Tani a miénk.
Ezért is vagyunk olyan büszkék!
Nem is kívánhatnánk jobbat nála,
Ilyen Tani minden nebuló álma.

Ha mesét olvas nyugodtan,
Ha versenyt szervez izgatottan,
Ha tanít akkor szorgosan,
Mindig mosolyog bíztatóan.

A mi Tanink nagyon menő,
De nem olyan fapálcával fenyegető!
Mosolyával int bennünket a fegyelemre,
Így tanít a szeretetre.

Csorvási Panka

Itt az új év
Itt az új év,
Mindenki várja,
Már sokan vágytak
Az új, megváltó januárra.

Kati, Dóra, Ferkó!
Indulás, öltözzetek,
Hiszen kint hull a hó!
De nehogy elessetek!

Itt az új év,
De ezt már tudjátok,
Ezért mindenkinek,
Boldog új évet kívánok!

Kis Iuhász Édua

Ünnep
Ma van a magyar kultúra napja,
Ünnepel az iskola apraja, nagyja,
Felöltöznek szép ruhába, s színpadra 
állnak,
Verset szavalnak és mesét olvasnak.
Dicsőítik a hősöket, éltetik a hazát,
Megköszönik az ősök áldozatát.

Paul Rozina

Hóember
Hóember, hóember,
Milyen sok ember!
Mindenki épít,
Hóembert készít.
Minden ember segít,
Minden ember vár.
Lassan lassan épül,
Egyre jobban szépül.
Kész van a hóember.
Mindenki ezt várta.
Elkészült a hóember,
Mindenki csodálja.

Szép Zita, 
III. osztály

Ha…
Ha én lennék a dinók királya,
örök béke uralkodna ebben a világban.
A növényevők és húsevők békében  
élnének.
Nem lenne csata, csak rend és csend.

Bokor Levente, 
III. osztály

Hogyha én
     

Hogyha én királylány lennék, csak 
szép ruhát hordanék.  

Hogyha én macska lennék, csak lus
tálkodnék, tejet innék, mosakodnék.

Hogyha én tavasz lennék, csak virá
gokat locsolgatnék.  

Hogyha én ló lennék, egész nap csak 
ügetnék. Hogyha én madár lennék, 
mindig csak repülnék. Mégis inkább 
kislány lennék, mert tanulhatok, játsz
hatok, lovagolhatok.   

Nagy Dorottya, 
III. osztály                          

Mit vegyek fel?
                                   
Ez nem fényes.
Nagyon ékes.
Nem kell kényes..
Nem hiszem el ,
Ez már rémes!
Mit vegyek fel?
Ezt talán?
Ez báli ruha.
Több nyaklánc,
Vagy karkötő kell!
Veszek majd szebbet.
De ezekkel mit kezdjek?

Kővári Virág Dóra, 
III. osztály

A duli- fuli nyuszi
Cuki ez a nyuszi,
de sajnos nagyon dulifuli,

„Nem csinálom meg a házit!”
Ilyen morci.
Nagyon lehangolt, kissé morcos,
Csak a répaevés jó neki, az biztos.

Télennyáron, vagy akármikor,
Nem csinálja a házit.

„Répát enni, azt szeretek!”
Ezt mondja, nem akármit.

Végre-valahára, tizennyolcadjára,
Elkezdi megcsináni a házit.
Tizennyolc plusz nyolcvanhárom,
Megfejti azt is.

Végül kapott répát
A dulifuli nyuszi,
Végre-valahára,
Készen van a házi!

Kodra Mátyás, 
III. osztály

Ha…
Ha én lennék a tündérek királynője, az 
emberek közül csak a rá méltóak tud
nának a létezésünkről. Építenék egy 
szerkezetet, amivel bármivé átváltoz
hatunk, bármivé, amivé szeretnénk, és 
meg is nőhetnénk emberi méretre és 
vissza.

Kovács Szófia, 
III. osztály

Morcos nyuszi
Nem láttam még morcos nyuszit,
aki sohasem írt házit.
Hogy egy nyuszi morcos legyen?
Fel nem foghatja az eszem.
Legyen inkább jó a nyuszi,
akkor szereti mindenki.
Répát evő kis jószág,
maradj olyan, mint voltál.

Bodoki Márk Tibor, 
III. osztály
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Borzasztóan zavar, hogy az angol 
„online (etjsd: onlájn)” szónak szóhasz
nálatunkban nincs (még) magyar meg
felelője. A különböző szótárak szerinti 
jelentése: vonalon lenni, világhálóhoz 
csatlakozott, aktív, közvetlen.  Persze, 
ettől függetlenül mindannyian ismer
jük már a jelentését. Még a nagyi is, 
akinek az unoka segít abban, hogy csat
lakozzon az onlájn térbe. Az elmúlt év 
váratlannak tűnő, félelmet keltő hely
zete arra kényszerített minden közös
séget, hogy onlájn térbe vonuljon. De 
hova is költöztünk be tulajdonképpen? 
A (front)vonalba? Az aktivitásba, a köz
vetlenségbe? Vagy csupán csatlakoz
tunk a világhálóhoz? Mindenhova. Ezek 
közül mindenhova. Oh, milyen csodás, 
hogy nem kell kilépni a házból, csak be 
kell kapcsolnom a kütyümet és máris 
nyomon követhetem, hallgathatom az 
órákat, az istentiszteleteket, a főnökö
met, a lelkészemet, a tanáromat, a ta
nítómat. Oh, mennyire kényelmes, 
hogy nem kell felöltöznöm, ebédet 
csomagolnom, sőt, még a reggeli kávé
mat, a teás bögrémet is magam mellett 

tarthatom, akár ágyban fekve is. Meny
nyi áldása van ennek a helyzetnek… 
Még az amerikás rokonok, svájci bará
tok vagy japán ismerősök is hallgathat
nak, láthatnak bennünket. A legna
gyobb kérdés ebben a helyzetben 
mindezen „áldások” mellett mégis az, 
hogy mennyi „áldás” és mennyi „átok” 
van benne valójában. Mennyi haszna és 
mennyi hátránya van?

A suszter maradjon a kaptafánál. Ma
radok én is, ezért csak az egyházi élet 
onlájn valóságáról szeretnék szólni. 
Amikor először bevonultunk a telefo
nok kamerái mögé, még nem fogtuk fel, 
hogy mi is ez valójában. Az új tapaszta
lat és az élő adás izgalma miatt sokat 
bakiztunk, egyikünk kamera előtt, má
sikunk kamera mögött próbálta biztosí
tani, helyettesíteni az élő istentisztele
tet. És milyen öröm volt látni, hogy ez 
is, az is, amaz is csatlakozott, nézi, hall
gatja „élőben”, ami a kamera előtt zajlik. 
Hogy kényelmes volte? Igen, nagyon 
kényelmes. Ha nem vallanám be, akkor 
nem lenne teljes, amiről beszélek. Az 
újdonság varázsa és az ezzel járó kénye

lem megbabonázott kicsit. Hirtelen 
megérkeztünk az evolúció következő 
állomásához és „homo technicus” lett 
belőlünk, kinek több, kinek kevesebb 
sikerrel. Vicces volt, amikor valamiért 
Mickyegér hang jött ki a mikrofonból a 
telefonon keresztül, bosszantó volt, 
amikor akadozott a kapcsolat, de vala
hogy mégis sok emberhez eljutott az 
isteni üzenet, és megszületett az egy
házi élet számára teljesen új és addig 
valószerűtlennek tűnő „onlájn gyüleke
zeti élet”. Azt figyeltem meg, hogy 
olyanok követik az istentiszteleteket és 
bibliaórákat, akik soha nem jártak 
templomba. Jó érzés volt, nem taga
dom. De egy bizonyos idő elteltével, 
talán az első onlájn úrvacsorázás után, 
hirtelen ürességet éreztem, és kitisztult 
előttem is, hogy az egyházi, gyülekezeti 
élet az ÉLŐ közösségben élhető meg 
igazán. Áldás és/vagy átok? Előnyök és/
vagy hátrányok?

A kialakult vírushelyzet miatt megho
zott rendelkezések nagynagy rendet
lenséget hoztak bizonyos értelemben. 
Ám nem bújhatunk ki alóluk. Viszont sok 

esetben nem tudjuk feldolgozni azt a 
kialakult érzést, amit az elveink feladása 
szült meg bennünk. Mi, akik annyit til
tottuk gyermekeinket az onlájn tértől, a 
(csupán) virtuális valóságtól, most azt 
mondjuk magunknak: Elnézést, de on
lájn térbe költöztünk… Ma már a lét
számtól függően ugyan, de a rendelke
zések betartásával látogathatóak lettek 
a templomok. De a létszám csupán a 
fele az addig megszokottnak. Hogy kik 
hiányoznak? Talán, akik félnek, akik 
főzik közben az ebédet, vagy teáznak, 
vagy nem tudom. De itt maradt sok kér
dés: amikor onlájn térben, vagyis aktivi
tásban, technikai szakkifejezéssel szólva 

„élőben” vagyunk, mennyire élő az élő? 
Visszakapjuk-e valaha az élő közösséget, 
ha újra szabad lesz gyülekezni? A feltett 
kérdésekre nem tudom a választ, de 
nem tehetem meg, hogy esélytelennek 
minősítsem. A személyes kapcsolatot 
Istennel onlájn térben is meg tudjuk 
valósítani, ha jelen vagyunk. De a való
ban élő és ható valóságos közösséget 
ember és ember között semmi nem 
pótolja, csakis a személyes találkozás. 
Az, amikor az üzenet hirdetése közben 
egymás szemébe nézhetünk, az, amikor 
valóban kezet foghatunk öklözés vagy 
könyöklés nélkül, a szó átvitt és valósá
gos értelmében is. Hiszek az élő való
ságban, abban, amit sem onlájn tér, sem 
virtuális valótlanság nem helyettesíthet.

Pakulár Bú Julianna

akiket ismersz,  
azok bánthatnak  
a legjobban, mert 
tudják, hogyan

Ha össze akarod törni a szívem,  
szó szerint tedd. 
Ott van a mellkasomban,  
és bordáim alá nyúlva 
Megtalálod szokásos rejtekében. 
Félve dobog, a levegő kiszorult  
belőle, mint belőlem. 
Kezedbe óvatosan vedd,  
ne tudja, mi lesz. 
És úgy szakítsd szét, hogy az összes 
álomzsinór szétpattanjon.

Be se kell lopakodj, hisz 
Kulcsom kezedben, 
Bizalmam kezedben, 
Álmaim kezedben. 
Ott állsz szívemmel a kezedben.

Az Este
A város keleti szélén jártam már, 

mikor megtalált az Este.
Egyik kisutcából tértem rá a főútra, 

amikor szembe jött.
Lassú, megfontolt lépésekkel köze

lített, mintha nem először járná ezt az 
utat. Ruhája narancs és lila színekben 
hullámzott, a rég nem látott eget 
idézte naplemente idején. Bőre sötét

kék, rajta milliónyi csillag. Jobb térdén 
talán a Sárkány csillagképét látom, bal 
vállán az Ikrek ragyogott, míg szeme 
mellett, a halántékán az Esthajnalcsil
lag kacsintgatott rám. Szemei egyegy 
csillagköd árnyékából meredtek rám, 
tekintete pedig forróbb volt a Napnál. 
Ősz haja a Hold ezüstös színében ját
szott, néhol sötétebb, néhol világo
sabb szálak keveredtek.

Elém ért. Egy lépésre állt tőlem. 
Kezét vállamra helyezte, és az egész 
világ súlyát éreztem magamon. Felém 
fújt, és az elmémet sötét, ragadós 
köd lepte be. A szemhéjam súlyossá 
vált, és lassan lecsukódott. Mély 
álomba merültem, így elfeledve, 
miért is készültem elhagyni a várost.

És míg kívülről  
az ég felé 
emelkedtem, belül 
az aszfalt egyre 
közeledett

A talpam felemelkedik 
Végre fellélegzek 
Ellököm magam 
Feje tetejére áll a világ

A testemre nem hat a gravitáció 
Emelkedek. 
A gondolataimra igen 
Zuhanok. 

A tudatom valahol a levegőben 
remeg.
Ujjaim köré tekeredik a levegő 
Tovább lököm magam 
A hajam hátrasimul 
Egyedül a szél simogat

A testemre nem hat a gravitáció 
Emelkedek. 
A gondolataimra igen 
Zuhanok. 
A tudatom a levegőben remeg.

Kiérek a végtelen feketeségbe 
Súlytalanná válok 
Az aszfaltba ütközöm 
Törnek a gondolatok
 

Infekció
Áttetsző testtel járkálsz az utcán 
Fedetlenül, szemtelenül 
A hanyagság neked nem gond 
Szemtelenül, fedetlenül

Bensőd kitárod a a világnak 
Bűzölögve, fertőzve 
Rosszat akarsz magadnak, másnak? 
Fertőzve, bűzölögve

A tüdőd kicsúszik a bordáid alól 
Gurulva, fuldokolva 
De így is kapkodod a levegőt 
Fuldokolva, gurulva

Nekicsapódik az aszfaltnak 
Szétfröccsenve, megfertőződve, 

Hogy most mindenki beleléphessen 
Megfertőződve, szétfröccsenve

De te nem is gondolsz vissza rá 
Megbánva, hiába 
Más légcsöve két utcával arrébb 
pottyan a járdára

Örömében
Mikor dobban újra a szívem? 
Koszorúerei megkövesedtek 
A vér megrohadt bennük 
Az oxigén mérgezővé vált
Mikor dobban újra a szívem?
 
Pumpálja a testbe az életet 
Csak saját magába nem
Mikor dobban újra a szívem?
 
Majd, ha nem terhelem
Mikor dobban újra a szívem...
Örömében?

Márk-Nagy Borbála

— jegyzet és vallomás  
a kamera túloldaláról —

Elnézést, de onlájn 
térbe költöztünk
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A kegyurak, támogatók bőkezű ada
kozásának köszönhetően jó minőségű 
színes üvegablakokkal találkozhatunk 
Kaplonyban, Szaniszlón, Bélteken, Sza
kaszon, Reszegén és még sorolhatnám 
a példákat. Ezek nagy részét a múlt 
századfordulón készítették, zömmel 
Budapesten, vagyis 100-120 éves fővá
rosi alkotásokról van szó.

Közülük feltétlenül említést érde
melnek a kaplonyi kripta lilás színű vit
rálai (01), ez a típus még Magyarorszá
gon is ritkaságnak számít. Szépek a 
Szent Antal templom díszes keretű 
üvegablakai is, amelyeket aranyozott 
fejezetű féloszlopok szegélyeznek (02). 
A templom főbejárata felett kör alakú, 
szerény díszítésű színes rózsaablak 
látható (03), a nagy nyugateurópai 
katedrálisok hasonló elhelyezésű, ren
deltetésű szegény, vidéki rokona.

A szaniszlói templom szentélyében 
egy kiváló üvegfestményt láthatunk 
(04), amelynek szövege a szaniszlói 
egyház 100 éves fennállására utal. Az 
általunk ismert adatok szerint nem az 
egyház, hanem a templom fennállásá
nak 100 éves évfordulójáról lehet szó, 
hiszen az 1824ben épült fel, a szentély 
üvegfestménye az új épületrészhez 
tartozik, amely 1925ben készült el. A 
vitrál Budapesten készült, az alkotó 
neve (.... József) kiolvashatatlan. Palka 
Józsefről lehet szó, aki ebben az idő
ben Magyarországon az egyik legjobb
nak számított a szakmában. A fest
mény színei erősen megkoptak, nem is 
annyira az idő, mint a világháború után 
használt gyengébb minőségű színező 
anyagok lehetnek ennek az okai. Ma 
már van lehetőség a szakszerű felújí
tásra, erre több helyen lenne szükség 
felénk is, hirtelen Nagybánya, Mező
fény jutott az eszembe.

A bélteki római katolikus templom 
főoltára mellett két nagyméretű, szép 

üvegfestmény látható, ezeken Szent 
Erzsébetet és Szent Margitot (?) láthat
juk (05). Az üvegfestmények Budapes
ten, Zsellér Imre műhelyében készül
tek. Foerk Ernő — a templom felújítója, 
átépítője — szívesen dolgoztatott vele, 
ő készítette a szegedi Fogadalmi temp
lom üvegfestményeit is. Színes gazdag
ság, egységes és mégis változatos or
namentika, a figurális részletek mes 
teri kivitelezése, tartósság jellemző 
ezekre a művekre, amelyek nagyszerű
en egészítik ki a gótikától kölcsönvett 
épületelemeket, íveket. Jó minőségű 
színes üvegablakok az oldalfalakon és 
a karzaton is vannak

Szakaszon van a Jézusszíve üveg
festmény (06), amely Budapesten, Zsel
lér Imre műhelyében készült, a meg
szokott megbízható szakmai és tech 
nikai színvonalon. Egységes, aprólékos 
díszítésű, túlrészletezett, de a fentiek 
ellenére rendkívül hatásos alkotás ez 
is. Az ilyen típusú üvegfestmények a 
műfaj késői, manierista szakaszára jel
lemzőek, amikor a festői megoldások
nak, a tónus és árnyalatgazdagságnak 
következtében az üvegfestmények so
kat veszítenek monumentalitásukból.

Reszegén kisméretű, temetői kápol
na van, amelynek alagsorában kripta, a 
Jasztrabszky földbirtokos család temet
kezési helye található. A kápolnában 
néhány jó minőségű festményen kívül 
van egy alapszínekben pompázó színes 
üvegablak is (07), amely a fentiekhez 
hasonlóan szintén megért a felújításra.

Külön fejezetet érdemelnének a nagy 
bányai — Nagybánya az egykori Szatmár 
vármegyéhez tartozott és a mai napig a 
Szatmári Római Katolikus Egyházme
gyéhez tartozik — Szentháromság 
templom színes üvegablakai is, ame
lyekkel ezúttal külön nem foglalkozom.

Muhi Sándor
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