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A modern kapitalizmus aranykorát 
éljük — állítják a társadalomkutatók. 
Jórészt megvannak ennek a hátrányai 
és az előnyei, éppen ezért nehéz meg-
találni benne a helyünket, a feladatun-
kat, és a sokat hangoztatott önmegva-
lósítás útját. Az emberek szempontjá-
ból nagyon lényeges, hogy saját dönté-
seik alapján, vagy az őket befogadó 
közösség hatására, melyik irányba moz- 
dulnak el, melyik irányba van lehetősé-
gük elmozdulni.

Az egyének és a közösségek életé-
ben vannak olyan időszakok, amikor el-
kerülhetetlen az újrakezdés, az újrater-
vezés. Egyre több tényező teszi egyér-
telművé, hogy a rohamosan digitalizáló-
dó világban láthatatlan, érezhetetlen, 
tudatalatti módon… irányítják az egyé-
nek és a közösségek döntéseit. Olyan 
befolyásoló módszereknek az alkalma-
zása hódít teret, melyekhez pozitív be-
fogadással viszonyulnak az emberek, 
elfogadják, hogy ezek a kor követelmé-
nyei, ezek nem elfogadása, visszautasí-
tása az elmaradást eredményezi.

Az újrakezdésnek, az újratervezés-
nek számtalan módja van. Látszatra 
egyéni döntések alapján történik, még-
is a legtöbb esetben megfigyelhető, 
hogy egyre többen hoznak hasonló 
döntéseket. A sokat használt digitális 
eszközök képesek úgy befolyásolni az 
emberek döntéseit, hogy azt abban a 
hitben teszik, mintha azokat ők maguk 
hoznák meg a kor szellemében.

Az újrakezdés időnként elkerülhe-
tetlen. Lehet ok egyfajta társadalmi 
követelmény, amit magával hoz a fejlő-
dés. Lehet ok egyfajta elvárás önma-
gunkkal szemben. És lehet ok a már 
említett, a közösségi média által látha-
tatlan módon irányított változtató 
szándék. Újrakezdeni akkor érdemes, 
ha már kialakult egy jobbító lépésfo-
lyamat. Ha megteremtődtek a feltéte-
lei annak, hogy az ember maga mögött 
hagyja a teljes múltat, vagy annak a na-
gyobb részét, mert minden adott a tel-
jes vagy a részleges újrakezdéshez. Év-
századokon, évezredeken át az embe-
rek akkor vállalkoztak az újrakezdésre, 
amikor lezártak egy korszakot, amikor 
befejezettnek tűnt a múlt egy szaka-
sza, és úgy érezték, hagytak maguk 
után valamit — jót vagy rosszat —, 
amit értelmetlen volt tovább folytatni. 
Ma már nagyon sok az alig elkezdett, 

vagy az előre haladott szakaszban lévő, 
de semmiképpen sem befejezettnek 
mondható folyamat, amit azért zárnak 
le sokan, mert felcsillan előttük egy 
jobb remény. Elég sok olyan emberrel 
találkozunk, akik az örökös újrakezdést 
élik. Ennek lehet következménye az, 
hogy a csalódásokból és a rossz tapasz-
talatokból okulva sikerül bölcs és tartós 
döntést hozniuk, ugyanakkor az is le-
hetséges, hogy az eredménytelen újra-
kezdések sorával élik le az életüket min-
dig valami jobbra várva. Aligha van 
olyan ember akinek életcélja az örökös 
várakozás, mégis sokan beragadnak eb-
be a mocsárba, ahonnan elég nehéz 
megtalálni a kiutat. A kiút keresése sem 
lehet cél, csupán rossz döntések követ-
kezményeként kialakult kényszerhely- 

zet, ami megcsonkíthatja az élet értel-
mét, ronthat az életminőségen.

A társadalomkutatók arra a kérdés-
re is keresik a választ, milyen szerepet 
játszanak a digitális eszközök a válság-
helyzetek kialakulásában? Mennyit 
vesz el az ember való életéből az a lát-
szatra mindent megadó virtuális világ, 
ami a bezártságba, a némaságba, a 
mozgástalanságba, az érintetlenség-
re… kényszerít. A modern kapitaliz-
mus az aranykor látszatát mutatja fel, 
és azt ígéri, hogy bármi elérhető, de 
olyan függőségekbe kényszeríti a foly-
ton rohanó és küzdő embert, hogy a 
közelinek tűnő célok úgy haladnak to-
vább mint a látóhatár.
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A Pál apostol által írt „Szeretet him-
nuszban” (1 Kor 13) ott van a lényeg, 
amit talán jobban megfogalmazni nem 
is lehet. Jómagam katolikus családba 
születtem, és gyerekkoromban nagyon 
sok bölcs tudást kaptam a falunk plé-
bánosától. Fantasztikus pap és tanító 
volt, aki szabadidejéből rengeteget ál-
dozott arra, hogy nekünk, gyerekeknek 
hittanórákat tartson. Gyakran olyan 
tudást osztott meg velünk, amelyet ott 
és akkor én még nem tudtam megérte-
ni, de valahol a tudatomban tároltam, 
és éreztem, eljön a nap, amikor majd 
egyszer ez mind megvilágosodik ben-
nem. Egyik ilyen, általa sokszor ismé-
telt idézet volt például egy olyan gon-
dolat, amit én csak sokkal később, már 
felnőtt koromban értettem meg. Isaac 
Newton szavai voltak, amelyek vala-
hogy így hangzanak: „A tudomány po-
harából az első korty ateistává teszi az 
embert, de a pohár alján, az utolsó 
cseppben ott találja az Istent”. (I. New-
ton, 2006)

Ezeket a gondolatokat valóban akkor 
értettem meg, amikor a pszichológia 
tárházában tudományos síkon megpró-
báltam minden elméleti tudást elérni 
ahhoz, hogy megértsem, mi módon 
oldható a félelem. Az intellektuális 

síkon megtalálható magyarázatok, 
pontos részletességgel bemutatott 
teóriák elhitették velem, hogy úgy al-
kalmazhatók, akár egy matematikai 
képlet, csak pontosan be kell tartani a 
megadott szabályrendszer lépéseit.

Nagyon sok életterület van, ahol az 
ilyen jellegű módszerek nagyon haté-
konyak, és elképesztő eredményeket 
mutatnak, de a lélek tere valahogy egy 
teljesen más jellegű világ. Itt már rá 
kell döbbenjen az ember, ha valódi 
eredményeket szeretne elérni, akkor 
tényleg ki kell „innia” annak a bizonyos 

„pohárnak” az utolsó cseppjét is. Ter-
mészetesen nem azt szeretném itt bi-
zonygatni, hogy én magam ezen tudo-
mányos kereteket teljesen kimerítet- 
tem, és sikeresen elértem a „pohár” 
fenekére, de azt mégis ki szeretném 
jelenteni, hogy ezen az úton haladva, a 
lelki egyensúly visszaszerzését segítve 
el kellett jutnom a Felsőbb Hatalom 
elismeréséhez, amely nélkül csak fel-
színekben érinthető a szorongásoldás. 
A valódi kulcshoz el kell tudni fogadni 
a fenti erők segítségét. A Gondviselő 
szeretete által jött létre a világ, így el 
kell ismerni, nem kis energiával állunk 
szemben, ha szeretetről beszélünk. A 
Biblia újszövetségi része egyetlenegy 

parancs betartását tartja minden más-
sal szemben értékesnek, mégpedig a 
szeretet törvényét. János apostol erről 
a szeretetről így ír evangéliumában: „A 
szeretetben nincs félelem. A tökéletes 
szeretet kizárja a félelmet… aki tehát 
fél, abban nem tökéletes a szeretet”.  
(1 János 4:18–19)

Nos, itt van tehát a „recept”, az a 
rezgés, megélés, lelkiállapot, amely 
által meg lehet szabadulni a félelemtől. 
A krisztusi tanítás a szeretetre alapoz, 
ezért kapunk ennek alkalmazásához 
precíz leírást az apostoloktól. Azt, hogy 
pontosan milyen, mit takar, mit jelent, 
mit ad és kap a szeretet, Pál apostol 
Szeretet himnuszában találjuk meg 
nagyon pontosan, részletesen bemu-
tatva, csupán csak alkalmazni kell, és 
semmiképp sem szabad tőle visszariad-
nunk. Hiszen van rá igény, bármennyire 
elvontnak is gondoljuk.

Nem is olyan régen történt velem, 
hogy eljött hozzám egy háromgyerekes 
édesanya, aki azért szeretett volna 
velem beszélgetni, hogy arra kapjon 
választ, hogyan tudná a gyermekeit 
szülőként a lehető legjobban segíteni. 
A találkozásunk alkalmával az édesanya 
nagyon szépen mesélt, nagy intellektu-
ális tudással rendelkezett már a szülői 
minőség témájával kapcsolatban, is-
merte a nevelés elméleti és pszicholó-
giai teóriáit. Szavaiból érződött a sok 
utánaolvasás, rengeteg információt 
szerzett könyvekből, interneten elérhe-
tő anyagokból csak azért, hogy a szülői 
feladatát a lehető legjobban teljesít-
hesse. Hosszas beszélgetés után össze-
állt bennem a kép a szavai által bemu-
tatott anya-gyerek kapcsolatról. Elmé- 
letileg azt éreztem, semmi sem hiányzik 
belőle, de tanácsként megszületett 

bennem a gondolat, ha tényleg minősé-
gibb kapcsolatot szeretne formálni az 
édesanya, akkor csupán egyetlen dolog 
az, amit megtehet, ez pedig nem más, 
mint az őt és gyermekeit összekötő 

„szeretetláng” felerősítése. Amikor a 
beszélgetés fonalát tudatosan vezetve 
eljutottunk a szeretetig, akkor az édes-
anya szemében örömkönnyek jelentek 
meg, és kicsit meghatódottan elmond-
ta, hogy egyetért a javaslatommal, sőt 
azt is el kell mondania, hogy ezt az 
igényt már a gyermekei pontosan ki is 
fejezték, csak úgy tűnik, egy pszicholó-
giai beszélgetés kellett ahhoz, hogy 
megértse a magától értetődőt. A gyer-
mekei ugyanis az édesanyja születés-
napjára díszes rámában aranybetűkkel 
a Pál apostol által írt Szeretet himnu-
szát idézték. Hatalmas boldogsá- 
gomra az édesanya el is küldte nekem 
ezt a fantasztikus alkotást, sőt még 
arra is engedélyt kaptam, hogy ezt 
könyvemben meg is mutathassam.

Ugye, milyen közel vannak hozzánk 
naponta a csodák, és mennyire igaz, 
hogy a szeretet iránti igény a gyerme-
kekben nem csupán közhely, hanem a 
valódi mély kapcsolódás igazi feltétele? 
Amikor tehát minőségire törekszik az 
ember, akkor abból nem hiányozhat a 
szeretet. Lehet jól élni, lehet félelmet 
oldani, lehet jó munkát végezni, de ha 
ehhez merünk egy adag szeretetet is 
adni, akkor abban már ott lesz a csoda. 
Lélekkel teli lesz az élet, lélekerőből 
fakad majd a bátorság, és szívvel-lélek-
kel telivé válik majd a munka. És valójá-
ban mi másért is lennénk itt a földön, 
minthogy ilyen és ehhez hasonló minő-
ségi dolgokat tudjunk megélni, nem is 
akárhogyan, hanem egy olyan érzés 
által, amely túlvilági erőként van ebben 
a segítségünkre, csak eszünkbe kell 
jusson, hogy mi az, honnan való, és 
természetesen, hogy használjuk is:

„A szeretet egy másik világból érke-
zett a földre, mi hoztuk magunkkal a 
születésünkkor, csak közben elfelejt-
keztünk róla, hogy miért is jöttünk…” 
(Tatiosz, 2006)  

Bálint Kati, 
pszichológus, meseterapeuta

a félelem

Émile Durkheim, a szociológia ki-
emelkedő alakja írja „A vallási élet 
elemi formái” című könyvében, hogy 
nem létezik olyan társadalom, amely 
„ne érezné szükségét, hogy szabályos 
időközönként megerősítse az egysé-
gét, és a sajátos arculatát biztosító 
kollektív érzéseket és gondolatokat”. 
Az élet nagy vallási és szekuláris rítusai 
ezt a célt szolgálják, legyen szó család-
ról vagy nemzetről. Időről, időre érez-
nünk kell, hogy összetartozunk, azáltal, 
hogy közös szokásaink, ünnepeink van-
nak. A rítusok segítenek elválasztani 
egy régi élethelyzettől, a múltunktól, 
és átvezetnek egy új állapotba, a jö-
vőnk fel. A tradicionális társadalmak-
ban a rítusoknak mindig vallásos jelle-
ge volt, és magukba sűrítették, amit 
akkor a világról tudni lehetett. A mo-
dern kor rítusai már egy globalizált 
kommunikációs térben zajlanak, ahol 
videómegosztón lejátszott zenék és 
képek kedvelése köt minket össze.

Az újév hagyományosan az újrakez-
dés rítusa. A régi bűnöket és sérelme-
ket magunk mögött kell hagyni, meg-
bocsájtani magunknak és másoknak. A 
változások is sokszor egy újévi fogada-
lomhoz köthetők. Napjainkban is az év 
végét és az újévet egy fajta mitikus köd 
lengi körül, amikor minden megtörtén-
het. Hamis mítosz, hogy le tudjuk vetni 

a régi ember régi szokásait csak azért, 
mert fordítunk egyet a naptárban.

Úgy érzem, hogy napjainkban nagyon 
vékony a jég alattunk az újrakezdés 
kapcsán. Teljesen mást jelent valamit 
befejezve, és valamit újrakezdeni, mint 
kimenekülni egy élethelyzetből, és azt 
mondani, hogy újrakezdek valamit.

Az újév mindig a ciklikus világszemlé-
let része volt. Tehát soha nem tekintet-
tek úgy rá, mint valami érzelmi elő-
re-menekülésre, mert hitték/tudták, 
hogy amit magunk mögött hagyunk 
befejezetlenül, majd visszaköszön az 
életben. Az az érzésem, hogy az újrakez-
dés hamis illúziójában élünk az év na-
gyobb részében. Gyakran ringatjuk ma-

gunkat abban a tévhitben, hogy máshol 
vagy mással jobb lesz, és magunk mö-
gött hagyunk problémákat. És csak egy 
újabb ciklus elteltével szembesülünk 
„magunkkal”, hogy a probléma mindvé-
gig velem/bennem/mellettem volt. Az 
újrakezdés önmagában egyetlen problé-
mát sem oldott meg, egyetlen függőt 
sem gyógyított meg, egyetlen kilót sem 
fogyasztott, egyetlen párkapcsolatot 
sem tett jobbá, egyetlen tanulmányi je-
gyet sem javított ki.

Véleményem szerint az élet egyik 
legnagyobb bölcsessége, hogy tudjuk, 
milyen dolgokban legyünk állhatato-
sak, melyikben kell elköteleződni és 
melyiket kell újrakezdeni. A legtöbb 

gond az életünkben abból adódik, hogy 
ezeket összekeverjük: nem jó időben, 
helyen, és főleg nem jó kapcsolatban 
vagyunk elkötelezettek vagy épp fel-
adóan továbbállók. Ne keverjük össze 
az újrakezdés ciklikusságát, amikor a 
feladatainkat kis pihenés után újra fel-
vesszük, visszaállunk az „igába” és húz-
zuk tovább, a befejezett dolgok és kap-
csolatok szaggatott linearitásával.

Az újrakezdés és az szubjektív idő 
gondolatához kívánkozik Philip Zimbar-
do gondolata az időperspektíváról. 
Szerinte a szubjektum szempontjából 
téves a lineáris időt felosztani múlt-je-
len-jövő perspektívában. 

Folytatása a következő oldalon

Szeretet nélkül 
nehezen oldható

Újrakezdés, 
kitartás, 
elköteleződés
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„Legyen bár prófétáló tehetségem,
Ismerjem az összes titkokat és minden tudományt,
Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek…”
(1 Kor 13:3–4)



Ha beleképzeljük magunkat a fia-
talok helyzetébe és az ő fejükkel 
gondolkodunk, akkor én azt látom, 
hogy a mi legnagyobb kihívásunk az, 
hogy ezt a színes, formákkal, fények-
kel, ízekkel teli atmoszférát megte-
remtsük. Sajnos az a helyzet, hogy 
van egy ilyen tendencia, hogy hason-
lítgatunk. Hogy az örök példát említ-
sem, Kolozsvár „elszívja” a feelinget.

— De jó ez? Hiszen nem hasonló szintű 
városhoz hasonlítják. Ez bosszant, ha 
nem egy szintről indulunk, nem csoda, 
hogy alulmaradunk. Nem tudod szebb 
fényben mutatni, mint amilyen. Nem-e 
lenne jobb a város fejlődési szakaszaihoz 
mérten véleményt alkotni?

— Ez a kihívás. Tudni kell, hogyan 
kovácsoljunk értéket ebből a kisvárosi 
létből. Kedvenc közép-európai városa-

im, Veszprém és Sepsiszentgyörgy két 
jó példa. Ezek a városok tudatosan for-
málták ezt a brandinget, amit mi eddig 
nem kezdhettünk el, mert először az 
infrastruktúrán kellett javítani. Nem 
kezdheted a színezéssel, ha az alap 
nincs rendben. Most már elmondhatom, 
hogy haladtunk a Maslow piramis alsó 
részével, amivel foglalkoznunk kell ezu-
tán, hogy Szatmár perspektíva legyen. 

Ez a legfontosabb: milyen várost épí-
tesz, hogy az a fiatalok számára pers-
pektíva legyen. S úgy látjuk Kereskényi 
Gáborral, hogy a „Szatmár hazavár” pro-
jekt alapján is egyre világosabb: ha a 
fiatalokat szeretnénk visszahívni, két 
dolog fontos számukra: legyen jó mun-
kahely, jó fizetéssel és legyen hely, ahol 
elkölthetik ezt a pénzt. 

Folytatása a következő oldalon

Folytatás az előző oldalról 

Hiszen gondoljunk csak bele, hogy ha a 
múltra gondolunk lehet, hogy megro-
hannak a rossz emlékek, és megélt ku-
darcok és traumák jutnak eszünkbe. 
Mások örömmel gondolnak a múltra, 
és azt érzik, a múlt boldog pillanatai 
bearanyozzák a jelenüket is. Vannak, 
akik nem szoronganak a jövő miatt, 
mások úgy érzik, az egész életük túl 
sorsszerű, hogy változtatni tudjanak 
bármin is. Mások a jövőre gondolva 
tele vannak tervekkel, és a célokhoz 

vezető szakaszokat reálisan osztják be. 
Ismét mások a vallás miatt a fényes jö-
vőjüket a halál utáni életben látják.

Zimbardo szerint az embereket a 
következő időperspektívák jellemez-
hetik: múltpozitív, múltnegatív, jelen-
hedonista, jelenfatalista, jövőorien-
tált, transzcendentálisan jövőorientált.

A különböző időperspektívában élő 
embereknek bizony más és mást jelent 
az újrakezdés... Jelenthet lehetőséget 
az újra, vagy lehet értelmezhetetlen, 
annak, aki fatalista módon hisz abban, 
hogy a dolgok csak megtörténnek vele...

Az új évhez kötődő újrakezdés illúzi-
ója sokszor abból adódik, hogy a világ-
ban folyó objektív külső időt összemos-
suk a szubjektum belső idejével. Illúzió, 
hogy ha lecseréljük az előző év telefir-
kált rossz-emlékű naptárát, akkor vala-
mi új indul az életünkben is, letörölve 
kríziseket vagy épp traumákat, amelye-
ket átéltünk vagy okoztunk.

Úgy is gondolhatunk erre, hogy a 
világtörténelem korszakos léptékében 
lehet nagyvonalú az újrakezdéssel, 
megengedhet evolúciós zsákutcákat, 
csillaghullásokat és galaxisok újjászü-

letését. De az egyéni életben legyünk 
tudatosak abban, hogy mit engedünk 
el és miben maradunk benne. Kezd-
jünk el újra leülni a gyermekünk mellé, 
kezdjünk el újra beszélgetni a házas-
társunkkal, és zárjuk le a konfliktusos 
kapcsolatokat.  Legyünk bölcsek 
abban, hogy miben tartunk ki, mit en-
gedünk el, mit kezdünk újra és miben 
köteleződünk el!

Dr. Frigy Szabolcs,
iskolai tanácsadó, 

egyetemi oktató

Beszélgetés 
Butka Gergővel 

Szatmár 
felnőtt 

szemmel, 
fiatalos 

lendülettel
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Szatmár — az én városom. Miért a tiéd (is)?

Mindenki magáénak érzi a várost, aki itt született, aki itt lakott, aki járt már a 
Sárga–hídon romantikázni vagy aki a Garofița kávézóban szálra vette a cigit. 
Aki a diaszpórában él, abban ez az érzés felerősödik, nosztalgiával vegyül. Én 
úgy gondolom, akkor igazán a tiéd a város, ha valamit aktívan teszel érte. Ki-
megyek az UFO-parkba és látom a gyerekeket, ahogy sportolnak; ez örömmel 
tölt el. Vagy ott van a szakszervezetek művelődési házán a logó, rajta a szöveg-
gel négy nyelven: „Szatmárnémeti. Több, mint gondolnád.” Ez is egy jó érzés, 
mert valóban így gondolom. Vagy a Neajlov sétányon egy helyi vállalattal egy 
nagyon szép projektet valósítottunk meg, egy játszóteret. Amikor arra járok, jó 
érzés tudni, hogy segíthettem. Vagy a Karácsonyi Vásár. És még sorolhatnám. 
Sok pozitív visszajelzés érkezik. Most is dolgozom, ez a folyamat nem áll le. 
Egyre komolyabb projektekbe vágok bele, amelyek már igazi kihívást jelentenek. 
Jövőre is megvannak már a terveim. Ezért az enyém, mert valamit hozzá tudtam 
tenni az évek során és most is folyamatosan teszek.

1) szín: halvány
2) forma: kocka
3) dallam: Punnany Massif: 
Láttam már szebbet
4) illat: friss illat hajnalban 
a parkban
5) íz: a friss kenyér íze  
a kenyérgyárnál
6) emlék: főként 
gyermekkoromból
7) épület: Csizmadia-szín
8) utca: Coposu sétány
9) dátum: az Utcazene 
mindenkori dátuma
10) személy: Muhi Sándor 
és Gyenes Mani

Szatmár 10 szóban:



Folytatás az előző oldalról

A családalapítás szakasza tűnik annak 
az időszaknak, amikor Szatmár valóban 
vonzóvá válhat, hiszen ugyanannyi pén-
zért Kolozsváron egy kis lakást tudsz 
venni a betondzsungelben, míg Szat-
máron egy kertes házat. Ez csak egy 
példa. Az lenne tehát a cél, hogy olyan 
várost építsünk, ami perspektíva, 
ahova érdemes hazatérni a harminca-
soknak, ahol élhetők és élvezhetők a 
mindennapok.

— Talán a Covid kicsit hazahívta a fia-
talokat, lehet változnak a prioritások. A 
család, a barátok, a biztos környezet vált 
ismét elsődlegessé. Hogy látod?

— A Covid több szempontból kihat. 
Egyrészt megváltoztatta a munkamobi-
litást. Sokszor már nincs is szükség fizi-
kai jelenlétre. Ez főképp a fiatalok te-
kintetében jelentősen meg fogja vál- 
toztatni a munkaerőpiacot. Illetve, amit 
a Covid még összekovácsolt, az a csa-
lád. A fiatal rájött arra, hogy Kolozsvá-
ron elvan, de anyára ki fog vigyázni?!

— Újságunk egyik feladata, hogy szor-
galmazza az itthonmaradást, és keresse 
a megoldásokat a szülőföldön való bol-
dogulásra. Szatmár — fiatalos lendület-
tel — mi az, amit eddig már elértetek, 
mi van folyamatban, s mit szeretnél né-
hány éven belül megvalósítani?

— Statisztikai konkrét adatokat nem 
tudunk. Ez nem egy direkt folyamat. 
Szerintem két dolgot kell csinálni: egy 
konkrétat, mint a „Szatmár hazavár”, 
amiért országos szintű díjat is kaptunk, 
viszont sokkal fontosabb az indirekt 
dolog. Hogy megteremtsük azt a vá-
rost, ami vonzó a középgenerációnak, 
legyenek szórakozási lehetőségek. A 
város azt tudja csinálni, hogy hoz be-
fektetőket. Kis manufaktúrák kellenek. 
Befektetőket kell bevonzani, akik mun-
kahelyeket teremtenek, majd olyan le-
hetőségeket is fel tudjunk kínálni, hogy 
a fiatalok itthon költsék el a pénzt. Per- 
sze kell egy konkrét projekt is. A vállal-
kozók és a fiatalok is látják, hogy csinál 
valamit a város. Az egyik feladatom, 
közösen a polgármesteri csapattal az, 
hogy megváltoztassam a Polgármesteri 
Hivatalról alkotott képet.

— Milyen volt itt felnőni? S milyen 
felnőttnek lenni? 

— Két momentumot emelnék ki. Az 
egyik, hogy édesapám a kommunizmus 
legsötétebb időszakában, 1986-ban 
ment el az Egyesült Államokba, és ellen-
tétben nagyon sok hasonló sorsú kol-
légájával, ő visszajött. Amikor visszajött, 
értelemszerűen egy csomó mindent 
hozott a kapitalista világból, ami itt ér-
dekességszámba ment. Ilyen volt példá-

ul egy távirányítós autó, ami szenzáció-
számba ment a 14-es mikróban. Ez az 
egyik meghatározó élményem. A másik 
az az, amikor nyolcadikos voltam. Akkor 
alapította édesapám a gumiszervizt és 
minden nyáron dolgoztam ott. Ez azt 
jelenti, hogy minden nyáron így szed-
tem össze a zsebpénzemet. Talán ez a 
két meghatározó élmény van.

— S mit szeretnél, a fiadnak milyen 
meghatározó élményei legyenek, hogy 
később, amikor megkérdik tőle ugyanezt, 
elmondhassa?

— Nagyon nehéz, mert annak idején 
mi másfajta gyerekek voltunk. A meg-
határozó élményeket nem tudod pro-
jektálni. De remélem meghatározó él-
mény marad majd neki egy momentum, 
amit közösen éltünk át az Utcazene 
Fesztiválon. Építettünk a Szamos–part-
ra egy színpadot és lementünk és vé-
gigvezettem Bencét is, és az hatalmas 
élmény volt számára. Azelőtt szervező-
ként jártam-keltem, rendeztem, de akkor 
volt egy fél óra, aminek nagyon jó töl-
tete volt. Vagy elmentünk a Karácsonyi 
Vásárra és ő fényképezkedett a fények-
kel. Ilyen élményeket emelnék ki. Azt 
nem tudom meghatározni, hogy milyen 
emlékei legyenek, de ami fontos, az az, 
hogy ő úgy nőjön fel, hogy legyen tere, 
legyenek szabadidős lehetőségei.

— Szeretnéd, hogy Bence fiad egy fia-

talos, színes városban nőjjön fel. Azt is 
szeretnéd, hogy aztán itt maradjon, itt 
telepedjen le?

— Mindenképp azt fogom neki taná-
csolni, hogy járjon világot. Én is anno 
egyetemistaként egy hónap alatt bevo-
natoztam több európai fővárost. Az 
ilyen tapasztalatok kellenek. Azt fogom 
mondani neki, hogy járjon világot, néz-
zen körül és utána jöjjön haza. De addig-
ra teljesen más lesz a fiatalok mobilitása.

— Az oldaladon egy profilkép mellett 
az áll: in love with the City. Mikor tudtad 
biztosan, hogy itt a helyed? Love at first 
sight volt? 

— Felmerült a kérdés, hogy mi legyen 
a szöveg, mit írjak, mi az, ami reprezen-
tál. Milyen mottót tegyél egy ilyen ol-
dalhoz? Én amúgy tényleg szenvedélye-
sen szeretem ezt a kis várost. Sokan 
hangoztatják, főleg kampány idején, 
hogy tenni kell a városért, de közben 
gőzük sincs, hogy merre van a Gellért 
Sándor utca. Elmondok egy inside sto-
ryt. Amikor Bence született, én akkor 
voltam a legfiatalabb tanácsos és ő 
délutánonként csak egy mozgásban 
lévő dízel autóban tudott elaludni és 
akkor azt csináltam, hogy a feleségem 
kisautójával végigjártam Bencével a 
várost és memorizáltam az összes utcát. 
Nagyon sok utcát bejártam, hogy ismer-
jem meg a várost, volt, ahol el is akad-
tam, de az a helyzet, hogy ezt csak így 
lehet csinálni. Mindenki mást szeret, 
nekem ez egy elkötelezettségem. Egye-
tem után, amikor hazajöttem, éreztem, 
hogy kinyílik a világ. Én jól érzem 
magam itthon. Már nem vágyom arra, 
hogy elköltözzek egy nagyvárosba.

— Te is utazós ember vagy. Nekem hi-
ányoznak ezek a kitekintések. A végső 
cél mindig Szatmár volt, de az utazások 
során rengeteg töltetet, főképp ihletet 
kaptam. Más lendülettel folytattam itt-
hon a munkám.

— Mindig is rengeteget utaztam, de 
hogy ott lakjak, már nem szeretném.  
Természetesen hiányoznak a kirándulá-
sok, city breakek, külföldi projektek. 
Tavaly volt egy Budapesten, ahol a Sza-
mos és mi is képviseltük Szatmárt. Jó 
lenne, ha most is lenne rá lehetőség. 
Most örömmel várnék 6 órát a repté-
ren is. Ez a pandémiának az egyik hatá-
sa. Azok a dolgok, amik eddig termé-

szetesek voltak, most felértékelődtek.
— Mi a kedvenc helyed a városban?
— A központi rendezvényteret na-

gyon szeretem. 2021-re az a tervem, 
hogy sok rendezvényt szervezzünk ott. 
Ez a hely arra van tervezve, erre tökéle-
tes. Sokan szeretik a régi központot, én 
már nagyon kiváncsi vagyok, hogy fog 
kinézni az új. És a Szamos–part is na-
gyon jó hely.

— Miért kell, hogy komolyan, de mégis 
egy csipetnyi humorral éld a mindennap-
jaidat?

— Nem szeretem modorosra venni a 
figurát. Van egy stílusom, ez igaz. Sok 
tekintetben a városunk konzervatív. De 
azt javaslom, ne azt nézzük, ki hogy 
mondja, hanem mit csinál.

— Minden nap érzed, hogy ide tarto-
zol, vagy vannak pillanatok, amikor ki-
futnál a világból? Mi a hajtóerőd?

— Általánosan véve, azért be kell is-
merjük, hogy minden ember életében 
vannak buktatók, nehéz pillanatok. 
Projekteknél is, akár az Utcazene vagy 
a TIFF vagy a PMN, van egy holtpont, 
amikor a cél még nagyon messze van, 
de már nagyon sokat dolgoztál érte, 
hogy megvalósítsd. Tehát mindig van 
egy olyan pillanat, amikor kifutnánk a 
világból. Az különbözteti meg az embe-
reket, hogy ki hogyan tud ezen a holt-
ponton átlendülni. Az Utcazenét is 
több hónapos munka, rengeteg befek-
tetés előzte meg. De tudtam, hogy ez 
lesz. Egyik nagy mesterem, a veszprémi 
Utcazene Fesztivál és a Sziget egyik 
szervezője, Muraközy Péter jósolta 
nekem ezt vagy 5-6 évvel ezelőtt, hogy 
el fogunk jutni egy holtpontra és ott 
vagy visszamegyünk lokális szintre 
vagy dobbantunk egy nagyot és bele-
adunk mindent, és ez is lett belőle.

— Ha már tervezés, projektezés és 
szervezés. Mit szeretsz benne a legjob-
ban? Mi az, ami feltölt a különböző sza-
kaszokban? A holtpont előtt vagy után?

— Minden rendezvény életében van 
egy olyan, hogy D-nap. A kedvenc pilla-
natom tavaly volt, amikor a Csizmadia–
szín és a ‚sajtos–blokk’ közé felszerel-
tük azt a nagy fényfüggönyt és halad- 
tunk a tömeggel; nem voltam az elsők 
között. Amikor a tömeg odaért, hallot-
tam a reakciót és láttam, hogy minden-
kinek elállt a szava s éreztem, hogy ez 

Butka Gergő 

Az Utcazene Fesztivál sajátos hangulatához a látványos programok is hozzájárulnak

SZAMOS – 2021. január4 INTERJÚ



megérte. De hasonló élményekkel töl-
tődtem az Utcazenén is. Ezekért a pilla-
natokért mindig megéri. Ez az egyik 
hajtóérő.

— Miért volt fontos az utóbbi, „Elmúlt 
jelen” kiállítás?

— Az egy nagyon érdekes projekt 
volt. Nemrég indítottuk el a román ver-
zióját, a „Prezentul trecut”-ot. Amikor 
Kolozsváron megkerestek, úgy éreztem, 
el kell vállaljam. Egy különleges, nehéz 
projekt volt, komplex tervezést igé-
nyelt. Vizualitásában erős képet szeret-
tünk volna generálni. A szakszerveze-
tek művelődési házában igazán ott- 
honra talált, és sok szatmári eljött, aki 
akkor ott volt a téren és láttam az em-
berek szemében a meghatódást. Sikere 
volt Vásárhelyen és Kolozsváron is.

— Visszatekinteni vagy előre nézni? Te 
honnan szemléled az eseményeket?

— Én csak előre. Mindig csak előre. A 
tradíciók szempontjából meg kell talál-
ni a gyökereket, ezért például érdemes 
lenne készítsünk egy szatmári adatbá-
zist. Fontos visszatekinteni, mert az 
egy biztos alapot ad. Viszont sokan a 
visszatekintést összetévesztik a múltsi-
ratással. Ezt nem tartom egy produktív 
dolognak. Ugyanakkor az előretekin-
tésnek megvan a veszélye, hogy meg-
bomlik az egyensúly. Ennek az egyen-
súlynak a megteremtése a cél.

— És ilyenkor, amikor ezt az egyen-
súlyt igyekszel megtartani, milyen hely-
zetekben maradsz a háttérben, mikor 
fontosabb, hogy igenis hallasd a han-
god? Vezetőszerep vagy csapatszellem? 
Melyik jellemez leginkább?

— Ez nehéz kérdés, mert az a helyzet, 
hogy én több szerepet is betöltök. A 
saját projektjeimet én irányítom. Nem 
tartozom viszont azok közé, akik min-
den nap posztolnak a Facebookon, hogy 

„How are you today?” Sok projektet ve-
zetek, de van, amit már leadtam, példá-
ul a Caravana TIFFet átadtam a GM 
Zamfirescu Kulturális Központnak, vagy 
a FilmtettFeszt, amit Barakonyi Gergő 
sikeresen visz tovább. Az a helyzet, 
hogy ameddig szükséges, ott vagyok a 
fősodorban, aztán hátralépek. A város 
azon emberei közé tartozom, akiket 
sokan ismernek, így van, hogy néha ki 
kell álljak és el kell mondjam a vélemé-
nyemet, mint például most is a válasz-
tási kampányban szeptemberben. A 
városházi kommunikációban a polgár-
mester az, aki irányít, de az, hogy ki 
gyártja a háttéranyagot, az a mi felada-
tunk. Ott vagyunk néhányan, akikkel 
konzultál, s az, amit látsz, az közös csa-
patmunka eredménye. Ott a háttérben 
dolgozom és szerintem az rendben van.

— Fiatal vállalkozók közé tartozol, 
jobban átlátod a pandémia okozta károk 
hatásait (rövid- és hosszútávon egya-
ránt). Most hogyan tudtok életképesek 
maradni és hogyan tudsz ebben a bi-
zonytalan periódusban tervezni?

— Nagyon sok vállalkozás úgy esett 
bele ebbe az online történetbe, hogy 
teljesen felkészületlenek voltak. A leg-
nagyobb probléma, amire nem látok 
még megoldást, hogy a gazdaságba 
begyűrűzik egy tehetetlenség. Például 
bezárták az éttermeket. Az ott dolgozó 
már nem fog a gyerekének új ruhát 
venni, mert online minek. Akkor az a 
ruhás, aki nem tudott profitot csinálni, 
nem tudja fizetni a bérleti díjat, és így 
tovább. Van a gazdaságban most egy 
nagy tehetetlenség, amitől én féltem. 
Biztos voltam abban, hogy jönni fog 
egy válság. Tavaly nagyon pörgött a 
gazdaság.

— Elkészült. A Mátyás király utcai re-
formátus temető ezzel a visszafogott, 

de különleges installációval üzeni: van 
remény — olvasható a Facebook oldala-
don. Nagyon szép lett. Hogy valósult 
meg és miért fontos az üzenete?

— Ez egy nagyon szép projekt volt. 
Úgy szerettem. Szabó Lajos barátom és 
Rácz Ervin lelkipásztor kerestek meg. 
Elkezdtem gondolkodni és elkészítet-
tem ezt a látványtervet. Elkészült és 
felszereltük. Itt is volt egy D-momen-
tum. Amikor felszereltük és felkapcsol-
tuk, ott a Darai úton a Mátyás Király 
utcáról ahogy jöttek az autók, láttuk, 
ahogy megállnak és befékeznek, visz-
szatolatnak Azóta is sokan dícsérik, 
román nemzetiségűek is. Két nap volt 
az egész, csak jó láthatósága volt. 
Maga az a tény, hogy ott nyugszik sze-
retett apósom is, Bartoska is, különle-
gesen fontossá tette a projektet.

— Mennyire vagy vallásos? Mit jelent 
számodra a hit?

— Úgy fogalmaznék, hogy az okos, 
felvilágosult hitre szükség van. Hogy 
mindenkinek legyen egy mércéje, egy 

egészséges szemlélete. Az északi or-
szágok istenhite nagyon érdekes, való-
színűleg abba az irányba fog menni a 
világ. A mai világ elég dekadens. Egy 
modern Bábelben éltünk, nagy a zaj, a 
pörgés, nem tudom, te hogy látod... A 
hit, amíg minden rendben, senkit nem 
érdekel. Ami megfigyelhető Szatmáron, 
és főképp a római katolikus egyháznál, 
hogy újratervezi önmagát. Épül a spiri-
tuális központ és hasonló létesítmé-
nyek, ezáltal a hit mellett tudnak vala-
mi extrát is nyújtani, ami jó dolog. Vagy 
Rácz Ervin, aki modern perspektívát 
hoz be a konzervatív szatmári reformá-
tus közösségbe.

— Én úgy látom, a fiatalok is ráébred-
tek, hogy kell a lelassulás, a nyugalom. 
Hogy ez most hit, amit ők alakítanak, 
vagy egy megfontoltabb életszemlélet, 
az még kérdéses.

— Igen, ez később fog csak kiderülni.
— Más területeken ugyan, de a szatmá-

ri fiatalokért ügyködünk. Találkozik vajon 
a kettő? A Szamos folyóiratban közel 200 
diákírás jelent meg. Van-e lehetőségük a 
szatmári fiataloknak, hogy a város kultu-
rális életébe bekapcsolódjanak? Milyen 
lehetőségeik vannak?

— Mindenképpen szükségesnek lá-
tom ezt. Jó, hogy jelennek meg diákírá-
sok, mert a fiataloknak is kell, hogy a 
közösség, a társadalom az általuk fel-
vállalt értékeket konfirmálja. Antológi-
át kiadni, e-bookot szerkeszteni, ren-
dezvényeket promoválni érdemes. Én 
úgy látom, hogy a vers vagy a próza 
nagyon „egydimenziós”. A fiatalok 
vágynak a dimenziókra, a színesre, a  
live-ra. Az egysíkú élmény, közte a szö-
veges, sajnos már nem üti meg az át-
lagember ingerküszöbét. Volt egy 
időben slam  poetry is, de sajnos kiful-
ladt. Ez egy olyan dolog, amit a Yard-
ban el tudok képzelni. Amit csinálnék, 
szatmári fiatalok alkotásait szatmári 
grafikusok műveivel — antológia for-
májában. Szatmári Fiatalság 2021. De 
keresni kell új felületeket. E-bookot 
kiadni menőbb dolog. Te hogy látod?

— Tudd meg, meglepően ügyesek. 
Mint anno a mi időnkben is. És többet 
olvasnak, mint gondolnánk. Te is tartot-
tál a Köfedisznek egy workshopot. Lát-
tad, hogy érdeklődnek, vannak kérdéseik, 
szeretnek mélyre ásni. És örülnek, büsz-

kék, hogy a nyomtatott sajtóban benne 
vannak.

— Akkor lehet ennek a Covidnak az is 
a hozadéka, hogy felértékelődött a 
szöveges content. Azt hiszem, úgy a 
költészetben, mint a szervezésben, 
szükség van erős inputokra és az a 
helyzet, hogy egy kiállítás vagy projekt 
nagyon sok ötletet ad. Én is elvonulok 
néha, feltöltődök. Kell valami, ami moz-
gásba hoz.

— Kezd megint divat lenni az olvasás, 
Szatmáron is úgy látom, egyre többen 
veszünk könyveket. Én remélem, hogy a 
Magyar Költészet Napját is sikerül majd 
városi szinten megvalósítani, ahogy ter-
veztük.

— Igen, lássuk, jövőre mi lesz. Min-
denképpen tervben van.

— Ha a Yardban rendeznénk egy Szat-
mári kvíz-estet, ahol csak a várossal 
kapcsolatos kérdések szerepelnének, mit 
gondolsz, benne lennél a nyertes csapat-
ban? (Tényleg, ezt Covid után meg lehet-
ne valósítani.)

— Nagy valószínűséggel igen, mert 
ismerem és szeretem a várost, bár va-
lószínűbb, hogy a kérdésfeltevő csa-
patban lennék Kozsó mellett. Amúgy 
érdemes lenne ezt a lokálpatrióta kvízt 
megszervezni, de attól tartok, hogy a 
Muhi Sándor, Nits János csapat leisko-
lázná a bandát. Ezt én felírnám 2021-re.

— Ha lenne időd, energiád neked is 
egy standot állítani a „Szatmári termé-
kek” piacán, mivel rukkolnál elő?

— Lokálpatróta ruházati cikkekkel és 
bögrékkel. Ezt kipróbáltuk az Utcaze-
nén és tetszett az embereknek. Hirte-
len ez jut az eszembe. Édesapám pálin-
kával van jelen, az sokkal kézzelfog- 
hatóbb.

— Mi volt eddig a legjobb kérdés, amit 
Szatmárral kapcsolatban feltettek 
neked?

— A legfogasabb kérdés az volt, hogy 
mi legyen a város szlogenje vagy mot-
tója és amit most használunk, a Moz-
gásban a város pont azt erősítette meg, 
hogy hosszú ideig nem történt semmi, 
de most mozgásban van. A másik a 
Több, mint gondolnád. És ez a Szamos 
olvasóinak az üzenetem, hogy úgy te-
kintsenek erre a városra, közösségre, 
hogy sokkal több, mint gondolnánk.

Fehér Imola

Tűz-zsonglőr a 2019-es fesztiválon

Az Utcazene Fesztivál programjai minden helyszínen nagyszámú érdeklődőt vonzottak
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A legegyszerűbb válasz természete-
sen az: mert itt születtem. Megannyi 
emlék fűz ehhez a helyhez, a központ-
hoz, a Tűzoltótoronyhoz, a Coposu sé-
tányhoz, a ,,Gödörhöz”, a Kossuth-kert-
hez. Születésnapok, karácsonyok, 
templomi ünnepektől kezdve a Partiu-
mi Magyar Napokig, az Utcazenéig és 
még számos más eseményt éltem meg 
ebben a városban, amelyek mindig ked-
vesek maradnak számomra, mindről 
különböző emléket őrzök. Mégis, a leg-
jobb érzéssel azok a pillanatok töltenek 
el, mikor lehetőségem volt másokkal 
közösen arra törekedni, hogy szebb vá-
rost, szebb közösséget alkossunk. Akkor 
érezhet az ember igazán magának egy 
várost, ha tesz is valamit azért, hogy az 
az ő városa legyen. Természetesen 
arról sem kell megfeledkezni, hogy egy 
helyet, legyen az egy lakás vagy egy 
város, akkor szoktunk magunkénak 
érezni, ha olyan emberekkel vagy dol-
gokkal vesszük körbe magunkat, akik és 
amik fontosak számunkra.

Papp Izabella, XII. B

SZerelem
Alkotás
Természet
Mámor
Álom
Remény
Indulat
SZemély
Ívek
Vágy

Szatmár a természet, nyugalom és 
egyben a zsongás-bongás városa. A 
központban rengeteg fesztivál, Partiu-
mi Magyar Nap volt rendezve, amelyen 
színvonalas zenészek, étel és italos 
standok biztosították felhőtlen szóra-
kozásunkat. Természet és nyugalom, 
mert gyönyörű parkokban ülhetünk és 
friss levegőt szippantva kapcsolódha-
tunk ki kicsit egy fárasztó nap után. És 
Szatmár az én városom is, mert rám itt 
talált a szerelem, ami nekem minden-
nél többet ér. Ezért dobog bennem a 
szatmári szív. És benned?

#szatmáriszív#szeretem#színes#e-
nyém#mindenkié#köszönömSzatmár

Muhi Andrea, XII. D

Ugyan Szatmár olykor monotonnak 
és unalmasnak tűnik számomra, és 
talán csak akkor leszek képes igazán 
értékelni az itt töltött időt, amikor 
máshová sodor majd az élet, mégis 
szerencsésnek érzem magam, amiért 
itt nőhettem fel. Amikor hétköznap 
sétálok a város utcáin, gyakran tűnik 
úgy, mintha megállt volna az idő. Az 
utcák csendje és nyugalma viszont egy-
fajta békét hordoz magában, mely kife-
jezetten üdítő hatású egy fárasztó isko-
lai nap után. Szatmár szépsége tehát 
bizonyos értelemben éppen ebben az 
olykor egyhangúnak tűnő nyugalom-
ban rejlik. Éppen ezért számomra ez a 
város a harmóniát, valamint legszebb 
emlékeim és élményeim tárházát jelké-
pezi. Hálás vagyok, amiért eddigi éveim 
jelentős részét itt tölthettem és megis-
merhettem azokat az embereket, akik-
re bármikor számíthatok, valamint 
megtapasztalhattam az itteni élet 
többféle oldalát is.

Baliga Panna, XI. C

Szatmár az én városom, mert engem 
választott, hogy ide szülessek. Mert 
lehetőséget nyújtott a kiteljesedéshez, 
a mindennapjaimban jelenlévő szemé-
lyek megismeréséhez. Itt jobb emberré 
válhattunk és megengedte, hogy mi is 
jobb várossá varázsoljuk őt.

Szatmár a mi városunk, hisz Szatmár 
nem csak egy város, Szatmár az emlé-
keink kincsesládája, a múltunk és a jö-
vőnk. A hazánk, melyet óvnunk kell, 
hogy a jövő nemzedéke is hasonló érté-
kekkel lehessen gazdagabb.

Csorvási Blanka, XII. B

Itt nőttem fel. Szeretem, hogy ott-
honosan közlekedem az utcákon, ha el 
akarok jutni valahova, egyből tudom az 
útvonalat és ez valamelyest jó érzéssel 
tölt el. Kisváros, mégis előnyös, mert 
így megismerheted minden pontját, és 
nem nehéz eligazodni az utcákon — 
egy-két környéket kivéve. Kellemes 
végigmenni az új központi sétálóutcán, 
felidézni gyermekkori emlékeket és 
látni, hogy a bácsi azóta is hűségesen 
húzza  hegedűje vonóját a jéghidegben 
is. Mindig emlékeztet arra, hogy az em-

berek arcára egy dallammal is őszinte 
mosolyt lehet csalni a rohanó világban. 
Szeretem Szatmárt, és mindig erre a 
helyre fogok gondolni, ha azt mondom, 
hogy ,,hazamegyek”.

Pap Melánia, X. D

öntudatlanul sétálva
is tudom, sebes lépteim
kicsiny város melyik
apró zugába kísérnek,
régiszerű házikók között
baktatva, felfedezvén valami
eddigelkerülteatekintetem-szépet,
egyazon tér, mégis milyen
színes emlékeimnek palettája;
ecsetet ragadva festem meg
szülőföldem sziluettjét,
mindig kicsit más perspektívából,
de vonásaimban az otthon melegével.

Holl Vivien, XI. E

Szatmár — az én városom. Miért a 
tiéd is? Ezt kérdezték tőlem, s hű vála-
szom az, hogy az otthonom. Ez a foga-
lom más embereknek különböző dolgot 
jelent. Kinek a kávéfőző, kinek a gyerek 
pizsamában, valakinek a meghittség, a 
biztonság, vagy egyszerűen csak a lélek-
melengető vallomások fogalma.

Számomra mégis egy biztonságos 
környezet, ahol boldogan sétálhatok a 
kürtőskalács illatával elárasztott utcá-
kon, miközben beleharapva az édes fi-
nomságba, boldogan szippantok bele a 
levegőbe, miközben tüdőm lágyan telik 
meg a fahéj kissé fűszeresen finom 
aromájával.

Dencsák Cynthia, X. D

Szatmár az a város, amelyre mindig 
hazaként tekintek, a város ahol a jövő-
beli karrierem útját elkezdtem taposni 
és ahol a gyerekkoromat töltöttem. 
Rengeteg barátot is jelent nekem ez a 
város, akik nélkül közel sem szórakoz-
nék ennyit. A labdarúgás az én szenve-
délyem, amikor pályán vagyok, 90 
percig minden problémámat és gondo- 
latomat elfelejtem és csak megélem a 
momentumot. Szatmár az a város, 
ahová öregkoromban vissza szeretnék 
térni, itt szeretnék meghalni, mindig a 

legkedvesebb város lesz nekem a vilá-
gon. És a végére hagytam a legfonto-
sabbat: ebben a városban ismertem 
meg a szerelmemet akivel nemsokára 
két éve együtt vagyunk. Célunk bebi-
zonyítani a szkeptikusoknak, hogy 
nem a tipikus tinikapcsolat vagyunk, 
hanem annál sokkal elmélyültebb és 

„komolyabb”.
Németh Kristóf, IX. D

Akkor döbbentem rá, hogy Szatmár 
számomra az otthon jelenti, amikor 
egy hosszú idő után hazatértem. Vágy-
tam a város hangjára, nyugodtságára, 
arra az otthonérzetre, amelyet csak 
Szatmár tud biztosítani számomra.

Csorvási Panna, X. D

Szatmár az én városom is, mert a 
megszámlálhatatlan emlék, ami hozzá 
köt, azzá teszi, és mert nyílt és meleg 
karjai befogadnak egy olyan város ki-
sebb közösségeibe, amelyben bár nin-
csenek sokan, annál szorosabb a kap-
csolat közöttük.

Szabó Szilvia, XII. B

Mindenki számára mást jelent Szat-
márnémeti. Számomra a szülővárost, 
itt láttam meg először a napvilágot és 
kezdtem bele az úgynevezett életbe, 
ami eddig elég sok akadályba ütközte-
tett, de nem volt még olyan, amit ne 
tudtam volna túlélni. Számos jó emlé-
kem fűződik ehhez a városhoz, kezdve 
az első kimondott szavamtól egészen 
mostanáig. Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert boldog gyerekkorom 
volt, bármilyen modern eszközök nél-
kül is, sok időt töltöttem a természet-
ben a barátaimmal, játszottunk, sírtunk, 
nevettünk, sétáltunk, tanultunk, fel-
nőttünk. Az apró kis boldog szösszene-
tek segítenek abban, hogy szépnek 
lássuk az életünket legyen az akár egy 
közös evés a barátokkal, színházba 
menés, minőségi időtöltés szeretteink-
kel. Naplemente/felkelte „függőként” 
mindig nagyon izgatott tudok lenni, 
mikor meglátom az égen a babapink 
vattacukor színű cirkahabos felhőket, 
nem tudok betelni velük.

Szatmár — az én városom. 
Miért a tiéd (is)?
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Kedvencemnek mondanám még az 
esőt, nagyon megnyugtató számomra, 
ahogy kinézek az ablakon és látom, 
hallom, ahogy esik az eső, valamint az 
utána keletkezett friss „illat” emlékeze-
tes, főleg egy csésze teával. Újévi közös 
programunk megnézni a tűzijátékozást, 
csak sajnos a mostani körülményeket 
figyelembe véve idén az erkélyről kell 
néznünk egy kis pezsgővel megszórva. 
Olyan szempontból jó, hogy fejlődik a 
város, csak figyelemmel kellene lenni a 
környezetre is, több környezetbarát 
lehetőséggel kellene előálljanak a ve-
zetőink, ez a sok szürkeség, a rengeteg 
tömbház és gyárak nagyon tudnak csú-
fítani az összképen, nem beszélve arról, 
hogy mennyire károsak az emberiség 
és a természet számára.

Munkácsi Csilla, XII. C

Szatmár nekem néha ködös és szürke,
máskor pedig boldogságom forrása.
Épp ezért vagyok városomra büszke
ez az érzelmek körforgása.
Talán több a vizuális emlék  
néhány helyről,
de ez még majd idővel eldől.
Szatmár egy csodás város,  
bár attól függ, hogy mit keresel.
Közelről érdemes mindent megnézni,
mert az ember szeme csal, mondjuk 
szerintem ezt te is érzed.
Szatmár utcáin nappal zajlik az élet,
bár talán még éjjel is,  
amikor pár fiatal kitéved.
Szatmár neked mit jelent?
Van olyan aki már feled,
de tudja mélyen legbelül,  
hogy bármikor visszajöhet.
Ezt a várost a szívedből kitépni  
úgysem tudod,
az élet majd úgyis visszamosolyog.

Oros Dóra, IX. D

Egyszer megkérdezték tőlem:  
Mit jelent számodra az otthon?
Nem tudtam mit feleljek.  
Mit kellett volna mondanom?
Téged, engem, a kutyát, az illatot  
s az ízeket.
Igazából rengeteg dolgot  
mondhattam volna,
de az én válaszom mégis az volt:  
Szatmár.
És, hogy miért?
Igazából nem tudom.
Talán azért, mert itt ismertelek meg.
Itt láttam először napvilágot,  
itt érte először eső arcomat.
Itt áztatott könny, itt került mosoly  
ajkaimra,
itt történt, hogy eltévedtem,
majd a templomtoronyt követve  
újra egyenesbe jöttem.
Lehet nem egyértelmű, de számomra 
ez az otthon.
A múzeum, a kopott utak,  
a tűzoltótorony,
a színház s a parkok.
Minden az, amelyet Szatmár  
magába foglal.
Mert ez ugyanúgy az enyém,  
ahogy a tied is.

Sztankovics Alexandra, X. D

Szatmár. Szatmár és Németi. Két 
rész. Közöttük volt egykor a Szamos. 
Most a Decebal és Golescu híd fonja 
össze a város két felét. Egyik oldalt a 

„blokkok”, másikon a „centru”. A „cen-
tru”-ban Dacia hotel, Tűzoltótorony, 
Zsinagóga, de még a „gödör” is. Mi meg 
a Kölcseybe járunk, a Moose-ban kávé-
zunk s a Profiban vásárolunk. Hazafelé 

menet benézünk a Compasba vagy eset-
leg nyomtatunk pár képet Șerbănescu-
nál. A Kossuth-kertből kinőttünk, de 
most sem tudjuk, hogy vajon a pláza-híd 
felől kell-e menni a tizenhatosba. A  
nagytemplomnál találkozunk, barátnőm 
felhív, merre vagyok, csak annyit mon-
dok neki: „Pill, már a macskakövesen”.

Na, ez Szatmárnémeti. S hogy miért 
a tied is? Ha elolvasod és megérted, 
akkor ráébredsz.

Ardelean Inez, XII. D

Számomra Szatmár egy biztos hely, 
mert ha itt járok, akkor úgy érzem, 
hogy hazajöttem. Az elején kicsit nehéz 
volt megszokni, de idővel kialakult, és 
Szatmár nekem nagyon sokat adott a 
barátoktól egészen az olyan kapcsola-
tokig, amelyekre nem is gondoltam 
volna, hogy lehetséges lesz. Nagyon jó 
a hangulat, diákszemmel ez a legfonto-
sabb számomra. A nagy nyüzsgés fe-
lejthetetlen. Az emberek kedvesek, 
segítőkészek és lehet rájuk számítani. 
Szilágysági gyerekként ez volt a leg-
jobb döntésem, amit valaha meghoz-
tam, és úgy érzem, hogy jól döntöttem!

Erdei Áron, X. D

Szatmár, az én városom. Sok emlék 
köt ehhez a városhoz, főleg azért, mert 
itt nevelkedtem 8 éves koromig, bár az 
élet úgy hozta, hogy el kellett hagy-
nunk, részben én visszatértem. A tanul-
mányaim miatt, a barátaim miatt, és 
édesapám miatt is magaménak érzem 
ezt a várost. Kedvenc helyeim közé 
tartozik a Kossuth-kert is, nagyon egy-
szerű okok miatt: annyira szép és nyu-
godt. Az itt megtett sétáim felérnek 
egy nagyon hosszú alvással, a fák és a 
levegő hatására kiengedek minden 
gőzt. Apa a városban lakik, bár ritkán 
találkozunk sajnos, a Szatmár szót hall-
ván rögtön ő jut eszembe, és az „utca” 
is hozzá köthető. Szatmár apróbb he-
lyei, például a Meki, szerintem jók egy 
kis kimenőként a barátaiddal. Szatmár 
gyönyörű város, hangulatilag és embe-
rek vonatkozásában egyaránt.

Asztalos Kriszta, XII. C

Szatmár az én városom is, hiszen ez 
az a hely, ahol felnőttem.

Itt születtem és kiskorom legjobb em-
lékei ide kötődnek. Szatmár utcáin tet-
tem meg első lépéseimet, itt építettem 
legelőször hóembert a családommal. 
Habár 5 éves koromban elköltöztünk a 
városból, közelsége miatt mégis a váro-
somnak tekintem, közel áll hozzám.

Itt szereztem barátokat, akikkel ren-
geteg maradandó emléket szereztem a 
város utcáin.

Minden utca, épület vagy környék 
emlékeztet valami jóra, kedvesre, ezért 
biztosra mondhatom azt, hogy Szatmár 
az én városom.

Csörsz Vivien, X. D

Valaki egyszer megkérdezte, mit je-
lent számomra Szatmár. Én hirtelen 
nem tudtam mit válaszolni. De aztán 
rájöttem, és hangosan, boldogan ki-
mondtam: OTTHONT. Otthont jelent, 
úgyanis itt láttam elöször napvilágot, 
itt tévedtem el, itt ismertem meg egy 
csomó embert, barátot, akik számomra 
fontosak. Itt volt az, hogy szerelembe 
estem, rettentő sok minden történt 
velem, amit csak megköszönni tudok, 
és hálát, nagyon nagy hálát adni.

Rácz Jennifer, X. D
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Városom, 
Szatmár. 
És a tiéd (is).

Szatmár

Szatmár, Szatmár, ó, szép Szatmár,
a szemét széthányva éjjel az utcán,
de én tudom, hogy nem csak ez 
vagy, ezért bemutatnám
városkám szebbik arcát.

Sok itt a régmúltból maradt  
neves hely,
sok a templom, park és hotel,
de a város nemcsak a sok hely,
hanem az itt élő számos  
hazafias ember,

gyerek, felnőtt, ismerősök,
mert a várost nemcsak a terek te-
szik, hanem a mindennapi hősök,
akik mindvégig itt maradtak  
gyerekkori helyükön,
és kitartottak Szatmár mellett  
örökkön.

Egresi Fábián Martin, 
VII. osztály

Szülőhelyem

Én szeretek Szatmárnémetiben 
élni, mert ez a szülőhelyem. Ha el-
képzelem, hogy egy turistacsoport-
nak kellene bemutatnom a szülővá-
rosomat, akkor először a Pannónia 
szálló jut eszembe, amely régen 
Szatmár központjának egyik leg-
szebb szecessziós épülete volt. Ezu-
tán, ha már ott vagyunk közel a Tűz-
oltótoronyhoz, akkor felvinném őket 
oda, hogy lássák Szatmárnémetit 
felülnézetből is. A Tűzoltótorony a 
város másik jelentős szimbóluma, 
amely a 19. században épült. Ezután 
bemutatnám a Székesegyházat, majd 
a Püspöki Palotát, amelynek kápol-
nájában őrzik azt az oltárt, amely 
előtt Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 
esküdött egymásnak örök hűséget.

Ha vendéget hívnék Szatmárra, 
biztosan tavasszal tenném, mert 
akkor szép zöldek a fák, nagyon sok 
virág nyílik a parkokban és a köztere-
ken, valamint lehet biciklizni a tölté-
sen és a Kossuth-kertben.

Szász Lóránt-Ábel, 
VII. osztály

Itt születtem…

Itt születtem, ezen a vidéken,
itt nevelt fel nagymamám,
itt mesélt szeretett hazájáról,
kicsi kunyhójáról,
és néha-néha nagyapámról,

ki bejárt minden szőlővidéket,
mindenhol egy üveg bort vett,

nagymamának rózsát hozott,
s az unokáknak egy új, tetszetős 

„rongyot”.
Vanyoczki Rita, 

XII. osztály

Szülővárosom

Szülőváros, mely annyi  
mindent adott,
gyermekként a karjaiba fogadott.
Emberei, közössége  
együtt alakított,
utcáin és terein játékra tanított.

Felfedezésére újoncként várva
kinyitotta előttem kapuit  
szélesre tárva.
Játszóterei homokját  
mezítláb taposva
építettem homokváram magasra.

Amint épült, szépült a homokvár,
az idő gyorsan elröpült  
fölöttünk már,
rám pedig más,  
nehezebb kihívás vár,
de mindig új lehetőséget nyújt  
Szatmár.

Krisztián Dániel-Zsolt, 
XII. osztály

Múlt és jövő

Lelkemben csatát vívott
a múlt és a jövő;
a múlt hangja marasztalt:

„Itt boldog voltál, ne menj, maradj!
Bizonytalanra a biztost ne cseréld,
sem a járt utat a járatlanért,
a jó barátot az ismeretlenért!”
De a jövő hangja csábított:

„Jöjj, jöjj, ott szebb élet vár rád!
Gazdag, ragyogó, kalandos élet.”
Mit tegyek? …menjek? …maradjak?
Közbeszól: „városom, Szatmár.”

A jövő hangja győzött.
Távoztam, csábított a kaland.
Úgy hittem, ott Kánaán vár rám.
Találtam is ott mindent,
jólétet, hírnevet, ragyogást…
De mégsem voltam boldog.
Szívem üres lett, langyos, sivár,
semmi sem pótolta a múltat,
ott nem találtam csak házat,  
de nem hazát.
Hiányzott régi, meghitt otthonom,
úgy éreztem, ez mindig visszavár.
Visszatértem, boldog vagyok!
Hisz városom Szatmár!  
És mindig visszavár.

Kőrösy Csaba-Imre, 
XII. osztály



— Hol született, milyen volt a gyerek-
kor, hol járt iskolába?

— Nagybányán születtem, és ott is 
kezdtem el az iskolát. Vegyes, román- 
magyar családból származom, a szüle-
im tanárok, úgy döntöttek, hogy mind 
a két nyelvet jól kell ismerjem, ezért az 
elemi osztályokat magyar tagozaton 
végeztem. Tizenkét éves koromban a 
család átköltözött Szatmárnémetibe 
és folytattam a tanulmányaimat a Mir-
cea Eliade Általános Iskolában. Itt 
Cristina Gloria Oprișa művésznő taní-
totta a rajzot, sokat fejlődtem neki 
köszönhetően. 

— Mikor szerette meg a rajzot, a fes-
tészetet, mikor döntötte el, hogy ezt a 
pályát választja? 

— Óvodás korom óta imádtam rajzol-
ni, festeni és kézimunkázni. Ez a hajlam 
végigkísért az iskolai években, minden 
füzetnek a hátsó fele tele volt rajzzal. 
Otthon a szüleim támogattak, volt sok 
album, a régi Meridiane kollekcióból, a 
falakon Gauguin-, Andreescu-reprók, s 
édesanyám különösen kedvelte a mű-
vészetet. Aztán nyolcadik végén, ami-
kor kiderült, hogy ezt a pályát szeret-
ném választani, volt egy kis kavarodás… 
Nagyon jól tanultam, az osztályfőnö-
köm ellenkezett, más tanárok azt 
mondták, hogy ez nem egy komoly 
karrier… Annak idején — 1995-ben — 
valóban nem volt olyan sok opció egy 
fiatal művész számára, napjainkban a 
művészet, a kreativitás sokkal nagyobb 
jelentőséget kapott és sok pályán belül 
lehet alkalmazni. A design, reklámgrafi-
ka, divattervezés, könyvillusztráció, 
szerkesztés, alkalmi dekoráció, webde-
sign, mindezek és sok más szakma a 
művészeti oktatáson alapul.

— Milyenek voltak a főiskolai évek? 
— Nosztalgiával gondolok vissza az 

egyetemi évekre. A Kolozsvári Design 
és Művészet Egyetemen belül (röviden 
UAD) jó tanáraim voltak és tehetséges 
kollégáim, sokat fejlődtem ebben az 
időszakban. Az egyetem alatt sokat kí-
sérleteztem különböző technikákkal és 

plasztikai konceptusokkal. Sok külön-
böző esztétikai megnyilvánulással talál-
koztam és rengeteget tanultam a kor-
társ művészetről. A főiskola főleg a 
kreativitásról szól, és a saját út megta-
lálásáról, a sok tapasztalatból kialakul 
egy egyéni felfogás, stílus. Ezt utólag 
tovább építettem a mesteri és doktorá-
tusi évek folyamán. Pár évvel később 

— 2010-ben — elvégeztem a Nagyvára-
di Egyetemen a művészettörténet sza-
kot is, mert ez az egyik kedvenc tantár-
gyam volt már a líceumi évek alatt. Úgy 
gondoltam, hogy segíteni fog a művé-
szet értelmének megfejtésében.

— Hogyan került a művészeti líceum-
ba tanárnak? 

— Három év tanügyi régiségem volt, 
mikor alkalom nyílt arra, hogy az Aurel 
Popp Zene és Művészeti Líceumban 
taníthassak. Éltem az alkalommal, mert 

úgy éreztem, megvan a felkészültsé-
gem hozzá. Teljesen más olyan diákok-
kal dolgozni, akik ezt a pályát válasz-
tották. Szerettem ezt az iskolát diák- 
koromban, kivételes tanáraim voltak 

— Nyiri Angéla és Nyiri Zoltán, valamint 
Erdei István és Paul Liviu —, ebből a 
szempontból mondhatom azt, hogy 
szerencsés vagyok, mert tanítottak és 
mert később kollégák lettünk. 

— Miben különbözik az akkori oktatás 
a mostanitól? 

— A metodikai és az oktatási mód-
szerek terén nem tudnék megnevezni 
lényeges különbségeket. Nyilvánvaló, 
hogy a mostani technika sokat könnyí-
tett a képanyag beszerzésében, előa-
dásában. Viszont a művészeti szakok 
elsajátításában nem történt lényeges 
változás. A képzőművészetiben a diá-

kok az alapokat tanulják, a természet 
utáni tanulmányt, az emberi figura áb-
rázolását és a különböző technikákat. A 
kreativitás, az egyéniség megnyilvánu-
lása fontos, de az alapok nélkülözhe-
tetlenek a művészi  fejlődésben. Talán 
ezért olyan sikeres számos román, ke-
let-európai művész, mert tudják az újat 
a régivel, a klasszikust a kortárssal ösz-
szevonni. A múlt fontos, nem lehet a 
jövőt építeni anélkül, hogy jól ismer-
nénk a múltunkat.  

— Mikor volt az első közös és egyéni 
kiállítása? Milyen kiállításokon vett részt 
mostanig? 

— A líceumi évek során voltak kiállít-
va munkáim az iskola által szervezett 
kiállításokon, talán az első kiállítás, 
ahol művészként vettem részt a Kis 
Herceg volt, Szatmárnémetiben, a Cris- 
tina Gloria Oprișa által szervezett első 
ilyen kiállítás alkalmával. Egyéni kiállí-
tásom először 2007-ben volt a szatmár-
németi művészeti múzeumban (Vé-
csey-házban). Azóta számos közös 
kiállításon vettem részt, megyénkben 
és országos szinten, de külföldön is, 
Olaszországban, Hollandiában, Magyar-
országban, Lengyelországban és leg-
utóbb tavaly ősszel Németországban.

— Hogyan látja a kortárs festészet 
alakulását? Mi az ön stílusa? Milyen 
irányba tart? 

— A kortárs művészetet, festészetet 
lehetetlen pontosan „körberajzolni”. 
Rengeteg típusú megnyilvánulás fejlő-
dik párhuzamosan, vegyes technikák, 
különböző felfogások és számtalan 
irányzat… Úgy gondolom, csak az idő 
elmúlása fogja leülepíteni a valódi érté-
keket… A művészetben és a festészet-
ben egyaránt egyre több teret nyer a 
formai megjelenés mögötti fogalom, 
konceptus. Egy festmény, alkotás már 
nem csak a művésziességről szól, hanem 
a művész gondolatvilágáról is. Én úgy 
érzem, a művészet lassan átváltozik vi-
zuális filozófiává és ezzel párhuzamosan 
továbbra is tükrözi világunk változó, 

A művészet 
lassan 

átváltozik 
vizuális 

filozófiává

SZAMOS – 2021. január

Veduta, 25x35 cm, akril és olaj, vászon, 2016

Surfaces, 100x100 cm, vegyestechnika, vászon, 2017
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„A művészetben és a festészetben egyaránt egyre 
több teret nyer a formai megjelenés mögötti foga-
lom, konceptus. Egy festmény, alkotás már nem csak 
a művésziességről szól, hanem a művész gondolatvi-
lágáról is. Én úgy érzem, a művészet lassan átválto-
zik vizuális filozófiává és ezzel párhuzamosan to-
vábbra is tükrözi világunk változó, bizonytalan 
természetét” — állítja Lola Gabriela Belecciu kép-
zőművész-tanár.



bizonytalan természetét. Saját alkotása-
imat a neoromantikus (újromantika) 
irányzatba sorolom be. Kiemelten 
vonzanak és inspirálnak úgy a XVIII. szá-
zadi német romantika művei, mint a XX. 
század második felében kialakult német 
neoexpresszionizmus. Ezekből kiindulva 
kialakítottam egy saját kifejezési stílust, 
technikát, ami a színes szürkék harmóni-
ájára, a kontrasztokon és a felületi tex-
túrákon alapul. Legtöbb munkám abszt-
rakt, de nem utasítom el a figuratív 
ábrázolást sem. Itt tartok jelenleg, de 
nyitott vagyok az újra, a változásra, sze-
rintem a festészet egy folyamat, egy út, 
nem egy statikus jelenség, és varázsa 
éppen a folytonos változásban, fejlő-
désben rejlik. 

— Lehet-e online festészetet tanítani?
— Nem tapasztaltam meg személye-

sen az online művészeti oktatást, de 
tény, hogy ez egy kényszermegoldás. 
Véleményem szerint, annak alapján, 
amit a kollégáim mesélnek, ez a mód-
szer hosszú távon nem működőképes. 
A tanításban, attól függetlenül, hogy 
milyen tantárgyról, szakról van szó, 
létfontosságú az emberi kapcsolat. 
Azon kívül rajzot, festészetet vagy 
szobrászatot és egyéb dekoratív művé-
szeteket szinte lehetetlen online taní-
tani. Lehet, hogy a nagyobb diákok 
esetében működik a szóban történő 
irányítás, javítás a munkák elkészítésé-
ben, de a kisebb tanulóknak szükségük 
van élő példára arra, hogy hogyan kell, 
lehet megoldani bizonyos gyakorlati 
problémákat. A másik gond meg az, 
hogy a kamera torzít, nem tudja egy 
művészi alkotás teljes megjelenését 
örökíteni, sem a szín, sem a textúra 
vagy méret szempontjából. Adnék erre 
egy példát. Egy Rembrand-kép teljesen 
más hatással van a nézőre eredetiben, 
mint egy reprodukción. A művészi alko-
tások személyes kapcsolatot igényel-
nek, a néző tekintete által kelnek élet-
re. A virtuális élet virtuális, és annak 
ellenére, hogy mindannyian egyre több 
időt töltünk ebben a dimenzióban, ez 
nem helyettesítheti az igazi, materiális 
világot, életet, művészetet. 

— Ön hogyan élte, éli át a karantén-
időszakot? 

— Furcsa egy évnek bizonyult 2020. 
Az első két karanténhónap volt talán a 
legnehezebb. Nem tudtuk, mivel né-
zünk szembe, mennyire veszélyes, ho-
gyan terjed, ezen kívül a sok korlátozás 
teljesen felborította életünket. Most 
már megtanultunk élni vele, lemondani 
egyes apró örömökről, óvatosan és a 

védelmi szabályokat betartva találkoz-
ni szeretteinkkel, barátokkal. Mert a 
szociális élet szükséges, nem zárkózha-
tunk el a világtól. A vélemények meg-
osztottak és ebből kifolyólag sokan 
nem értenek egyet, ez sok konfliktus-
hoz, félreértéshez vezetett. Valószínű, 
hogy ezek a felfogások hosszú távon is 

érezhetőek lesznek. Személyesen pró-
báltam a helyzet pozitív oldalaira össz-
pontosítani, sok idő jutott a családi 
életre, volt idő pihenésre és gondolko-
dásra, önmagunk újra megtalálására. 
Talán ideje volt rájönni, melyek azok az 
értékek, amelyek valóban számítanak. 
Mindenképpen alkalmazkodtunk az 

adott helyzethez, mindenki úgy ahogy 
tudott. A művészet is alkalmazkodott, 
és lehet, hogy nehezen, „maszkot hord-
va”, de nem állt le, megy ő is előre, el-
végre az a hivatása, hogy az emberisé-
get végigkísérje a történelem külön- 
böző szakaszain.

Elek György

Az erdő meséje, 2014Ubiquity I, 100x100 cm, vegyestechnika, vászon, 2015

Ephemere, 40x35 cm, akril és olaj, vászon, 2018
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Holdfogyatkozás 

(Lírai emléktöredék)

1.
Amikor fölszívott apám
a csontliszt-ízű halál
csecsemő-szemem bogara
fönnakadt a tájon
fekete lepedők kirágott ajkak
és gólyarabságot szenvedő arcok
terültek el az ég s a föld
közötti síkon
miközben domboldalnak
ütődött a nap
miközben hűlni kezdtek
a porhanyós kövek

2.
Árvaságom kezdetén
pöttömnyi hócipőmbe
gonosz fagy kutakodott
meggémberedett lábujjakkal
fekete-fehérnek láttam
a gigászi hegyet
miközben felettem
összecsuklott a nap
miközben sötét fejkendőjében
göngyölödött az ég

3.
Nagyapám lőtt sebbel
érkezett haza
az undok háborúból
egyik talpát csontig lenyúzták
csakhogy fájós lába megmaradjon
évtizedeken át rút
szidalmazásokból és
káromkodásokból fonta
suhogó ostorszíját
s ha pitymallatkor megszomjazott
rozoga pajtájába rejtett
boroshordóját suttyomban
megcsapolta

4.
Apai vak nagyapám imádott engem
temérdek imája
golyóálló zubbonyként
oltalmazott
s pirongató szavai
a jóra sarkalltak
mióta távol élek
a Meszes katlanától
rideg sírjának domborulatába
bekézimunkázta magát a csönd

5.
Anyai ősz nagyanyámat
az ocsmács betegség mint vékony
keréktengelyt a súlyos teher

hamar megtörte
de tavasszal mindig a piacon
ténfergett hogy az első
érett cseresznyeszemeket
mihamarább vérpiros
fülcimpáinkra aggassa

6.
Szikár nőlakónk Nena
a szeretet malomköve
volt számunkra

„Sámi-kertnek ” nevezett
híres gyümölcsösében
alma dió szaporán potyogott
fekete torta-kenyeréből
mindig én kaptam a legtöbbet
nagyobb testvéreim emiatt
gyakran elnáspángoltak

7.
Kisiskolás koromban
egy patak jéghideg vizéből
jó Anyám húzott ki
szilaj dorgálás verés helyett
elkékült szájjal
ziháló kebléhez szorított
miközben szeméből
könnyeső patakzott
miközben szívében
alkonyi ég bánata égett

8.
Anyám sokat gürcölt
álmatlan volt
temérdek éje
sáros ruháinkat
serényen mosta vasalta
lyukas harisnyánkat stoppolta
finom ételünket sütötte-főzte
örökre belénk ivódott
aggódó szemének lámpafénye

9.
Elevenséged hiányában is
hozzád tapadok Anyám
mint agg forrás
vizéhez a békanyál
te pedig csontszilánkjaid
tömegéből az égre nézel
s szemed gesztenyebarna lángját
föllobogtatják a csillagok

10.
A legjobb barátaim
a testvéreim voltak
az erdőkben csatangolva
gombát szedtünk fakardoztunk
fenyőtobozt gyűjtöttünk
olykor-olykor megdézsmáltuk
a szomszédok gyümölcsfáit
s télen dús hóhulláskor
a Meszestetőre mentünk szánkózni

Minek
Délceg hegycsúcson
hervadó növény
közelebb hoznám
a szakadékot
minek a napfény
ha éget
minek a szél
ha szaggat

sekély völgyben
száradó virág
közelebb hoznám
a szakadékot
minek a felhő
ha párnája üres
minek a föld
ha méhe meddő

Hiába
Megüresedett égbolt
kék madaraidnak
köröző rajával
hiába szárnyalsz

megüresedett erdő
kivágott fáidnak
apró csonkjával
hiába lengedezel

megüresedett szőlőhegy
friss gyümölcseidnek
finom zamatával
hiába áradozol

megüresedett folyó
elapadt vizednek
kristálytisztaságával
hiába hömpölyögsz

megüresedett ember
ínyvörös szívednek
harangkelyhével
hiába harangozol

Csendélet
Hegyek pillére
borul az ég
támaszték nélkül
képtelen
hömpölyögni

lyukas léggömb
a föld
dobos üregében
fekélyes seb
tátong

suttyomban
körútra indul
a szuroksötétség
lidérces iszony-ostora
szaporán csattog

meghámozza
a csillagok szarvát
lúgba mártja
a hold
rézkiflijét

a szemem lucskos
mocsarában
kerékbe töri
a virradat
fénycsóváját

Milyen lenne
Vajon
milyen lenne
a legutolsó
versem
volna-e benne
tintakék ég
magasba lendülő fa
sötét fellegekbe
szárnyaló madár

vajon
milyen lenne
a legutolsó
versem
volna-e benne
jottányi szorongás
szénfekete bánat
hömpölygő csönd
mely árvízként
zúdítaná rám
az öregség guanóját

Arcom havának
Meggémberedve
kószálok
kiskertem
dzsungelében
átgördül testemen
a szél
lemállik arcomról
a fénycsóvájátfák
bokrok
fűben settenkedő
bogarak
mind-mind
rám acsarkodnak
s szénfekete felhők
tömlőjéből
rút sötétség
szüremlik felém
hogy beszénporozza
arcom havának
villogó gyapjúját

Fetrengenek
Az erdők
megritkultak
korhadt fáikon
komisz penész
villog

odúk barlangok
mind-mind
összezsugorodtak
rideg világukból
a csönd is kilovagolt

a hegyek se
a régiek
rájuk ömlött
a szomorúság
fekete glazúrja

s az emberek
szalmabábuként
fetrengenek
bárgyúságuk
szaunájában

Müller Dezső
 verseiből

1953. szeptember 13-án született Zilahon, ott járt isko-
lába, majd ugyanott érettségizett 1972 júniusában. 
1975 nyarán sikeresen felvételizett a Kolozsvári Protes-
táns Teológiai Intézetbe. 1979-2008 között lelkipászto-
ri szolgálatot végzett Zilahon, Kisbábonyban, Kispe-

leskén és Vámfaluban. 2008 novemberétől nyugdíjas. Első verseire magyar 
szakos tanárai, majd irodalmi lapszerkesztők (Hervay Gizella, Márki Zoltán, 
Lázár László, Fábián Sándor, Cseke Gábor, stb.) figyeltek fel. Tizenkét éve-
sen közölt először verset az Ifjúmunkásban, melyet hamarosan újak követ-
tek. Az elmúlt évtizedekben és években a Református Szemle, a Reformá-
tus Család, az Igehirdető, a Harangszó mellett a Romániai Magyar Szó, az 
Erdélyi Napló, a Bihari Napló, a Szamos, a Hepehupa, a Kelet-Nyugat, a 
Várad, a Helikon és a budapesti Versmondó közölte a verseit. Az alábbi vá-
logatás a nemrég megjelent Alámerül Atlantiszom című kötetben található.
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Időutazás a 120 éves 
magyar gépkocsigyártás 
történetében

TÖRTÉNELEMSZAMOS – 2021. január

I. Aradon volt Magyarország 
és a Monarchia legkorszerűbb 
autógyára

A magyar gépkocsigyártás megszü-
letése 1900. novemberére tehető: 
Csonka János, a porlasztó egyik felta-
lálója, Budapesten a Magyar Posta 
számára tervezett egy háromkerekű 
levélgyűjtő gépkocsit, amelyből két 
darabot le is gyártott a Ganz vállalat. 
Innen számítjuk a magyar autógyártás 
megszületését.

A trianoni veszteségről tételes kimu-
tatást készíteni lehetetlen. Nem csak a 
nemzetet, hanem egész Európát érintő 
egyik veszteségről, az aradi autógyár-
tásról emlékezünk meg. Rácsodálko-
zunk a vakmerőnek tűnő kijelentésre: 
Aradon volt Magyarország és a Monar-
chia legkorszerűbb autógyára. A meg-
lehetősen híres MARTA (Magyar Auto-
mobil Részvénytársaság, Arad) kocsik 
gyára is az ún. béketárgyalások áldoza-
ta lett. Arad város vezetése elérkezett-
nek érezte az időt egy gépkocsikat és 
motorokat gyártó üzem létrehozására. 
Olyan elméleti és gyakorlati szakkép-
zettséggel rendelkező háttér alakult ki 
a városban, hogy tárgyalásokat kezd-
hetett a Westinghouse cég franciaor-
szági, Le Havre-ban működő  leányvál-
lalatával. Erre a hírre még 1908. július 
20-án megalakult Aradon az ország 
első autóbusz-vállalata.

1908. nyarán Arad városa pályázatot 
hirdetett autóbuszok beszerzésére. 

Több pályázó magyar cég mellett a 
nyertes az amerikai Westinghouse 
francia leányvállalata lett. Miért nem 
magyar céggel kezdtek az aradiak? 
Mert a győztes ígéretet tett, hogy: „ab-
ban az esetben, ha a város nála rendeli 
meg az autóbuszokat, automobil gyá-
rat létesít Aradon”.

A gyártásra való felkészülés komoly-
ságát igazolja, hogy ugyanekkor létre-
jött Magyarországon a vidék első so-
főriskolája Aradon. Tehát volt már autó-
busz-vállalat és volt már sofőriskola. Le 
Havre-ból (Le Havre, ahol a Szajna del-
tát alakít és befolyik a La Manche-
csatornába, s ahol született Arthur Ho-
negger zeneszerző, ahol ifjúkorát töl-
tötte Claude Monet festőművész, ahol 
a világ egyik legnagyobb impresszionis-
ta képtára van) megérkeztek az autóbu-
szok és az előzetes tárgyalásoknak  
megfelelően, 1908. novemberében meg-
alakult a Magyar Automobil Rt. Wes-
tinghouse Rendszer nevű cég. Itt emlí-
tünk meg egy szatmárnémeti érdekelt-
séget is: 1909. március 31-én a Magyar 
Automobil Rt. (Westinghouse rendszer) 
igazgatósága Molnár László okleveles 
szatmárnémeti gépészmérnököt az 
aradi automobil gyárhoz mérnökké ne-
vezte ki, egyidejűleg megbízva őt a ke-
reskedelmi főosztály vezetésével.

1909-ben elkezdődik az építkezés, 
méghozzá a legkorszerűbb eljárásokat 
bevetve. A főépület tartóoszlopait és 
födémszerkezetét vasbetonból építet-
ték és üvegtetővel látták el. 1911 őszén, 
tulajdonosváltás után, a céget Magyar 
Automobil Részvénytársaság Arad néven 
jegyezték be, ennek a kezdőbetűiből lett 
a MARTA betűszó, illetve kocsinév.

Minden a tervek szerint zajlott. Ele-
inte francia alkatrészek felhasználásá-
val személy- és teherautókat, alvázakat 
gyártottak, illetve szereltek össze. 
1912-1914 között a MARTA 140 személy-
gépkocsit és 45 tehergépkocsit állított 
elő. Később 15 és 30 ülőhelyes autóbu-
szokat, emeletes omnibuszokat, vasúti 
motorokat gyártottak, szereltek össze, 
és ha kellett, javítottak is. Többek kö-
zött a Magyar Posta budapesti vezeté-
se fordult az aradi gyárhoz járművásár-
lásért, Budapest taxisélete pedig 
1913-ban 250 MARTA-kocsival indult.

1914-ben a világháború kitörésével 
repülőgépmotorok gyártását is elkezd-
ték. 1915-ben a német Benz vásárolta 
meg a MARTA tulajdonjogát. A fizikai 
dolgozók létszáma jelentősen meg-
nőtt. 1915-1919 között a repülőgép-al-
katrészek mellett 670 Benz kocsi ké-
szült Aradon.

1920-ban Aradot Romániához ren-
delték. A gépkocsigyártás leállt, de az 
elkészült repülő-alkatrészekből még 
összeállították a gyár első ún. román 
repülőgépét. A bizonytalan körülmé-
nyek, a szakemberek elvándorlása 
miatt több gazdát cserélt a néhai Mo-
narchia néhai legkorszerűbb autógyára, 
majd az Astra tulajdonába került és az 
autógyártás elhervadt. „Sic transit glo-
ria mundi”, így múlt el a nagy és még 
nagyobb reményű magyar autógyártás 
dicsősége, amikor feltolakodott Tria-
non vihara Arad egére.

Az új országokat szülő Trianonnak 
nem sikerült térdre kényszerítenie a 
magyar autógyártást sem. A két világ-
háború között, az 1920-as években már 
öt autógyártó működött Magyarorszá-
gon. Voltak összeszerelő üzemek is, de 
voltak teljes magyar fejlesztések, mint 
például az 1924-ben bemutatott Mago-
mobil (a név a gyártó MÁG cégre utal), 
amiből még Európán túl is exportáltak. 
Létezett egy Magosix nevű modell is, 
amelynek nevében a „six” a hathenge-
res motorra utal. Mindez azt is bizo-
nyítja, hogy a magyar mérnökök műsza-
ki találékonysága előtt kalapot kell 
emelni. Olyannyira, hogy külföldnek is 
jutott belőlük bőven. Magyar mérnö-
kök egész sora szerzett érdemeket az 
autóipar, a gépgyártás területén.

A leghíresebbek közül néhány név: 
Anisits Ferenc, Bánki Donát, Barényi 
Béla, Bejczy Antal, Cser Gyula, Farkas 
Jenő, Fejes Jenő, Galamb József, Hal-
tenberger Gyula, Járay Pál, Juhász Kál-
mán, Kürtös István, Nádor Imre, Pavlics 
Ferenc, Perr Gyula, Schimanek Emil, 
Simkó Aladár.

A második világháború után a szoci-
alista tábor iparát Moszkva szellemé-
ben szakosították, a személygépkocsik 
gyártása megszűnt Magyarországon. A 
KGST-szakosítás következtében az or-
szágnak az autóbuszgyártás jutott. Az 
Ikarus az 1970-es,1980-as években Eu-
rópa második legnagyobb buszgyártó-
jává vált. Csuklós buszai világsikert 
arattak. Évente mintegy 12 000 Ikarus 
buszt állítottak elő Budapesten (Má-
tyásföld) és Székesfehérváron, ám az 
1989 utáni években eltűnt a magyar 
autóbuszgyártás Európa térképéről.

A BYD Electric Truck & Bus Hungary 
Kft. kínai-magyar cég 2017-ben Komá-
romban kezdte el gyártani a BYD 
elektro mos autóbuszokat. 

Folytatása a következő oldalon

„a bonyolult, kanyargós, 
hosszú utakat rövidebb idő 
alatt lehet megtenni, mint 
eddig. „Az idő pedig pénz” 

— ismeri fel a lehetőséget 
Herzfeld mérnök úr.”



Folytatás az előző oldalról

Szinte kizárólag nyugat-európai piacra 
termelő magyarországi gyárában ko-
moly fejlesztések zajlanak, sőt, a cég 
rendelkezik magyar fejlesztőcsapattal is.

Debrecenben ugyancsak 2017-ben 
az Inter Traction Electrics Kft. (ITE) 
gyárt autóbuszokat Mercedes-Benz 
Conecto Next Generation néven.

A fentieken kívül a mai magyar autó-
ipart még négy nagy autó- és motor-
gyár és a nekik otthonról beszállító 
külföldi és hazai tulajdonú cégek hatá-
rozzák meg.

Győrben jelent meg 1993-ban az 
Audi, megalakult az Audi Hungaria Zrt. 
és a 900 millió eurós fejlesztéssel meg-
valósult járműgyárban az Audi A3 mo-
dell négyajtós változatának gyártása 
folyik. Az első olyan modell, amelynek 
teljes gyártási folyamata Győrben zajlik.

Kecskeméten 2012. március 29-én 
beindult a Mercedes-Benz Manufactu-
ring Hungary A Daimler AG (központ: 
Stuttgart). Több lehetséges kelet-euró-
pai helyszín közül választották ki Kecs-
kemétet, 3500 alkalmazottal dolgoznak.

1992-től Szentgotthárdon gyártja a 
General Motors Autóforgalmazó Kft. az 
Opel Astrát.

Esztergomban megalakult a Magyar 
Suzuki Rt. A cél a „mi autónk” gyártása. 
50%-ot meghaladó hozzáadott magyar 
értékkel készül a gépkocsi. A Suzuki 
Swift olcsó „népautóként” nagy sikert 
ér el. 1996-ban a magyarországi autó-
piacon a részesedése elérte a 20%-ot.

Debrecen folyik a BMW kocsikat 
gyártó üzem felépítése.

II. Az autózás kezdete  
Szatmárnémetiben

A Szatmár-Németi című lap hírei sze-
rint 1901. június 16-án, pénteki napon, 

„egyszerre két automobil, mint újdon-
ság tűnt föl először városunkban”. 
Nagy visszhangot keltett az esemény. 
Délelőtt, a történelmi Szatmár várme-
gye első gépkocsi-tulajdonosa, Kováts 
Géza nagybányai földbirtokos lépett 
fel az „ördöngős” járművel a csodálók, 
a kételkedők, a felháborodottak keve-
rékéből kialakult tömegben. Délután 
gróf Schönbron Ervin mutatta meg a 
város lakóinak automobilját. Ezzel a 
bemutatkozással a „magajáró” beko-
pogtatott a szatmári fejekbe.

A társadalmi fogadtatás nyitottság, 
illetve érdekek szerint megosztotta a 
lakosságot. Az emlékezetes bemutató 
után néhány hónappal Herzfeld Mór 
gépészmérnök összegzi az első benyo-
mások társadalmi képét, és kiáll a társa-
dalmi és gazdasági élet korszerűsítése 
mellett. „A magajáró kocsi, vagy, ahogy 
internacionális nevén hívják, az automo-

bil nagyobb tért hódít. Bizonyítja ezt, 
hogy vannak már ellenségei is. Vannak 
ellenségei a fuvarosok körében, kik ke-
nyerüket féltik, ellenségei a tudatlanok 
között, kik az autóban ördöngösséget 
látnak”. A befogadók tábora felismerte 
azt a mérhetetlen gazdasági lehetősé-
get, amit a gépjárművek megjelenése 
hozhat a megye életének felpörgetésé-
ben. De nem csak gyorsuló, hanem ki-
szélesedő gazdasági élet kibontakozá-
sát is sejtették már a vállalkozók. Az 
eddig elérhetetlen településeken is el-
kezdtek álmodozni elszigeteltségük 
megszűnéséről, egy új társadalmi, kultu-
rális és gazdasági élet kibontakozásának 
lehetőségéről. És a bonyolult, kanyar-
gós, hosszú utakat rövidebb idő alatt 
lehet megtenni, mint eddig. „Az idő 
pedig pénz” — ismeri fel a lehetőséget 
Herzfeld mérnök úr.

Hangsúlyozottan előtérbe kerül a 
máig örökzöld téma, az utak karbantar-
tása: „De maga a megye is több figyel-
met fordít ily esetben az utak jó kar-
bantartására” -— írja a mérnök úr, és 
mint jó gyakorlati érzékkel megáldott 
gazdasági szakember, fontosnak tartja 
az ellenzők tanításának rögös útján 
való elindulást, mert csak így lesznek 
megnyerhetők a korszerű iparosítás 
elfogadására. A fuvarosoknak, a kocsi-
soknak át kell ülni a gépjárművekre, 

„mert a közönség jobban vonzódik majd 
egy gyorsan haladó automobilhoz, mint 
a döcögő szekérhez”.

Érdekes volt a hídvám kérdése is. A 
híddíj mértéke más volt egy gyalogosra, 
más egy olyan gyalogosra, aki terhet 
vitt a hátán, más a szekerekre, a lova-
sokra, a kocsikra. A vámszedő az ösz-
szeg kifizetése után hídbárcát adott az 
átkelőnek, aki azt a híd másik végén 
lévő vámosnak adta át. Törték is a fejü-
ket az illetékesek, milyen legyen a sza-

bályozás az önjáró gép megjelenésé-
vel? Az automobil nem ember, nem 
kerékpár, sem egylovas, sem kétlovas 
kocsi, sem cséplőgép, amelyet két ló 
húz. A gépkocsik forgalomba hozásakor 
új szabályokat kellett alkotni a hídon 
való átlépésre és a forgalom lebonyolí-
tására. Ma már számunkra természetes 
a forgalmi szabályzat használata (a 
betartása azonban nem mindenkinek), 
és magától értetődő a híd vámmentes-
sége (de van helyette útadó).

A nevezetes, június 16-án történt 
bemutató után alig tíz nappal Berencei 
Kováts Géza nagybányai földbirtokos 
nagy tervvel állt elő: személyszállítást 
fog eszközölni Szatmárnémeti, Nagy-
bánya és Felsőbánya között. Az auto-
mobil kocsi közvetlen összeköttetés-
ben lesz a budapesti gyorsvonatokkal, 
szólt az ígéret. Az álom 1903-ban való-
ban megvalósulandónak nézett ki, ami-
kor egy budapesti közlekedési vállalat 
foglalkozott vele.

Ennek a bejelentésnek a visszhangja 
eltörpült Berencei Kováts Géza nagy 
autóskalandja mögött. 1901. augusz-
tus 29-én, Daimler-féle automobilján 
elindult a Krím-félszigetre. Ez volt a 
történeti Szatmár megye autózásának 
első nagy vállalkozása. A több mint 
háromezer kilométeres úton a felesé-
ge volt a navigátor egy osztrák-magyar 
katonai térkép alapján irányítva a kor-
mánykeréknél ülő férjét. Kíséretükben 
volt egy autószerelő és egy mindenes 
fiatalember.

Útirányuk a következő volt: Nagybá-
nya, Szatmárnémeti, Máramarossziget, 
Kolomea, Csernovic, Botoşani, Jászvá-
sár, Odessza, Szevasztopol, Jalta. Volt 
bátorságuk hazafelé a nem jól kitapo-
sott úton visszatérni: Bakcsiszeráj, Sze-
vasztopol, Odessza, Jászvásár Bukarest, 
Sinaia, Brassó, Kolozsvár, Nagybánya.

Kalandos utazásukról november ele-
jén hazaérkezve beszámoltak élménye-
ikről. Számunkra ma is érdekes egy 
mondat, amely mögött nem lapul meg 
semmilyen politikai vagy más érdekcso-
port üzenete: „az egyik tatár helység 
bazárjában éppen olyan hímzést látott 
Kovátsné, mint amilyet Selmecbányán 
vásárolt egyszer”. Kovátsné akkor nem 
tudta, hogy mindenféle hátsó szándék 
nélkül a finn-magyar elméletet fúrja.  

Az első autótulajdonost Szatmárné-
metiben 1905-ben jegyezték fel, ináncsi 
Pap Kálmán ny. törvényszéki bíró, föld-
birtokos személyében. Őt aztán követ-
ték mások. A szatmárnémeti vállalkozók 
lassan felismerték, hogy gépkocsi nélkül 
versenyképtelenek. Hein rich Viktor épí-
tész 1910-ben nyitotta meg a Hám 

János utcában a 63 vendég fogadására 
alkalmas szálloda-kávéház-éttermét, a 
Viktóriát. 1912-ben a Viktóriának saját 
autója volt. Az eddig megemlítettek 
mellett a korabeli autótulajdonosok 
sorában jegyeztük fel dr. Boromisza Ti-
bort, dr. Vajay Imrét, dr. Farkas Antalt, 
dr. Cholnoky Imrét, a Princz-testvéreket, 
a Pannónia szállodát stb.

A megye lakossága, főleg az átlag-
ember, nagyon nehezen barátkozott 
meg a gépkocsikkal. Ehhez az idegen-
kedéshez hozzájárult a sajtó is, amely 
előszeretettel hozta a balesetekről 
szóló híreket. A szenzációként tálalt 
eseteknek már azokban az időkben is 
megvolt a maguk kártékony hatása.

A lakosság és a diákság kemény tett-
legességgel lépett fel az „ördöngő 
szörny” ellen. A tanügyminiszter kezde-
ményezésére 1906. február 2-án Bod-
nár György kir. tanfelügyelő kérelem-
mel fordult az iskolák növendékeihez, 
tanáraihoz és a megye lakosságához, 
amelyben elmondja a hazai és a megyé-
ben megforduló külföldi gépkocsitulaj-
donosok gyakori panaszát, hogy „az 
automobilvezetőket és azok utasait  
kövekkel, sárral és egyéb káros hatású 
anyagokkal megdobálják. Az utakat 
üvegcserepekkel, szegekkel és nagy 
kövekkel lepik el úgy, hogy nemcsak az 
utasok vagyonbiztonsága, de személy-
biztonságuk veszélyeztetve van”. Az 

„önmozgó” fél évtized után sem aratott 
sikert a megye lakosságánál.  

Az előremozdulás lassan csak kiala-
kult. Grósz Sándor nagykárolyi lakos 
nyolcszemélyes autót állított forgalom-
ba 1907 januárjában Nagykároly-Tasnád, 
Nagykároly-Szatmárnémeti, Nagyká-
roly-Zilah között. Nagy előrelépés volt 
ez a vállalkozás, főleg ha emlékezünk 
még az aradi történetre, ahol 1908-ban 
indult el a városi autóbuszozás.

Azonban Grósz Sándor vállalkozása 
sem bizonyult időtállónak, mert 1908 
májusától egy budapesti cég létesített 
automobil-járatot Nagykároly és Szat-
márnémeti között.    

Újabb ígéretes felvetés jelent meg a 
sajtóban, ezúttal a Gazdák Lapjában, 
1908. május 1-én megpendítve az auto-
mobilok felhasználásának lehetőségét 
a mezőgazdaságban.

Jelentős előrelépés történt Nagyká-
rolyban 1908 júniusában, amikor meg-
alakult az Első Nagykárolyi Gazdasági 
Gépraktár. A cég a Gróf Károlyi György-
tér 44. számú házában egy nagyszabású 
társaságot alakított. Gazdasági gépek, 
kerékpárok, motorkerékpárok, automo-
bilok, villanyfelszerelések  forgalmazá-
sával és javításával foglalkoztak.
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Budapesten 1915-ben emeletes MARTA autóbuszokat állítottak forgalomba

Kováts Géza (az autót fogja) pihenőt tart a krími úton, 1901-benBerenczei Kováts Géza



Krüzselyi Erzsébet költőnő neve is-
mert a gyülekezeti életet gyakorlók 
előtt, mert vallásos versei gyakran fel-
csendülnek templomi ünnepélyeken.

A család gyökerei az öt máramaro-
si koronaváros egyikébe, Hosszúme-
zőre nyúlnak vissza. V. István az 1270-
es évek második felében szászokat 
telepített oda erdőt irtani, a Tisza 
folyót szabályozni és sót bányászni. 
Ekkor telepedett le 30 más családdal 
a Krusel család is, amely az 1600-as 
évekre teljesen elmagyarosodott, 
1565-től pedig a reformáció híve lett. 
A családnak Apafi fejedelem az 1670-
es években nemesi címet, majd  cí-
mert adományozott. A Krüzselyi  
ősök onnan költöztek a másik korona-
városba, Viskre.

Ebből a régi családból származik 
Krüzselyi Erzsébet. A költőnő 1875-
ben született Máramarosszigeten. 
Édesapja Krüzselyi Bálint (1844-1900) 
ott volt tanár a jogi egyetemen. Maga 
is irodalmat kedvelő ember volt, a 
Máramaros című lapot szerkesztette. 
Jó ismerője volt a megye sokszínű 
nemzetiségi kultúrájának, abból gyak-
ran merítve. Népies hangvételű verse-
ket, novellákat írt. Színdarabját „Aki 
másnak vermet ás” címmel 1899-ben 
a Szigeten vendégszereplő Komjáthy 
János debreceni színtársulata adta 
elő. A városban akkor élénk irodalmi 
élet folyt. Megfordult itt Juhász 
Gyula, valamint Zilahy Lajos. Egy ideig 
itt élt Szilágyi István, aki oly nagy ha-
tással volt Arany János irodalmi mun-
kásságára. A Szilágyi István Irodalmi 
Kör élénk tevékenységével pártolt 
minden irodalmi próbálkozást.

Egy ilyen tudományt, irodalmat 
pártoló, nemesi gyökerekre vissza-
nyúló családban s környezetben látta 
meg a napvilágot Krüzselyi Erzsébet. 
Máramaros festői vidéke rabul ejtette 
a költőnő szívét. A várost s szép vidé-
két egy életre szívébe zárta. Azt a 
helyet, hol bölcsője ringott, soha nem 
felejtette el. Remélte, hogy egykor ez 
a vidék lesz örök nyugvóhelye. Ezt 
fogalmazza meg Visóvölgy határán és 
Itt születtem című versében.

A gyermekkorban ért hatások egy 
életre meghatározzák az ember sor-
sát. Így volt ez Krüzselyi Erzsébetnél 
is. Nyolc éves korában hűlés következ-
tében fülidegei megbetegedtek úgy, 
hogy teljesen megsüketült, skarlát 
miatt látása meggyengült. Iskolába 
soha nem járt, így irodalmat kedvelő 
édesapja tanította írni, olvasni, s amit 
költészet terén elért, az autodidakta 
módon történt. Betegsége rányomja 
bélyegét egész költészetére. Hallási 
vágyát fogalmazza meg: Örök csend-
ben, Nem kívánok, Hallottam én című 
versekben. Számára a költészet igazi 
vigaszt jelent (Ködös csendváramból).

A költőnő családot soha nem alapí-
tott. Míg éltek a szülei, volt, ki őt fel-
karolja. Édesapja elvesztése mély 
sebet ejt érzékeny szívén. Erről vall a 
Künn a temetőben c. versben. Látva 
édesanyját, amint az élet terheivel 
viaskodik, szánólag írja: Sír az édes 
anyám versét. Az árván maradt leány 
s az özvegység terhét viselő édesanya 
gyakran merengenek el a boldog idő-
kön, mikor még együtt volt a család 
(Sokszor mondod).

Folytatása a következő oldalon

Krüzselyi 
Erzsébet 
emlékezete

Kovács József, a költőnő szobránál
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A szatmárnémeti önkéntes tűzoltók 
felismerték, hogy a gyorsaság mellett 
a haladás elsődleges kulcsa a tanítás. 
1909. május 3-tól a Tűzoltóság oktató-
termében tanfolyamot szerveztek, 
amelyen elméleti előadások hangzot-
tak el a benzin-, petróleum-, nyersolaj- 
és szívógáz-motorokról, továbbá az 
automobil-motorok kezeléséről és hi-
báinak javításáról. A tandíjmentes tan-
folyamra jelentkezhettek a géptulajdo-
nosok, gépkezelők, vagy egyszerű 
érdeklődők is.

A gépkocsik megszaporodását lát-
szik igazolni, hogy már 1909-ben a 
helyi sajtótermékekben egyre gyakrab-
ban feltűnnek a hirdetések között au-
tóeladások. 1912-ben a megjelennek 
az autógyárak reklámjai is. Íme egy 
ajánlat a Benz Magyar Automobil és 
Motorgyár gazdag választékából: „Lu-
xusautók, túrakocsik, városi kocsik, üz-
leti kocsik, bérautók, teherautók, szál-
lítókocsik, omnibuszok, öntözőkocsik, 
mentőkocsik, legénységi kocsik, létra-
kocsik, betegszállító kocsik, szeméthor-
dó-kocsik”.

1909. őszétől autóbuszjáratot indí-
tott a Schönfeld és Társa nevű helybeli 
vállalkozó a Kossuth-kerttől a Sza-
mos-hídig, onnan pedig a Szatmárhegy-
re. Vidéki utazás igénye esetén külön 
kisebb automobilokkal tettek eleget a 
kéréseknek.

Az Önkéntes Tűzoltó Egylet képvise-
lői 1911 novemberében sikertelen tár-
gyalásokat folytattak a város vezetésé-
vel egy korszerű 12-15 000 koronába 
kerülő Benz automobil beszerzésének 
támogatásáról. Végül az Önkéntes Tűz-
oltó Egylet magára maradt, de sikerült 
beszereznie 14 000 koronáért egy Benz 
gépkocsit, amely a tűzoltói szolgálat-
ban és a mentési feladatok elvégzésé-
ben óriási segítségére volt a városnak 
és a környező települések életének.   

A Szatmárnémetiben és a környező 
településeken élő lakosságnak a szol-
gálatába Meszlényi Gyula püspök 1904-
ben saját költségén építette a Tűzoltó-
tornyot, amely a Pannónia szállóval a 
város jelképévé vált. A Tűzoltótorony-
ból jól észrevehetők a városban és a 
környéken előforduló tűzesetek. Az 
egyház gondoskodó szeretete nyilvá-
nult meg 1912. májusában is, amikor dr. 
Boromisza Tibor megyés püspök egy 
20 ezer koronás automobillal ajándé-
kozta meg az Önkéntes Tűzoltó Egyle-
tet. Meg is jegyezte a helyi sajtó, hogy 
Boromisza püspök ajándéka „az állam-
nak a közegészségügy terén teljesíten-
dő feladatainak fogyatékosságait pó-
tolja”. A szerkesztői tüske arra utalt, 
hogy a belügyminisztérium már 1888-
ban elrendelte a tűzoltók és mentők 
fenntartását a helyhatóság és az állam 
kötelezettségeként.

Ha azt mondtuk, hogy 1901-ben a 
Kováts Géza és a gróf Schönbron Ervin 
autóbemutatója nagy visszhangot vál-
tott ki Szatmárnémetiben, akkor az 
első magyarországi autóverseny —
amely azzal tüntette ki a várost, hogy 
az egyik szakasza itt haladt át, és itt 
pihentek meg a versenyzők — tekin-
télyt szerzett a lakosság körében is az 
autónak és az autósportnak.

A Királyi Magyar Automobil Club szer-
vezésében 1912. június 6-án, Úrnapjá-
nak délelőttjén érkeztek a városba a 
versenyzők. Az érintett utcákat söpör-
ték, feldíszítették, öntözték, s a házakat 
nemzeti zászlókkal, zöld gallyakkal éke-
sítették. A két főgimnázium tanulóifjú-
ságát szerették volna kivezényelni a 
verseny megtekintésére, de a gimnáziu-
mok igazgatói megtagadták a kérés 

teljesítését. Ezzel szemben az automo-
biltulajdonosok felajánlották, hogy gép-
kocsijukat azon résztvevők rendelkezé-
sére bocsájtják, akik a versenyzőket a 
város határán fogadni akarják.

A versenyzők a Vásártérre (Károlyi 
út, Zsadányi út kereszteződése, a te-
mető végénél) futottak be. A gőzma-
lommal szemben levő részen felállított 
sátorban dr. Vajay Károly kir. tanácsos, 
polgármester, dr. Pirkler Ernő városi 
jegyző, azonkívül nagy és előkelő kö-
zönség várta az érkezőket, akiket a 
Pannónia étteremben pompás villás-
reggelivel vendégeltek meg.

A megjelent előkelő hölgyközönség 
közül is megemlítünk néhány nevet: 
Vajay Károlyné, Ambrózy Sándorné, 
Pirkler Ernőné, Kölcsey Gáborné, Da-
mokos Andorné, berencei Kováts Mik-
lósné, Farkas Antalné, Madarassy Lász-
lóné, Lossonczy Józsefné, Osztroviczky 
Istvánné, Kölcsey Boriska (Lükő Béla 
jövendőbeli neje) és húga, Ella.

A hölgyek névsoránál jobban érde-
kelheti a mai olvasót a versenyen felso-
rakozott autómárkák ismertetése. A 
színes palettáról emeljük ki a MARTA 
(3), a CSONKA (1) és a BÁRDI-BERLIET 
(1) magyar gyártmányú kocsikat. Rajtuk 
kívül futottak: Berliet (francia, 1), Bre-
nabor (német, 5), FIAT (olasz, 2), MAF 
(német, 1), Mathis (német, 1), NAC 
(német, 1), Opel (német, 2), Puch (oszt-
rák, 6), Renault (francia,1).

Hogy is álltak ki a nemzetek azon a 
versenyen? A három magyar gyártmá-
nyú kocsi mellett volt öt német márka, 
két francia, egy osztrák, egy olasz. Ez is 
bizonyítja, hogy versenyképesek vol-
tunk a nagyhatalmak mezőnyében is.   

A versenyzők délután értek Kolozs-
várra, ahonnan az Automobil Club ne-
vében táviratot küldtek Szatmár váro-
sának, s köszönetet mondtak a ba- 
rátságos fogadtatásért, fényes meg-
vendégelésért. Köszönő táviratot kül-
dött a Club elnöke, gróf Zichy Rezső is, 
és külön-külön az egyes versenyzők.

Újabb előrelépés történt a város 
közlekedési életében, amikor az Ön-
kéntes Tűzoltó Egylet 1913. június ele-
jétől autóbuszjáratot indított a város 
bel- és külterületén. Szöllőssy Gusztáv 
gépkezelési és gépkocsivezetési vizsgá-
val rendelkező szakaszparancsnokot 
bízták meg a jármű vezetésével és gon-
dozásával.

A következő években egyre szapo-
rodtak a hasonló vállalkozások. Tasná-
don például a Bölöni Testvérek Automo-
bil Közlekedési Vállalata személy- 
autó-fuvarozást vállalt 1917-ben. Útvo-
nalai: Debrecen, Nagykároly, Szatmár-
németi, Szilágysomlyó, Tasnád, Zilah.

Itt most nem térünk ki arra, hogy a 
világháború és a Tanácsköztársaság 
idején úgy a magántulajdonosokat, 
mint az intézményeket megfosztották 
gépkocsijuktól.

Zárásképpen, kedvesebb történettel 
emlékezünk városunk autós múltjára. 
Jól ismert és kedvelt ünnepi esemény a 
debreceni virágkarnevál. Annak szeré-
nyebb kezdeti felmenője Szatmárné-
metiben is megrendezésre került. 1913. 
június 22-én a Jótékony Nőegylet a 
Kossuth-kertben tartott népünnepsé-
get. A mulatságon volt virágkorzó, au-
tomobilkorzó, „melyre városunk, sőt a 
vidék automobil-tulajdonosai készsé-
gesen ajánlották fel gépjeiket”. Volt 
női és férfi szépségverseny, melynek 
során a győzteseket a virágokkal paza-
rul feldíszített automobilokkal kocsi-
káztatták végig a városon.  

Csirák Csaba



Folytatás az előző oldalról

Károsult hallása mellé társult a má-
sik nyomorúság: látása meggyengült. 
Szemét Budapesten többször műtöt-
ték, sajnos sikertelenül, így az örök 
csend mellé a homály is társult. Innen 
magyarázható, hogy költészetén szo-
morú hangulat borong (Egy régi dal, 
Vendéglőben, Vergődés). Verseiben 
gyakran találkozunk a betegség s a re-
ménytelen szerelem motívumával (Ne 
szeress te engem, Nem tégedet, Le-
het-e remélni, Csak egy tekintet, Minek 
is van szerelem). Miként azonban a 
felhők közül néha előbukkan a Nap, és 
derűt áraszt a földre, úgy az ő versei-
ben is időnként megcsillan e földi élet 
szépsége (Itt a tavasz, Idill, Kora tavasz-
szal), sőt, a humor is (Isten veled, Ejnye, 
ejnye, mi dolog).

Az Úr életre szóló betegséggel láto-
gatta meg a költőnőt. Ő istenfélelem-
mel viselte keresztje terhét (Szeret az 
Isten!, Örök célok Urához). A költészet 
és a vallás világa jelentett számára vi-
gaszt. A hit adott neki erőt, hogy ele-
settségében versei által másokat is vi-
gasztaljon (Előhang, A Fasori refor-
mátus templomban, Testvéreim, ha 
sorskeresztetek).

Krüzselyi Erzsébet sérült lélekkel 
járt a világban, s mivel tudta, mit jelent 
a szenvedés, együtt tudott érezni a 
segítségre szorultakkal (Egy csalódott 
béna testvéremnek, Sorsosaim, Elké-
sett napi hír a nagy háborúból, Az első 
vadászat, Angyal hadsereg). Verseiben 
feltűnik a nemzetérzés (Rákóczi, Ber-
csényi, Kossuth, Rákóczi vára, Hazatér 
Rákóczi). Ez az érzés leginkább Erzsé-
bet királyné halála alkalmából írt elbe-

szélő versből tűnik ki (Szomorú ének a 
mi néhai jó Erzsébet királynénkról). Ő 
meghagyta, hogy halálakor nemzeti 
színű lobogót helyezzenek keblére, a 
veszélyes történelmi idő miatt azonban 
szerettei ezt csak koporsója vánkosa 
alá merték odatenni.

Jó ismerője volt a vidék mondáinak, 
melyek közül néhányat versbe is fog-
lalt. Ilyenek A kurucz akna, A keresztfa, 
Ördög könnye, A mártonvölgyi pap. 
Feldolgozott román tárgyú témát is.

A Trianon utáni Erdély mély válságba 
került. A letargia jelei kezdtek mutat-
kozni, amikor Kós Károly, Reményik 
Sándor s más kiválóságok Tompa Mi-
hály biztatását ültették el a köztudat-
ba: „Fiaim, csak énekeljetek!” Így ala-
kultak meg az irodalmi társaságok, 
egyik-másik kiadó, amelyek publikálás-
ra kérték fel az irodalmat művelőket. A 
sok nagy név mellett Pósa Lajos, Sza-
bolcska Mihály, Szombati Szabó István 
korszaka volt ez. A nemzeti és hitbeli 
morál építéséből Krüzselyi Erzsébet is 
kivette a részét. Gyermekrovatot szer-
kesztett a Brassói Lapokban, ide írt 
meséket, verseket. Elbeszéléseket kül-
dött egyik-másik laphoz, így a két világ-
háború között megbecsült költőnője 
volt Erdélynek. Tagja volt az Erdélyi 
Magyar Irodalmi Társaságnak, a Ke-
mény Zsimond Társaságnak, a Magyar 
Írók Egyesületének. Budapesti neves 
lapokban jelentek meg írásai.

Édesapja halála után egy ideig Felső-
visón élt, honnan az államosítás miatt 
1949-ben Szatmárhegyre költözött 
testvére fiához, egyben keresztfiához, 
Krüzselyi Barnához és családjához. Hal-
lása és látása annyira elhagyta, hogy 
verseit keresztfiának diktálta, ki azokat 

lejegyezte. Utoljára, ha valamit közölni 
akart, annak vagy felesége tenyerébe 
cirkalmazta, betűzte mondanivalóját. A 
múlt rendszerváltozás után többször is 
felkérték publikálásra, ő azonban visz-
szautasította a felkérést azzal az indok-
kal, hogy hóhéroknak nem ír.

A kommunizmus ideje alatt nemzeti 
érzése és vallásossága miatt mellőzték. 
Egyes irodalmi vezérek ma is fanyalog-
va emlegetik, mondván, hogy nem is 
volt olyan nagy költőnő. Számunkra 
erkölcsi okok miatt fontos: Krüzselyi 
Erzsébet élen járt a kitartás, az ember-
ség, hazafiasság, könyörület, egyház 
iránti szeretet terén. Gyakran felte-
szem a kérdést: a mai irodalmárok 
vajon hogy viszonyultak volna az I. vi-
lágháborút követő nagy magyar tragé-
diához? 1989-et megelőzően és a mai 
békés korszakban mit tettek le az iro-
dalom, az egyház, a nemzet asztalára?

Krüzselyi Erzsébet szerény volt; nem 
tartotta magát nagy költőnek. Amit 
elért, a maga erejéből és istenhitéből 
merítve érte el. Sok költőnek nevét 
időnként emlegetik, de verseit nem is-
merik, míg „Pápaszemes Erzsike néni” 
(a költőnő gyakran így jegyezte műveit) 
verseit, meséit most is szavalják — igaz, 
inkább templomfalakon belül. A költő-
nő megzenésített verseiről is tudunk, 
amelyek zajos sikert arattak. Nekem 
még volt a kezemben az Itt születtem 
megzenésített vers üveglapra írt, színe-
sen díszített kottája, melyet mára a 
rokonság nem talál. Sok versét a vakok 
írásmódján is kiadták.

Egykor az volt a vágya, hogy sírja az 
általa annyira szeretett Máramarosban 
domboruljon (Itt születtem), a történe-
lem azonban elűzte őt szülővidékéről, 
így nem hegyes, suhogó fenyves lett a 
nyughelye, hanem a dombos, gyü-
mölcsfás Szatmárhegy. Ne tegyetek 
című versében meghagyta, hogy ne ál-
lítsanak márványt a sírja fölé („Akinek 
a szíve/Társtalan volt, árva:/Ne tegye-
tek annak/Márványt a sírjára!/Milyen az 
ilyennek/Aranybetűs emlék,/Nem védi 
meg attól/Hogy el ne feledjék!-/Kit hát 
nem őriz senki/A szíve mélyébe:/Minek 
annak márvány/A sírja fölébe…)

Amikor Szatmárhegyre költözött, 
egy vastag kárpáti vörösfenyő darabot 
hozott magával fejfául, halálakor ezzel 
jelölték meg sírját. Később szerettei 
sírkövet állítottak emlékére.

78 éves korában, 1953. október 15-én 

hunyt el. Hamvai a Lippai temetőben 
nyugszanak.

Hat verseskötete jelent meg, egy 
pedig közösen Brankovics Györggyel 
(Erzsébet királyné emléke). Verseit re-
cenziókban nagynevű íróegyéniségek 
üdvözölték úgymint Gárdonyi Géza, 
Reményik Sándor, Tompa László, Sza-
bolcska Mihály. Nevét a hivatalos iroda-
lom sokáig elfelejtette, az egyház 
azonban időnként lehajolt a porba, s 
verseit mint fénylő aranyrögöket fel-
vette, s általa gazdagította a jóbsorsú-
akat. Így a szatmárhegyi gyülekezet 
ünnepélyen emlékezett meg a költőnő 
halála 45. (1998), születése 125. (2000), 
halála 50. évfordulójáról (2003). Krü-
zselyi Erzsébetet református egyhá-
zunk nagyasszonyai közé soroljuk, ki 
hitből fakadó szívjóság, türelemmel 
viselt kereszthordozás, hűség, egyházi-
asság tekintetében örök példaképünk.

Úgy tekintünk rá, mint aki testi gyen-
geségei dacára becsülettel kivette ré-
szét Isten e világban történő nagy ara-
tásából. E hősies munkában vannak az 
erős férfiak, kik elöl, széles karlendítés-
sel nagy rendet vágnak, s vannak a 
gyenge nők, kik ezek nyomában kötelet 
vetnek, kévét kötnek, s olyanok is, akik 
a széleken maradt vagy lehullott kalá-
szokért lehajolnak, ezeket összegyűjtik, 
hogy egyetlen tápláló búzaszem se 
menjen kárba. Ez utóbbiak közé tarto-
zik a mi gyülekezetünk Ruthja, Krüzse-
lyi Erzsébet. Nekünk kedves ő, mert 
népünk megérzi, hogy ki szereti őt, ki 
érez vele együtt, ki pártolja őt, ki vállal 
vele sorsközösséget.

1998. október 18-án a Szatmárhegyi 
Református Nőszövetség Krüzselyi Er-
zsébet nevét viselő zászlót szentelt, és 
felvette a költőnő nevét, így állítva 
neki márványnál maradandóbb emlé-
ket. 2008-ban Szatmárhegy adott ott-
hont a Kerületi Nőszövetségi Találkozó-
nak. Ebből az alkalomból több száz 
résztvevő állt meg újjáépített sírjánál, 
és hallgatta meg Ft. dr. Hegedűs Lóránt 
költőnőről szóló méltatását.

A Lelkészi Hivatal évenként szervez 
egyházmegyei találkozót az olvasni és 
szavalni szeretők számára Krüzselyi 
Erzsébet vallásos verseiből, 2016-ban 
pedig a templom közelében, emléké-
nek adózva szobrot avatott emlékére.

Kovács Ferenc,
református lelkipásztor

Kovács Ferenc és Kovács József — Krüzselyi Erzsébet emlékének őrzői

A nemrégiben publikált válogatás borítója
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Egyetemi tanulmányaim elvégzését 
követően a mindenkit lelkesíteni tudó 
Balogh Edgár a Romániai Magyar Iro-
dalmi Lexikon terveiről beszélve arra 
ösztönzött engem is a hatvanas évek 
közepén, hogy vidéki tanárként szülő-
földem két világháború közt megjelent 
és fellelhető sajtótermékeinek irodalmi 
repertóriumait készítsem el.

A Szatmárnémetiben napvilágot lá-
tott és legalább címéről ismert több 
tucat lap közül egyetlen egynek, a re-
formátus egyház által kiadott Reformá-
tusok Lapja gyűjteményét találtam meg 
a Láncos templom lelkészi hivatalában.

Annak kicédulázásához hozzá is lát-
tam. Nem fejeztem azonban be, mert 
időközben maga Balogh Edgár is meg-
valósíthatatlannak találta ötletét, s 
engem is más irányba, napjaink kifeje-
zésével élve: pályamódosításra készte-
tett az élet. A Reformátusok Lapjának 
lapozgatása és cédulázgatása azonban 
némi maradandót is eredményezett. 
Annak köszönhetően ismerkedtem 
meg Krüzselyi Erzsébet nevével és ver-
seivel. A lap hasábjain ugyanis gyakran 
szerepeltek különös lelkivilágot tükrö-
ző sajátos hangvételű költeményei. S 
ezek elolvasása kíváncsivá tett. Utána-
néztem az akkoriban (1963-ban) megje-
lent Magyar Irodalmi Lexikonban, s 
meglepődve vettem tudomásul, hogy 
az, megkérdőjelezett dátummal ugyan 
(1954), de szülővárosom szomszédsá-
gát: Szatmárhegyet jelzi halála helyéül.

Mi sem természetesebb: érdeklődni 
kezdtem utána, s a szatmárhegyieket 
jól ismerők jelezték: lakik ottan, az Elő-
cseren (a Szatmárnémetiből jövő úton 
beérkezve a településre az első utca 
jobbra) egy Krüzselyi nevet viselő csa-
lád, sőt akadt, aki emlékezett rá, hogy 
az ott lakó Krüzselyi Barnánál élt a II. 
világháborút követő években haláláig 
az a Máramarosszigeten született 
nagynénje, Erzsike néni, aki felől én 
érdeklődtem. Szüleim és nagyszüleim 
idősebb ismerősei pedig emlegették, 
hogy a két világháború között nem 
csupán a protestánsok által kedvelt 
Reformátusok Lapjában, de más sajtó-
termékben is gyakran olvasták verseit.

Mert való igaz: a huszadik század 
első négy évtizedében versei közked-
veltségnek örvendtek mind szűkebb 
hazája, Máramarossziget, mind pedig a 
többi magyarlakta város polgári olva-
sóközönsége körében. Költeményei 
irodalomkedvelők körében később is 
olvasottak voltak. Nemrég például a 
2004. áprilisában az akkor 75 éves Ká-
nyádi Sándort méltató és köszöntő 
Koncz Gábor írásában fedeztem fel 
jóleső érzéssel a következőket: „Édes-
apám, dr. Koncz Sándor (1913-1983) 
gazdag könyvtárában már gimnazista-

ként megismertem a klasszikus erdélyi 
irodalmat. Nyírő József, Tamási Áron, 
Reményik Sándor, Áprily Lajos, Krüzse-
lyi Erzsébet napi olvasmányaim voltak”.

Hatásával, ha az irodalom fejlődésé-
ben nem is, de a XIX. század végének 
és a XX. század elejének, majd pedig a 
két világháború közötti romániai ma-
gyar olvasóközönség irodalmi ízlésének 
fejlődésében számolnunk kell. Versei 
és meséi az I. világháború előtt nagy-
részt a kor kisebb lapjaiban: Márama-
rossziget, Szatmárnémeti, Nagyszeben, 
Lugos, Beregszász, Debrecen, Ungvár, 
Szarvas sajtótermékeiben látnak napvi-
lágot, de közli azokat a Pesti Napló és 
az Új Idők is.

Verseinek egyszerű, világos felépíté-
sét egyesek az Adyék elleni harcban 
próbálták ütőkártyának felhasználni, az 

„adyendrések vadhajtásaival” állították 
szembe — ezt tette például a Márama-
ros című lapban 1907. március 3-án 
Szegedy Miklós a költőnő Örök csend-
ben című kötetének megjelenésekor. 
Mások — mint például Láng A. József a 
Zala című lap 1901. április 18-i számá-
ban Dal egy csalogányról címen — köl-
teményeit tartalmi és művészi szinten 
a közkedvelt Reviczky Gyula költészeté-
vel vetették egybe.

Az I. világháborút követően a Pásztor-
tűz és az ugyancsak Kolozsváron megje-
lenő Hírnök közli először verseit. Gyer-
mekeknek szánt írásai pedig Erzsike 
néni és Pápaszemes Erzsike néni név 
alatt a Brassói Lapok gyermekrovatában 
látnak napvilágot. Alkotásait közlésre 
eljuttatja az aradi Vasárnapi Újságnak, a 
kolozsvári Keleti Újságnak épp úgy, mint 
szülővárosa, Máramarossziget, vagy 
Szatmárnémeti lapjaihoz.

A két világháború közötti időszakban 
született versein érződik Reményik 
Sándor és Áprily Lajos költészetének 
áldásos hatása. Tragikus sorsa, az, hogy 
8 éves korában egy hűlést követően 
megsüketült, majd pedig a 30-as évek-
től fokozatosan elvesztette a látását, 
ott vibrál versei hangulatában. Önbizal-
mat, élet- és alkotókedvet ad számára 
az 1924-ben elnyert Erdélyi Irodalmi 

Társaság tagsága, valamint a két évvel 
későbbi Kemény Zsigmond Irodalmi 
Társaságba való beválasztása, s önbizal-
mát növeli Reményik Sándor 1924-ben 
a Pásztortűz hasábjain a Hangtalan 
lírán címmel megjelent ötödik köteté-
ről írt elismerő kritikája, a Walter Gyu-
lával folytatott bensőséges levelezése. 

Az egész életművét 
már címével jellem-
ző és jelképező kö-
tete, az 1928-ban 
m e g j e l e n t  Ö r ö k 
csendben ködön át, 
majd pedig a Nagy-
váradon 1933-ban 
Ködös csendváram-
ból kis verscsokor 
című utolsó verskö-
tetének megjelené-
se az impériumvál-
tás után magához 
tért erdélyi iroda-

lom neves alkotóival kialakult szoros 
kapcsolatának is köszönhető.

A szatmárhegyi polgármesteri hivatal- 
nak az elmúlt napokban fellapozott ha-
lotti anyakönyve szerint 1875. március 
24-én (s nem 1874. vagy 1875. március 
21-én, mint irodalmi lexikonainkban ta-
lálható) Máramarosszigeten a viski szár-
mazására mindig büszke jogakadémiai 
tanár, valamint lapszerkesztő Krüzselyi 
Bálint és Pellády Erzsébet lányaként 
született Krüzselyi Erzsébet halálának 
pontos dátumát (1953. október 15-e) a 
60-as évek második felének szatmárhe-
gyi református lelkipásztorától (Magoss 
Árpád tiszteletestől) kilátogatásomkor 
azonnal megtudtam, s még aznap meg-
látogattam az előcseri unokaöccsöt: 
Krüzselyi Barnát, kinek házában húzta 
meg magát haláláig a II. világháborút 
követően a világgal már kommunikálni 
is nehezen tudó és Felsővisón teljesen 
magára maradt, tulajdonaitól megfosz-
tott idős hölgy. A Magyar Könyvszemle 
című folyóirat 1973-as, 2-es számában 
Krüzselyi Erzsébet irodalmi hagyatéka 
címmel megjelent közlésem ennek a lá-
togatásnak eredményeként született 
meg. Benne nem csupán az 1963-as 
Magyar Irodalmi Lexikon és az 1967-ben 
kiadott Magyar Életrajzi Lexikon elhalá-
lozással kapcsolatos adatait korrigáltam, 
hanem ismertettem a költőnő szatmár-
hegyi rokonai által őrzött hagyatékát.

Az akkor látott (remélhetőleg ma is 

meglévő) hagyaték Krüzselyi Erzsébet 
verseinek, cikkeinek, prózai írásainak 
kivágásait, 1928-tól írt költeményeinek 
kéziratait, írókkal, lapszerkesztőkkel, 
kiadókkal folytatott levelezéseit tartal-
mazta. Sajnos a költőnő közel hét évti-
zedes levelezésének nagy része elpusz-
tult. Unokaöccse szerint a gazdag 
levélgyűjtemény zömét Krüzselyi Er-
zsébet Felsővisóról való elköltözésekor 
maga égette el. A hozzá írt megmaradt 
levelekből (főleg a Walter Gyulával 
váltottakból) lehetett következtetni, 
hogy Juhász Gyula (kivel annak mára-
marosszigeti tanárkodása idején sze-
mélyes kapcsolatban lehetett), Bene-
dek Elek, Áprily Lajos és Reményik 
Sándor levelei lettek a tűz martalékai. 
Szatmárhegyre kerülését követően a 
külvilággal szinte minden kapcsolatot 
megszakított. Arday Aladár egykori 
nagyváradi református püspöktől ka-
pott például 1949-ben még levelet, s 
néhány bibliai motívumú vers megírása 
volt datálható csupán erre az időre az 
általam átnézett anyagban. Élete utol-
só éveiben a hozzátartozókkal való 
kapcsolattartása is egyre nehezebbé 
vált. Unokaöccse a tenyerébe írva pró-
bált értekezni vele.

A megmaradt és megőrzött doku-
mentumok felleltározása mellett az 
említett közleményben a Bartha Miklós 
és Gárdonyi Géza által írt egy-egy levél 
szövegét közöltem. Nem kerülhettek 
be Lampért Géza, Ravasz László, Sza-
bolcska Mihály, Tábori Kornél, Tompa 
László, Szombati Szabó István, Walter 
Gyula, vagy Wild Endre levelei — hogy 
csupán néhány jeles személyiség nevét 
soroljam fel azok közül, kik kapcsolatot 
tartottak az alkotóval. Sajnos sem a 
levelekről, sem az Erdélyi Irodalmi Tár-
saság, a Kemény Zsigmond Irodalmi 
Társaság, a Magyar Írók Egyesülete, az 
Erdélyi Szemle Irodalmi Köre, vagy a 
máramarosszigeti Szilágyi István Irodal-
mi Kör tagjává választásról szóló érte-
sítésekről, lapok, folyóiratok munka-
társi igazolványairól és Reményik 
Sándor dedikált fényképéről másolatot 
nem készítettem, készíthettem.

Közel félszáz esztendő múltán érde-
mes lenne újra átlapozni, értékelni a 
hagyaték — remélhetőleg — máig léte-
ző dokumentumait.

A 90-es évek elején baráti beszélge-
tés alapján számomra lehetőség ígér-
kezett pályázati úton Krüzselyi Erzsé-
bet verseiből egy válogatás kiadására. 
A Krüzselyi Barna unokái más lehető-
ségre hivatkozva elzárkóztak ennek 
gondolatától. Sajnos, elképzelésük 
nekik sem vált valóra. Krüzselyi Erzsé-
bet költeményeit, emlékét így tovább-
ra is Szatmárhegy református egyház-
községe, a költő nevét viselő nőszö- 
vetség élteti, s azok a templomi ünnep-
ségek, melyek évfordulók kapcsán Ko-
vács Ferenc nagytiszteletű úrnak kö-
szönhetően idézik költészetét. Magam 
tíz esztendővel előbb vettem részt s 
méltattam a szatmárhegyi templomi 
megemlékezésen Krüzselyi Erzsébet 
életét és munkásságát.

Krüzselyi Erzsébet neve ismerősen 
hangzik Szatmárhegyen, sőt élnek 
még, akik személyesen találkoztak a 
költővel és emlékeznek rá. A helyi 
RMDSZ-szervezet elnöke, Huszti Gyula 
anyósa: Tóth Gyuláné például mesélt is 
nekem róla, hiszen lánykorában földjük 
volt az Előcseren, s viharokkor a közel 
lakó Krüzselyi Barnáéknál keresve me-
nedéket Erzsike nénivel — ahogy hív-
ták — ő is találkozott.

Muzsnay Árpád

Krüzselyi Erzsébet – Muhi Sándor grafikája

„Krüzselyi Erzsébet költeményeit, 
emlékét így továbbra is Szatmárhegy 
református egyházközsége, a költő 
nevét viselő nőszövetség élteti,  
s azok a templomi ünnepségek, 
melyek évfordulók kapcsán Kovács 
Ferenc nagytiszteletű úrnak 
köszönhetően idézik költészetét.”
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Természetesen nemcsak Szatmárné-
metiben, hanem a bőkezű támogatók-
nak köszönhetően a megye temploma-
iban is vannak szép számmal üveg- 
festmények. Összeállításom első részé-
ben a Halmi, Csanálos és Mezőfény 
római katolikus templomaiban találha-
tókat szeretném röviden bemutatni.

Halmi

A település római katolikus templo-
ma a 19. század végén épült. A munká-
latok Meszlényi Gyula püspöksége ide-
jén zajlottak 1893. májusától októ- 
beréig. Kiemelkedő képzőművészeti 
értéke az a 20. század eleji üvegfest-
mény (01), amelyet a földbirtokos Pé-
terffy család rendelt a 13 éves korában 
meghalt Gábor fiuk emlékére (1906). 
Az alapszínekben pompázó alkotás 
kétharmadát Gábor (Gábriel) arkangyal 
szépen formált, szimmetrikus, pompát, 
nyugalmat, erőt sugárzó alakja tölti be, 
kezében az ártatlanság egyházi jelké-
pét, liliomot tart.

Az alsó harmad főmotívuma a kisfiú 
arcképe, ezt két oldalon az anya és 
apa nemesi címere fogja közre egysze-
rű keretben, amelyen az alkotás ere-
detére, megrendelőire utaló feliratok 
találhatóak. Nem könnyű feladat egy 
ilyen megrendelés elvárásainak eleget 
tenni úgy, hogy a művészi minőség ne 
csorbuljon. Ezúttal az alkotás számom-
ra ismeretlen szerzőjének ez maradék-
talanul sikerült.

Mezőfény

Egységes, monumentális, tágas a 
mezőfényi templom belső tere. Engem 
elsősorban a szatmári Zárdatemplomra 
emlékeztet, amely jó ötven évvel ké-
sőbbi ugyan, de szintén bécsi tervek 
alapján készült.

A Domus História feljegyzései emlí-
tést tesznek a főoltárképről, amelyet 
1790-ben Károlyi Antal gróf ajándéko-
zott a templomnak. Bécsi munka ez is, 
színben és formában egységes, rendkí-
vül dinamikus, barokk kompozíció, 
amely az ördögöt, a gonoszt legyőző 

Szent Mihály arkangyalt ábrázolja ki-
emelkedő szakmai szinten. A főoltár 
masszív, jó arányérzékkel kialakított 
impozáns tömege korinthoszi fejezetű 
oszlopaival és féloszlopaival, urnáival 
méltó keretet biztosít ennek az élvo-
nalbeli alkotásnak.

A főoltár baloldalán, a szentélyben 
látható üvegfestmény a megfeszített 
Krisztust ábrázolja két oldalán a Szűza-
nyával és Szent Jánossal (02). Alattuk 
díszes keretben nem a szerző, hanem 
a megrendelők neve — Kinczel János 
és neje Hartmann Magdolna — látha-
tó, valamint az évszám: 1912. Átgon-
dolt, jól felépített, az egyházi előírá-
soknak messzemenően eleget tevő 
kompozíció, amelyet elegáns, díszítő 
sor keretez. A felület színezése közép-
tájon sérült, kifakult, de már vannak 
olyan műhelyek térségünkben, ame-
lyek helyre tudják hozni, ki tudják javí-
tani a hasonló hibákat.

Csanálos

Impozáns, de ugyanakkor aránytala-
nul széles a római katolikus templom 
belső tere. A régi templom tulajdon-
képpen a mai központi hajójából, vala-
mint a szentélyből állt, a két oldalhajó-
val utólag, a 20. század harmincas 
éveiben toldották meg. A templombel-
ső szembeötlően szép részlete a főol-
tár, a mezőfényi főoltárhoz hasonlóan 
impozáns építmény, amely egy kiváló 
minőségű, valószínűleg bécsi oltárké-
pet keretez.

 A szentély színes üvegablakain nincs 
olyan felirat, amelyen a műhely, a meg-
rendelő neveit olvashatnánk. Hasonló 
példákból tudjuk, hogy az ilyen típusú 
színes üvegablakoknak a divatja jó 
száz-százhúsz éve terjedt el. Budapes-
ten megrendelésre ilyen ablakok készül-
tek többek között Szaniszló, Mezőfény, 
Krasznabéltek számára. Az illusztrációk 
között van két üvegfestmény: Jézus-szí-
ve (03), Páduai Szent Antal (04). Egysze-
rű, elegáns, kiegyensúlyozott, harmo- 
nikus alkotás mindkettő, ezek fontos 
elemei a ritmusos díszített keretek és 
felületek.  A harmadik üvegfestmény a 

szentélyben a Szűzanyát ábrázolja, erről 
nem készült felvétel.

Figyelemre méltóak a templombel-
ső félkörös, dekoratív üvegfestményei 
(05, 06) is, nekem úgy tűnik, ezek ko-
rábban készültek, feltételezhetőnek 
tartom, hogy már az átépítés előtt is a 
templom díszei lehettek. Egységes, 
harmonikus, kifinomult és diszkrét a 
szín- és a motívumviláguk, kiváló mes-
terek készíthették jó minőségű anya-
gokból, máig épek.

Muhi Sándor
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