
Hamis perszónák szerepvállalása
A perszóna (persona) eredetileg azt a tragikai 

álarcot, drámai személyt jelentette, amit az ókori 
görög színjátszásban a színész viselt, alakított. 
Ma is elmondhatjuk, hogy a maszk nem más mint 
egy szerepszemélyiség, ami látszatra kifejezi azo-
kat a viselkedési módokat, melyeket megpróbá-
lunk eljátszani a mindennapokban. Megpróbá-
lunk olyan maszkokat készíteni, melyek eltakar-
ják a valóságot, és olyannak tüntetnek fel mások 
számára, amilyennek láttatni szeretnénk magun-
kat. Mondhatnánk úgy is, hogy szerepekbe, jel-
mezekbe menekülünk a valóság elől. Azok búj-
nak álarcok mögé, akik mások szeretnének lenni, 
de nem képesek változtatni önmagukon, viselke-
désükön, jellemükön, képtelenek megfelelő mó-
don alkalmazkodni, miközben az sokszor a saját 
érdeküket szolgálná.

Minden emberben ott a dilemma: mi a különb-
ség a között amit magáról gondol, és amit mások 
gondolnak róla? Az álarc egyik szerepe, hogy a 
külvilág ne azt érzékelje, ami valakinek a belső 
énjében kialakult, hanem amit kifelé akar mutat-
ni. Valamilyen módon minden ember el akarja 

rejteni a belső énjét, mégis ragaszkodik annak a 
megéléséhez, ezért ragaszkodik a perszónához. 
Amikor az ember magára veszi a perszónát, egy-
szerre két irányból mutatkozik meg. Ott van a 
belső én, ami a sajátja, a benne rejlő valóság; és 
ott van a kifelé vetített kép, ami a megjátszott 
szerepszemélyiség.

A perszóna — ha jól használjuk — lehet az én 
védelme is. Lehet egy szűrő, ami megvéd a külső 
hatásoktól, és elrejti a belső én-titkokat. Maszk 
nélkül is lehet egyensúlyt teremteni a bennünk 
lakó készségek és az elvárt viselkedés között, ha 
rendelkezünk a szükséges ismeretekkel és hasz-
nosítani tudjuk az örökölt és a tanult készsége-
ket. Amennyiben ez lehetetlen, nem alakulnak ki 
azok a képességek, melyek szükségesek a társas 
közösségbe való beilleszkedéshez.

Bármilyen maszk gátat jelent az én-azonosság 
megélésében. Sokan mégis vállalják a maszkot, 
hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak. 
Maszk nélkül ott állunk a magunk valóságában, 
elég ha valaki a szemünkbe néz, máris a legmé-
lyebb bensőnkbe lát. Nem láttathatunk többet, 

mint ami a valóságban létezik. De ott van korunk 
nagy perszónája, a digitális tér, ahol olyannak 
tüntethetjük fel magunkat, amilyennek akarjuk, 
a valóságtól teljesen eltérő képet alkothatunk 
magunkról. Ez a jelenkor egyik útvesztője is, hi-
szen amíg a társunkkal történő együttélés során 
nem lehet eltitkolni a valóságot, addig a digitális 
térben igen. Nagyon sok fiatal addig tolja előre a 
személyes találkozást, amíg az a találkozás értel-
metlenné válik, kifutnak az időből, kezdhetnek 
mindent újra, ha még van rá lehetőség.  

A huszonegyedik századi perszóna sokat se-
gíthet az ember átváltozásában, aki a számtalan 
kihívásra és szerepfelajánlásra észreveszi a ben-
ne rejlő lényeget, ami eddig is ott volt, de a meg- 
felelési kényszer hatására mellőzte, jelentékte-
lennek tartotta. Az intelligencia fejlődésének a 
következménye, hogy az ember másképp látja az 
őt körülvevő világot, és másképp látja önmagát 
is. Ez a fejlődési folyamat oda vezethet, hogy a 
maszk magától leesik, és észre sem vevődik 
annak a hiánya.

Elek György
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A kognitív pszichológia szerint az em- 
ber a szimbólumokat értelmező lény-
ként érti meg, reprezentálja a világot. 
Szimbólumokat értelmez, amikor gon-
dolkodik, emlékeket tárol vagy előhív, 
mikor olvas, ábrákat, rajzokat, térképe-
ket értelmez.

A szimbólum-értelmezés pszichote-
rápiás jelentősége pedig vitathatatlan, 
hiszen az emberi lélek gyakran szimbó-
lumokon keresztül tudja kifejezni, fel-
színre hozni mindazt, amit szavakkal 
képtelen. Lelkünk szimbólumokon ke-
resztül üzen, amikor álmodunk, amikor 
módosult tudatállapotban képek és 
gondolatok jelennek meg, vagy amikor 
rajzban fejezzük ki magunkat. C. G. Jung 
az emberiség közös szimbólumnyelvét 
archetípusoknak nevezi.

A szimbólumhoz egy adott faj, nem-
zet, nagyobb vagy kisebb közösség sa-
játos értelmet társít. A szimbólum a 
hozzá asszociált jelentés felé irányítja 
a tudatot. Ha például meglátunk egy 
keresztet, a keresztyénség hozzá társí-
tott jelentése elevenedik meg ben-
nünk. Egy keresztyénséget nem ismerő 
bennszülöttben viszont más jelentést 
hív elő. Vagy ha egy táblán egy szőlő-
fürtöt és egy hordót látunk, arra gon-
dolunk, hogy egy borászatot jelez, ha 
viszont templomban látjuk a szőlőfür-
töt kalásszal, az úrvacsorára vagy áldo-
zásra gondolunk. A szimbólum tehát 
mélyebb lelki tartalmakat mozgat meg.

Az arcnak és maszkviselésnek is meg- 
van a maga szimbolikája, amihez az 
ember a tudatosan társított jelentés 
mellett akaratlanul tudatszint alatti 
jelentéseket is társít, amik rejtetten 
fejthetik ki hatásukat.

Az arc a lélek virága

A magyar irodalom gyakorta hasz-
nálja az „arc” kifejezést az emberi lélek 
mélyebb rétegeinek megfogalmazásá-
ra. Gárdonyi szerint „az ember arca a 
lélek virága! Aki az arcot megüti, a lel-
ket üti meg! A lélek pedig Istenből való 
részünk; örökkévaló!” Gárdonyi gondo-
lataival egybecsengenek Reményik 
Sándor sorai: „Egy istenarc van eltemet- 
ve bennem/, Néha magamban látom, 
néha másban”.

Az Imago Dei, magyarul istenképű-
ség gondolata már a Szentírás első fe-
jezetében, az ember teremtésének le-
írásában megtalálható, Isten az embert 
a maga képére és hasonlatosságára 
teremtette. Az özönvíz utáni törvény 
erre hivatkozva nagyon szigorúan bün-
teti a gyilkosságot, mert aki embertár-

sára támad, az a benne rejlő Isten ké-
pére és hasonlatosságára támad. Így 
érthetjük meg Reményik üzenetét, 
néha magamban, néha másban, de 
minden emberi arcban ott ragyog az 
Isten mosolya. Ha már az arc teológiai 
szimbolikájánál tartunk, hadd jegyez-
zük meg, hogy az ószövetségi héber-
ben az arc (panim) csak többes szám-
ban szerepel. Az ember arca kifejezi 
gondolatait, érzéseit, jóakaratát, örö-
möt, szégyent, bűnt, bölcsességet, 
bátorságot, szelidséget, vagyis a pilla-
natnyi érzelmi állapoton túl személyi-
ségvonásokat is. Isten arca pedig az ő 
valódi lényét, szubsztanciáját szimboli-
zálja. Az ároni áldásban is az hangzik, 
hogy fordítsa az Úr az ő orcáját tefe-
léd, és világosítsa meg az Úr az ő orcá-
ját terajtad. Le Guillou atya szerint a 
keresztyénség az arcok vallása.

Az arc az egyediség, egyéniség 
kifejezője

Az arc szimbolikájának megértésé-
hez tisztázni kell, hogy eszköz (tükör, 
fotó) nélkül senki sem láthatja a saját 
arcát. Az arc kifejezi az egyéniséget és 
egyediséget a másik ember számára. 
Nincs két tökéletesen egyforma arc, 
még az egypetéjű ikrek esetében sem. 
Az arc az egyik legősibb kommuniká- 
ciós eszköz.

Az arc a méltóság

Az ősi Kínában két egymással párhu-
zamosan uralkodó vallásos irányzat volt, 
a konfucianizmus és a tao. Mindkettő 
szerint az embernek fontos értéke az 
arca. Van egy sajátos kínai mondás: az 
embernek a legnagyobb értéke az arca. 
Az arc olyan, amit meg lehet szerezni, 
vagy el lehet veszíteni. A kínai ember az 
arcáért harcol. Az arcot elveszíteni bor-
zasztó, társadalmi csőd, egyet jelent az 
öngyilkossággal vagy a bujdosással. Az 
arc az ember becsületét jelenti. Arcnak 
mondják azt is, ha ki kell házasítani egy 
leánygyermeket, vagy meg kell szervez-
ni egy temetést – még ha a család tönk-
re is megy bele. Tulajdonképpen a tár-
sadalmi státusz is az archoz tartozott. 

Egy „nagy arcot”, mondjuk, egy földhi-
vatalnokot, nem lehetett csak úgy az 
utcán megszólítani, és sok egyéb tekin-
télynek is örvendett.

Japánt a szégyen társadalmának szo-
kás nevezni, a szégyenérzetnek nagyon 
fontos szerepe van az emberek életé-
ben. Hatalmas motiváció, az emberek 
sok mindent megtesznek, illetve sok 
mindentől távol maradnak a szégyen 
elkerülése érdekében. A japánok a szé-
gyent úgy fejezik ki, hogy a szégyenke-
ző ember elveszíti az arcát. Ennek ak-
kora súlya van, hogy a csatát vesztett 
szamuráj olyannyira elveszíti az arcát, 
hogy harakirit követ el, vagyis saját 
kardjába dőlve lesz öngyilkos.

Bár az ősi kínai és japán kultúra távol 
áll tőlünk időben és térben, abban 
egyetérthetünk, hogy az arc indokolat-
lan és kötelező eltakarásával valahol 
emberi méltóságunk szenved csorbát.

Az arc és az érzelmek

Az affektív pszichológia fontos kér-
dése, hogy van-e összefüggés az arc és 
az érzelemkifejezés között. A hatvanas 
évekig ez a kérdés nem volt lényeges. 
A hatvanas évek végétől viszont Caroll 
Izard és Paul Eckman végeztek egymás-
tól függetlenül, de párhuzamosan az 
arc és érzelemkifejezés közötti össze-
függés-vizsgálatokat. Mindketten em-
beri arcokat ábrázoló fényképsorozato-
kat használtak. Izard arcfényképei nyolc 
érzelmet ragadtak meg (érdeklődés, 
öröm, meglepetés, szomorúság, undor, 
harag, szégyen, félelem). Amerikai, an-
gol, japán, német, svéd, francia, svájci, 
görög, afrikai megítélők 78%-ban jól 
ítélték meg, hogy a fotón látható arc 
milyen érzelmet mutat.

Eckman, arra gondolva, hogy a kü-
lönböző nemzetiségekhez és fajokhoz 
tartozó embereknek az újságok címol-
dalairól, filmekből lehet előzetes tudá-
suk az érzelmi arckifejezésekről, vizs-
gálataiba olyan népeket is bevett, 
amelyek a nyugati civilizációval bizto-
san nem érintkeztek addig. Pápua 
Új-Guinea, fore népcsoport tagjainak 
mutatott a nyugati civilizációhoz tarto-
zó fehér emberek arcát azzal a kéréssel, 

hogy próbálják meghatározni, milyen 
érzelmet fejeznek ki. A kísérletet for-
dítva is elvégezte, amerikai egyetemis-
ták kellett felismerjék a fore nép tagja-
inak arcán megjelenő érzelmeket. Hat 
olyan érzelmet talált, amit a forék és az 
amerikaiak is nagyon pontosan fel tud-
tak ismerni: öröm, harag, félelem, meg-
lepetés, undor és szomorúság. Eckman 
kutatásainak érdekessége, hogy a fore 
nép addig biztosan nem látott nyugati 
civilizációhoz tartozó fehér embert, az 
arcon megjelenő érzelmet mégis kiváló 
pontossággal fel tudták ismerni. A fent 
említett, arcon felismerhető érzelme-
ket alapérzelmeknek nevezzük.

Az arc fontossága fejlődés-lélektan-
ilag is igazolt. Az újszülött látása még 
homályos, de nagy érdeklődéssel fi-
gyeli a fölé hajló arcokat. Az arcok ko-
rai felismerését veleszületett, kéreg 
alatti mechanizmusok irányítják. Az 
újszülöttek képesek az anya arcát már 
a születés utáni első két napon megkü-
lönböztetni egy idegen arctól. A szem-
mozgásokat letapogató kamerák sze-
rint a száj és a szemek a legérdekeseb- 
bek a kisbabának. Ezeket fürge szem-
mozdulatokkal tapogatja le. Az igazi 
emberi arcot preferálja a rajzolt bohóc 
arccal szemben és a mosolygósat a 
szomorúval szemben. Legújabb, arcp-
referenciával foglalkozó kutatások már 
azt is kimutatták, hogy a 3 hónaposnál 
kisebb csecsemők a női arcokat prefe-
rálják a férfiarcokkal szemben, illetve 
a saját rasszt szemben más rasszokkal. 
Azt is igazolták (Meltzoff és Moore), 
hogy a 12–21 napos újszülöttek képe-
sek az arckifejezéseket utánozni. Ko-
rábbi kutatások szerint (Field, Wood-
son) már a 36 órás újszülöttek képesek 
felismerni és megkülönböztetni olyan 
alapérzelmeket mutató arckifejezése-
ket, mint az öröm, bánat, meglepődés. 
Ugyanezeket kifejezni csak később 
lesznek képesek. 2–6 hetesen jelenik 
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meg az öröm kifejezése, 4 hónaposan 
a düh és a szomorúság, Izard szerint 
pedig 7–8 hónapos korban az alapér-
zelmek teljes skálája megjelenik az 
arckifejezésekben.

Ebil-Eibesfeldt humánetológus va-
kon született gyermekeket figyelt 
meg. Ezek a gyermekek, bár soha nem 
láttak emberi arcot, érzelemkifejezé-
sük nagyon hasonló volt az egészsége-
sekéhez.

Az érzelmi arckifejezés kutatásait 
még hosszasan sorolhatnánk, de a fent 
említett érdekességek elegendőek ah-
hoz, hogy világosan lássuk, az arc elta-
karása, elrejtése mennyire gátolja az 
emberek közötti érzelmi kommunikáci-
ót. Csökken az érzelmi intelligencia 
fejlődése, ami a sikeres emberi kapcso-
lataink alapja.

Az arc szimbolikája mellett fontos 
látni, hogy a maszkviselésnek milyen 
gyökerei vannak az emberi kultúrfejlő-
désben.

Az ókori kultúrákban a maszkok há-
rom fő típusát különböztették meg: 
színházi maszkok, karnevál-maszkok és 
halotti maszkok (főleg Egyiptomban 
használták).

A színházi maszkok fő funkciója, 
hogy a színész ne a saját arcát, egyéni-
ségét vigye színpadra, hanem a ráruhá-
zott szerepben álljon közönség elé, 
ami gyakorta nemben és életkorban 
nagyon távol állt valódi lényétől. A 
görög drámák előadásakor gyakori 
volt, hogy egy színész több szerepet is 
eljátszott, minden szerephez külön 
maszkot vett fel. Innen ered a szemé-
lyiséget jelző persona szó is, ami ere-
detileg ilyen színházi maszkot jelent. A 
színházi maszkok a kultikus táncokban 
is megjelennek, mint az egyedi szemé-
lyiség általánossá, közösségivé válása. 
A kultikus táncban, pontosan azt hang-
súlyozva, hogy most nem az egyén, 
hanem a közösség a fontos. A görög 
maszkok viselése tehát a saját szemé-
lyiség feladását és a szereplővel vagy 
a táncközösséggel való azonosulást 
szimbolizálja.

Ugyan a maszkviselést gyakorta tár-
sítják az élet felemelő, ünnepi pillana-
taihoz, vallásos ünnepekhez, termé-
kenységi vagy hálaadó rituálékhoz a 
különböző kultúrákban, a járvány miatti 
kötelező sebészeti maszk viseléséhez 
ez nehezen csatolható. Épp ellenkező-
leg, felemelő ünnepi érzések, tánc és 
vidámság helyett a félelem, a gátoltság, 
a betegség gondolata társítható hozzá.

A különböző termékenységi rituálé-
kon szervezett orgiák is több kutúrá-
ban maszkban történtek. Vagyis maszk-
ban az ember olyan vágyait is kiélheti, 
amit a hétköznapi élet erkölcsi rendje 
nem enged meg. Eltűnik a félelem és a 
szégyenérzet, feloldódnak a gátlások. 
Pontosan úgy, ahogy a rablóknak is 

biztonságot nyújt erkölcstelen tettük 
véghezvitelében. Vagy gondolhatunk a 
középkori hóhérokra, akiknek kiléte 
nyilvánvaló volt a társadalom előtt, 
hisz ez sokszor apáról fiúra szálló mes-
terség volt, de maszkban könnyebb 
volt a halált képviselni. A Kuk Klux Klán 
tagjai is maszkot viselve követtek el 
emberiségellenes szörnyűségeket.

A maszk szimbolikájához a fent emlí-
tett örömünnepek vagy színházi ese-
mények mellett az erkölcsi fék nélkül 
végrehajtott tettek is hozzátartoznak.

A maszk és a szolgalelkűség

2300 évvel ezelőtt, jóval az iszlám 
megjelenése előtt, az arabok felfedez-
ték: ha az embereket arra kényszerítik, 
hogy eltakarják az orrukat és a száju-
kat, ezzel megtörik az akaratukat és a 
függetlenségüket, elvesztik személyi-
ségüket. Ez meghunyászkodóvá teszi 
az embert. Ezért vezették be, hogy 
minden nő kötelezően szövettel kell 
eltakarja az arcát. Majd az iszlám ezt 
úgy értelmezte, mint az engedelmes-
ség jelképét Allah, a hárem és király 
felé. A modern pszichológiai kutatások 
felfedezték, hogy arc nélkül képtele-
nek vagyunk független lényekként lé-
tezni. A 2-3 éves gyermek, ha tükörbe 
néz, felfedezi egyediségét, független-
ségét. A maszk az individualitás eltör-
lésének a kezdete. Kevés olyan kultúra 
van, ahol a nők annyira megalázott és 
kiszolgáltatott helyzetben lennének, 
mint a fanatikus iszlamista közösségek-
ben. Bármit eltűrnek, engedelmesked-
nek, nincs önálló életük, de még akara-
tuk sem. Úgy kezelik őket, mint az 
állatokat.

Az elmúlt hónapokban többször 
megfogalmazódott bennem a kérdés, a 
vírus ellen keveset védő sebészeti 
maszkok kötelezése vajon nem teszi-e 
a 21. századi embert a fogyasztói társa-
dalom identitását vesztett, akarat nél-
küli, robotként engedelmeskedő, ter-
melő és fogyasztó, értékvesztett gé- 
pezetévé?!

A hónapok óta tartó káosz mindenki-
nek nehéz. Miközben kötelező módon 
maszkot kell viselnünk, figyeljünk ar-
cunk fontosságára. Tudjuk, hogy min-
den maszk mögött egy arc van, ami a 

„lélek virága”. Figyeljünk emberi méltó-
ságunkra, hogy azt minden körülmé-
nyek között megőrizzük. Figyeljünk 
arra: attól, hogy az arcunk el van takar-
va, még felelőséggel tartozunk egymá-
sért, legyünk embertársai egymásnak. 
Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy 
mások érzéseire figyeljünk, és saját 
meleg érzéseinket mások felé sugároz-
zuk, hisz mindannyian érző lélek-embe-
rek vagyunk!

Máthé Róbert, 
lelkész, pszichológus

A maszk — mint tudjuk — első-
sorban védelmünkre szolgál: meg-
védeni az egyént a külvilág veszé-
lyeitől, megóvni szervezetünket a 
potenciálisan káros hatásoktól. Ám 
van egy másodlagos, nem kevésbé 
fontos szerepe is: elrejteni a valósá-
got, egy másik vagy semleges arcot 
mutatni mint az igazi. Lelkünknek is 
védelemre van szüksége, hiszen mi 
lenne, ha a rengeteg környezeti ha-
tás, a stressz, a lelki traumák szaba-
don garázdálkodhatnának legbelső 
énünk mélységeiben?  Elég hamar a 
lelki összeroppanás szélére kerül-
nénk. Jelen írás azonban nem a hét-
köznapi maszkokról, szerepekről 
szól, amit sokan kénytelenek viselni 
a társadalmi beilleszkedés érdeké-
ben, és azokról sem, amit mindnyá-
jan olykor felveszünk, hogy átvészel-
jük a nehézségeket. Ezeken túlmu- 
tatva olyan lelki folyamatokról esik 
szó, amelyek egy sokszor valótlan 
arculat kialakítását eredményezik, 
hamisítatlan elő maszkot, amelynek 
mindkét funkcióját felfedezhetjük 
egy aprólékosabb vizsgálat esetén.

Kezdjük mindjárt a szorongással 
és a depresszióval, jelenkorunk leg- 
gyakoribb lelki betegségeivel. A szo-
rongó vagy depressziós ember na-
gyon gyakran felveszi az áldozat 
szerepét, környezete számára ő az 
örök vesztes, akivel minden szeren-
csétlenség megtörténik, akit min-
den lehetséges betegség, baj, utol-
ér. A pszichiátriai tünettan le is ír 
egy tipikus arckifejezést, a szenvedő 
emberi ábrázatot („omega” alakú 
ránc: lefelé ivelő homlokráncok, le-
biggyesztett ajkak) — amely egy idő 
után a nap bármely szakában észlel-
hetővé válik. A szorongó személyi-
ség életeleme a lelki támasz keresé-
se, a másokból kiváltott sajnálat 
megszerzése. Mindemellett saját 
erőforrásai rejtve maradnak, nem 
használja fel azokat állapota javítá-
sára, mivel a változás a többiektől 
kapott törődés elvesztésével járhat. 
Persze akkor tud igazán kiteljesedni 
ez a szerep, ha az egyén társat is ta-
lál magának, aki fenntartja és táplál-
ja azt. Kialakulhat egy önmagában 
jól működő kapcsolat, amely viszont 
kölcsönös függőségen alapszik és 
mindkét félnek valamilyen előnnyel 
jár: az „áldozatnak” a figyelem és 
törődés, a másik félnek pedig a tá-
mogató, gondoskodó szerep nyúj-
totta előnyök (pl. társadalmi meg-
becsülés). Mi történik akkor, ha ez a 
látszólag jól működő kapcsolat meg-
szűnik? A szorongó ember magára 
marad, depressziója, félelmei foko-
zódnak és nem tud kilépni szerepé-
ből még akkor sem, ha felismeri 
mennyire káros számára ez az álla-
pot. Ilyenkor már csak egy komoly 
terápia segíthet feltárni álarca ke-
letkezésének okait, szembesíteni 
azokkal a lelki mechanizmusokkal, 
amelyek hozzájárultak a fennmara-
dásához és előhívni az egyéni erő-
forrásokat, melyek elősegíthetik az 
egészségesebb lelki életet.

A szorongás, bizonytalanság néha 

éppen ellenkező maszk viselésére is 
ösztönözhet. Nem ritka az olyan 
helyzet, amikor azt tapasztaljuk, 
hogy a külvilág számára harsányan 
megnyilvánuló, túl merésznek tűnő, 
vagy éppen a tökéletesség illúzióját 
keltő viselkedés mögött valójában 
egy szorongó, lelki egyensúlyát nem 
találó személyiség húzódik. Gyer-
mekkori, családon belüli gondok ve- 
zetnek általában oda, hogy valaki 
eltakarja valódi énje gyengeségeit 
egy olyan maszk mögé, ami azt pró-
bálja éreztetni, hogy mindent kont-
roll alatt tart. Ez is megterhelő sze-
reppé válhat, a környezet számára 
mutatott „vagányság” ha nem társul 
megfelelő belső erővel igen rossz 
irányba terelheti az egyén életútjá-
nak alakulását. Gyakran mindennapi 

„segédeszköz” lehet ilyen esetekben 
az alkohol vagy egyéb drog, mely-
nek az a szerepe, hogy a kívánt-el-
képzelt önkép minél valóságosabb-
nak tűnjék és a kellemetlen érzések 
mint a félelem, szégyen, megalá-
zottság háttérbe szoruljanak. Az 
önámításnak is vannak viszont hatá-
rai, bizonyos események, helyzetek 
arra kényszeríthetik az egyént hogy 
levesse  álarcát és feltárja valódi sze- 
mélyiségét. Ilyen katartikus pillana-
tok, a helyzettől és a kiváltó ténye-
zőtől függően lehetnek gyógyító 
vagy fatális hatásúak egyaránt.

Ha álarcról és szerepről beszé-
lünk, feltétlenül meg kell említeni a 
személyiségzavart, amely nem a 
klasszikus értelmében vett lelki be-
tegség, hanem egy életre szóló álla-
pot, a személyiségnek egy olyan el-
ferdülése, amely kihat az egyén 
kapcsolataira, társadalmi beilleszke-
désére. Az említett szorongó szemé- 
lyiségen kivűl, ismertebb változatai 
a nárcisztikus, borderline, antiszoci-
ális személyiségzavar. Ezen szemé-
lyiségtípusok esetén gyakorta elő-
fordul a színpadias viselkedés, a 
közvetlen környezetnek eljátszott 
szerepjáték amely általában egy jól 
meghatározott céllal történik: kivív-
ni a „hallgatóság” csodálatát, elis-
merését vagy ellenkezőleg: haragot, 
düht, ellenségeskedést szítani. A 
manipulatív viselkedés nagymeste-
rei ők, személyiségük egyik legfőbb 
jellemzője az énközpontúság, ezért 
vakon hisznek saját megkérdőjelez-
hetetlen igazságukban. A maszk 
amit hordanak a gyengeségeiket 
hivatott eltakarni, tehát ritkán vetik 
le, élettársuk — ha egyáltalán van 
ilyen — még évek hosszú sora után 
sem ismeri igazi énjüket.

Dr. Tallián Cristian
Karnevál-maszkok Velecéből
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A maszk mögötti 
személyiség



Több mint egy éve hunyt el dr. Ve-
kerdy Tamás gyermekpszichológus. 
Nagy vesztesége a magyar pszicholó-
gusszakmának, de jelentős szerepe 
volt abban is, hogy a laikusok többet is 
megtudhattak a fejlődéspszichológiá-
ról, hiszen a Nők Lapja rovatában szü-
lői kérdésekre adott szakszerű választ 
és több ismeretterjesztő könyvet, cik-
ket is publikált. Egyszer vendége volt 
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Karán az Év előadásának, ahol szintén 
több évtizedes tapasztalatait osztotta 
meg a  hallgatóközönséggel. Egyetemi 
tanulmányait az ELTE jogi karán végez-
te 1954–1958 között. Ezután a BTK 
pszichológia szakát is elvégezte 1962–
1967 között. Mérei Ferenc és Nemes 
Lívia szemináriumaira 1971–1976 kö-
zött járt.

1958-tól 1960-ig házitanító, illetve a 
Nemzeti Színház statisztája. 1959–
1969 között a Család és Iskola külső, 
majd belső munkatársa. 1969–1972 
között a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola óraadó pszichológiatanára. 
1972–1983 között a IX. és a III. kerület 
Nevelési Tanácsadó pszichológusa. 
1983-tól az Országos Pedagógiai Inté-
zet főmunkatársa, 1990-től tudomá-
nyos tanácsadója, 1995-től 1998-ig 
szeniora. 1992–1998 között a Miskolci 
Egyetem neveléstudományi tanszékén 
docens. 1998-tól a Pedagógus-tovább-
képzési Módszertani és Információs 
Központ alternatív továbbképzési igaz-
gatója. 1987–1991 között Solymáron a 
magyarországi Waldorf-óvoda és -isko-
la megszervezésében vett részt. 1991 
óta a nappali Waldorf-tanárképzés 
szervezője és vezetője. 1990-től az is-
kolázás szabadsága Európai Fórumá-
nak közép-európai szóvivője, 1993–
1997 között alelnöke. 1998-tól az 

Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai 
Társaság elnöke. 1998-tól a Magyar 
Művelődési Társaság elnökségi tagja. 
1991-től a budapesti magisztrátus 
tagja. 2018-tól a Széchenyi Irodalmi és 
Művészeti Akadémia címzetes tagja. 
2019. október 9-én, 84 éves korában 
hunyt el.

Érdekes meglátásai voltak, szerinte 
a gyerekeknek nem kell házi feladat, 
éppen eléggé kifárasztja őket, hogy az 
iskolában is sokat kell koncentrálniuk, 
és a másik meglátása az volt, hogy 
nem kell a gyerekeknek már kiskoruk-
ban nyelvet tanulniuk, elég azt később 
is elkezdeniük. Belső szabadság című 
könyvében a gyerekek lekötéséről, 
programválasztásáról is írt: „Az utóbbi 
években jellegzetes problémává vált, 
hogy a gyerekek érdeklődését nagyon 
nehéz lekötni — a figyelmük néhány 
perc alatt kimerül, folyamatosan újabb 
meg újabb intenzív ingereket követel-
nek, különben elunják magukat. Mi 
pedig izgatottan visszük a gyereket 
egyik programról a másikra, szaladgá-
lunk vele gyerekkoncertről játszóház-
ba, onnan esetleg valami ,fejlesztő’ 
programra, ha pedig éppen nem érünk 
rá, akkor a kezébe nyomjuk a tabletet. 
Azt hisszük, folyamatosan szórakoztat-
nunk kell. De miért tüsténkedünk körü-
lötte állandóan ahelyett, hogy néha 
kicsit végre békén hagynánk? Mert jó 
szülők szeretnénk lenni, és attól tar-
tunk, hogy ha épp nincs semmi prog-
ram, akkor unatkozni fog, magányos 
lesz, nem tud mit kezdeni magával 
egyedül. Meg talán mi magunk is úgy 
vagyunk szocializálva, hogy csak azt 
érezzük programnak, ami ,program’. 
Ám azzal, hogy a gyereket egyik prog-
ramról hurcoljuk a másikra, elvesszük 
tőle azt az úgyszólván érzéki örömöt, 

amit az egyszerű, hétköznapi tevé-
kenységekben való elmélyülés nyújt. 
Félreértés ne essék: a programokról 
sem azt mondom, hogy soha és tilos! 
Csak azt, hogy mértékkel, mert a már 
sokszor emlegetett sarazás, homoko-
zás, vizezés, csúszkálás, futkározás 
mind sokkal jobb dolgok a gyerek szá-
mára, mint a ,program’, és sokkal job-
ban meghagyják neki az önmagában 
való elmélyedés alapvetően fontos le-
hetőségét. Sokkal jobban, hangulato-
sabban, érzelemtelibben él egy gye-
rek, aki bújócskázik, fogócskázik vagy 
ipiapacsozik, mint az, aki részt vesz a 
játszóház programjaiban.” (Dr. Vekerdy 
Tamás: Belső szabadság)

Egy, a Kossuth Rádióban elhangzott 
interjúban arról beszél, hogy mennyire 
kiürültek a társadalmi pozíciók, csak a 
cím és a hatalom számít a betöltésük-
nél, valódi értékrendet nem hordoznak. 
A fiatalok azt tanulják meg, hogy a po-
zícióharcban nemtelen eszközökkel ér-
demes harcolni, különben kiszorulnak a 
társadalomból. Kiszorulásuk dacos lesz 
és szembefordulnak a társadalom érté-
keivel. Dr. Vekerdy Tamás szerint azon-
ban mégsem érdemes feladni. Szerinte 
az énerő csodákra képes, nagy erőfeszí-

téssel menni fognak a dolgok, ezért 
mottója: Tégy erőfeszítést!

Alapvetően lusta emberként jelle-
mezte magát gyerekként és fiatalként. 
Iskolásként gyerekorvos és költő akart 
lenni, majd elvégezte a jogi egyetemet, 
majd újságíró lett egy gyereklapnál. 
Nehezen kelt fel reggel, kötetlen éle-
tet akart, az újságírás mellett elvégez-
te a pszichológia nappali szakát. Egy 
idő után túl kényelmesnek érezte állá-
sát a lapnál és az is zavarta, hogy gye-
rekekről írt, de soha nem látott élőben 
gyerekeket. Ezért szabadúszó lett, ha-
talmas anyagi gondokkal, aztán gyerek-
pszichológusként helyezkedett el, hogy 
a szakma gyakorlati oldalát is megis-
merje. Szerinte ami fontos, hogy az 
ember minden nap korán keljen és so-
kat olvasson. Minden nap.

Érdekes megemlíteni, hogy dr. Ve-
kerdy Tamás volt az, aki megszervezte 
a Waldorf-tanárképzést és az egyik ve-
zetője is lett, emellett pedig egyik fia 
egy Waldorf-iskola igazgatója is lett.

Nagy vesztesége a magyar pszicho-
lógustársadalomnak, emellett pedig az 
egész magyar társadalomnak, hogy 
távozott.

Bak Rita
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A Miből mi lesz? című mesekönyv a 
Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesü-
let kiadásában látott napvilágot 2019 
őszén, majd idén, 2020 januárjában 
került bemutatásra. A könyvben ol-
vasható történetek, mesék a me-
gyénkben tanító óvónők és tanítónők 
tollából származnak. 2019 júniusában 
a Szatmár Vidékfejlesztéséért Egye-
sület meseíró pályázatot hirdetett a 
pedagógusoknak, és a felhívást Szej-
ke Ottilia tanfelügyelő továbbította 
nekik. A pályázatra előre megadott 
témákban várták a meséket, és a be-
érkezett alkotások közül a legjobbak 
egy szakmai bizottság döntése alap-
ján kerültek be a könyvbe. A mesék 
kiválasztása után a gyerekek is kivet-
ték a részüket a munkából, illusztráci-
ókat készítettek a mesékhez, melye-
ket szintén egy bizottság értékelt, és 
a legjobbnak ítélt 18 mese és az 50 
rajz került a kötetbe.

A kiadvánnyal a Szatmár Vidékfej-
lesztéséért Egyesület, valamint a tan-
felügyelőség egyik közös célja a hiány-
pótlás volt, vagyis egy olyan mese- 

könyv kiadása, melynek történetei, 
meséi a helybeli gyerekekhez szólnak, 
helybeli tanító- és óvónőktől, gyere-
kek által illusztrálva. A kisiskolások 
közül, akikhez ez a könyv szól, sokan 
ingyen megkapták jutalmul a könyvet, 
mivel rajzuk szerepel benne. Így a már 
olvasni tudó gyerekek nagy lelkese-
déssel vették kézbe, miközben saját-
juknak is érezhették, hiszen részt vet-
tek a megvalósításában, létrejöttében.

A mesekönyv másik hangsúlyos 
célja az értékek megőrzése iránti fi-
gyelemfelkeltés. A történetek, mesék 
hol élet-, hol meseszerűen mutatnak 
be olyan folyamatokat, melyek zöldsé-
gek, gyümölcsök feldolgozását írják le, 
a gyerekek így megismerkednek olyan 
kifejezésekkel is, melyeket a minden-
napokban már nem használnak. Meg-
tanulhatják a városon élő gyerekek is, 
hogy a lekvár, a kompót, a savanyúság, 
a túró, a kalács és sok más termék 
miből és hogyan készül, hiszen sajnos 
a mai világban már egyre inkább a 
bevásárlóközpontok polcairól szerez-
zük be ezeket a termékeket.

A könyv meséinek hallgatása, olva-
sása felkelti a gyerekek érdeklődését 
és kedvét arra, hogy ők is megtanul-
ják, megpróbálják elkészíteni az olva-
sott ételeket, nekikezdjenek a befő-

zésnek a szüleikkel, nagyszüleikkel, 
belevágjanak akár zöldségek, gyümöl-
csök termesztésébe, városon akár 
cserépben is kiskert hiányában, a szü-
lőkben pedig, ha gyerekeiknek felol-
vasnak a kötetből akár esti meseként, 
visszaidézhetik saját gyerekkoruk be-
főzéshez, házi munkák végzéséhez 
kötődő emlékeit. Emlékeik alapul 
szolgálhatnak arra, hogy amennyiben 
eddig nem fektettek nagy hangsúlyt 
az otthoni befőzésre, kezdjenek hozzá 
és nézzenek utána, kérjenek tanácsot, 
bevált receptet a nagyszülőktől, idő-
sebb ismerősöktől, rokonoktól, vagy 
akár az internetről, meséljenek is em-
lékeikről a gyerekeknek, és családi 
programként, a gyerekeket is bevon-
va, a hozzávalók előkészítésében való 
részvételt megengedve, kérve tőlük, 
süssenek, főzzenek, dunsztoljanak, 
kavarjanak, keverjenek együtt.

A könyv változatos történetei legin-
kább a nagycsoportos, előkészítő, I. és 
II. osztályos gyerekeknek szólnak, 
nyelvezetük, tartalmuk és terjedelmük 
miatt. A kötés, a papír minősége kifo-
gástalan, az illusztrációként szolgáló 
gyerekrajzok pedig, amelyek hűen 
tükrözik a gyermeki látásmódot, való-
ban élménnyé teszik a könyv olvasását 
és lapozását gyerek és szülő számára.

Gardó Katalin,
a BBTE — Pszichológia és 

Neveléstudományok Kar hallgatója

Közelebb az értékekhez, 
hagyományokhoz

Több mint egy éve — Vekerdy Tamás
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A városiasodással, iparosodással a 
szatmáriak számára is egyre fontosab-
bá vált a pontos idő. Természetesen 
éltek a városban jó 150 éve olyanok is, 
akiknek zsebórája, karórája volt, de a 
legtöbben még gyermekkoromban is 
sokkal egyszerűbb, kézenfekvőbb meg- 
oldásokkal határozták meg az időt. A 
saját óra még a második világháború 
idején is ritka, a szovjet hadsereg kato-
nái élelmen, nőkön, pálinkán, ékszere-
ken kívül a legtöbbször órát raboltak 
az általuk megszállott területeken, 
innen származik a későbbiekben szál-
lóigévé vált „dáváj csász” kifejezés. 
Volt olyan is közülük, akinek tucatnyi 
órát sikerült összeszednie, ezek, mint 
egyfajta státusszimbólumok szép 
rendben sorakoztak a két karján, oly-
kor még a lábszárán is.

Az áldatlan, óra nélküli állapoton a 
háború utáni időkben szintén az oro-
szok segítettek, akik az ötvenes, hatva-
nas években elárasztották a térséget 
viszonylag olcsó, tartós ébresztő- és 
karórákkal. Az én korosztályomból sok-
nak volt Pobeda órája, olyanokról is 
tudok, akik a mai napig őriznek ilyen 
olcsó mechanikus szerkezeteket, ame-
lyeket a köznép, de még az órások is 

egyszerűen „krumpli”-nak becéztek.
A falusiak a nap állása, a kakas kuko-

rékolása, illetve a harang, toronyóra 
után keltek, jártak dolgozni, ezek a 
többé-kevésbé megbízható módszerek 
a városokban is segítettek az eligazo-
dásban. Ezt egészítették ki a gyárak, 
üzemek dudái, amelyek időként emlé-
keztettek a munka kezdésére, végzésé-
re, az ebédszünet idejére. A jeleket a 
lakosság ugyanúgy rendszeresen fi-
gyelte, mint a templomok, temetők aj-
taján időnként megjelenő gyászjelen-
téseket. Ezek az információk ingyen 
voltak, az óra, az előfizetés az újságok-
ra pénzbe került.

A régi toronyórákból a mai napig van 
néhány Szatmárnémetiben, elég, ha a 
Láncos templom, a Székesegyház órái-
ra gondolok, de van toronyóra a Néme-
ti templomon, a Hildegárda/Szent Já-
nos templomon, és még sorolhatnám. 
Láda nagyságú, bonyolult szerkezet 
biztosította a működésüket, javításuk-
hoz manapság se megfelelő alkatré- 
szeket, se szakembereket nem találni. 
A Zárdatemplomnak is voltak órái, ma-
napság csak az üresen maradt helyük 
emlékeztet rájuk.

A toronyórák a négy égtáj felé mu-

tatták az időt, de aki nem boldogult az 
olvasásukkal, azoknak a harangozás 
segített. Gyermekkoromban még talál-
koztam olyan idős nénikkel, bácsikkal, 
akik a harangozás, dudálás alapján nem- 
csak azt tudták megmondani, hogy 
mennyi az idő, hanem azt is pontosan 
tudták, hogy melyik templom tornyá-
ból, melyik gyár irányából jött a hang.

Természetesen a fentiek mellett vol-
tak napórák is a városban, ilyen a mai 
napig látható egy Bercsényi/Coșbuc 
utcai magánházon.

Az új építésű templomokon általá-
ban már nincs toronyóra, egy olcsó, 
elemes órákkal, okostelefonokkal, táb-
lagépekkel elárasztott világban ezen 
nem kell csodálkozni, manapság alig 
akad olyan ember városon, aki ne tudná 
bármelyik pillanatban a pontos időt, 
rohanó világunkban ez elkerülhetetlen. 
Szabályerősítő kivételnek számít a Szi-
getlankai református templom, amit a 
rendszerváltás után építettek ugyan, 
ennek ellenére van rajta toronyóra, az 
egészen más kérdés, hogy naponta 
hány embernek van erre szüksége.

Szatmárnémeti emblematikus órája, 
a villanyóra, amely a mai napig a város 
egyik legforgalmasabb utcasarkán, az 

Ormós-házon található, ez volt fiatal-
koromban a szatmári ifjúság kedvenc 
találkahelye. A működésével elég sok 
baj volt az utóbbi évtizedekben, ennek 
ellenére nem cserélték le, ehelyett 
megduplázták, közvetlen a közelébe 
helyeztek egy másik, az időt megbízha-
tóan mutató szerkezetet. Ha jól emlék-
szem, volt Szatmáron óraszerkezet egy 
központi virágágyáson is, de sajnos 
ezzel kapcsolatban nem sikerült egyet-
len korabeli fotót se találnom.

A Közigazgatási Palotában is volt egy 
zenélő szerkezet, amely óránként érte-
sítette a város lakosait, hogy valaha, 
valamikor győztesek leszünk. Arról 
nem szólt a fáma, hogy erre mikor 
kerül sor, már meg se tudjuk, mert 
sokak örömére lemondtak róla, viszont 
a mai napig megmaradt az óra a tor-
nyon, csak ez már nem mutatja, hanem 
kiírja az időt, hőmérsékletet.

A közszemlére kitett órák idővel 
ugyanúgy elvesztették a jelentőségü-
ket Szatmáron, mint a Tűzoltótorony 
vagy a gőzfürdő. A pontos időt szinte 
mindenki ismeri, már csak a pontossá-
got kellene megtanulni.

Muhi Sándor

A Székesegyház toronyórái A Láncos templom órái A Közigazgatási Palota órája

Felújítják a Németi templom 
toronyóráját

A villanyóra mellé a közelmúltban új, 
elemes óra került

A szatmári villanyóra
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Hány óra van 
Szatmárnémetiben?



Temető. A temető már nem dráma, a 
temetés előtt robbant a dráma, amikor 
hite szerint belesüllyedt a semmibe, 
vagy emelkedett fel az igazságba. Szí-
nész volt. Játszott egy élet nevezetű 
komédiában. Azzal a süllyedéssel vagy 
emelkedéssel vége a komédiának?

A hang- és képrögzítés feltalálása 
óta tudjuk, hogy a színész is kettős 
életet él, kétéltű ember, részben saját 
magának is van, másrészt a társada-
lomnak is. Elővesszük a képet, bekap-
csoljuk a videót, és látjuk az alakját, 
halljuk a hangját, elhitetjük magunkkal, 
vagy csak úgy teszünk, mintha elhin-
nénk, hogy Ő az. Ő, mint kép, mint 
hang megmaradhat számunkra, de mi 
maradt meg belőle saját maga számá-
ra? Erre szólal meg az igazság: „akár 
élünk, akár halunk, az Úré vagyunk” 
(Pál apostol levele a rómaiakhoz). Ne 
keressük tehát azt, hogy mi marad meg 
számunkra azokból, amiért éltünk, dol-
goztunk, gyűjtöttünk, mert mi magunk 
sem vagyunk a magunké.

Az európai keresztény kultúra hagyo- 
mányai szerint terelve életünket, emlé-
ket (fejfát) állítunk Neki, hogy Róla is, 
és számunkra is álljon a jel: Ő volt! Ő a 
mienk volt!

A Szatmárnémetiben eltemetett 
színházi emberek (színészek, rendezők, 
tervezők, igazgatók) sírjait a hozzátar-
tozók csak a legritkább esetben gon-
dozhatják. Ennek egyszerű oka, hogy a 
gyermekek, hozzátartozók áttelepültek 
valahova máshová, és itt maradtak ár-
ván a kegyetlenül feledésre ítélt jelek, 
a színészsírok.

A történelmi Szatmárban 92 elhunyt 
színházi személyre bukkantunk a halot-
ti anyakönyvekben.  Közülük 67 sze-
mély Szatmárnémetiben, 10 személy 
Nagybányán, 5 személy Nagykárolyban, 
2 személy Erdődön, 1-1 személy Mező-
fényen, Batizon, Tasnádon nyugossza 
örök álmát. Találtunk még hét sze-
mélyt, akik a megyénkben hunytak el, 
de a hamvaikat a hozzátartozóik más-
hova szállították. A 67 Szatmárnémeti-

ben eltemetett színházi személyből 
csupán 30 sír maradt meg. Ezeknek a 
gondozását Bessenyei Gedő István, a 
Harag György Társulat igazgatója, illet-
ve a mögötte álló intézmény vállalja.       

Színészetünk hajnalán, a vándortár-
sulatok eltávozva egy-egy településről 
maguk után hagyták az ott elhunyt hoz- 
zátartozók sírjait. Ők még a társulat 
helyben tartózkodásakor, vagy a távo-
zásuk utáni napokban, hetekben huny-
tak el. Utóbbi esetekben temetésüket 
valamelyik egyház vállalta magára, ke-
gyeletből. Az ilyen halottak sírjai mára 
nyomtalanul eltűntek. Állítólag Szat-
márnémetiben a neves Könyves szí-
nészcsalád egyik tagja valamelyik te-
metőnk árkában nyert nyugalmat. A 
halott anyakönyvezése is elmaradt.

Szentgyörgyi István (Diósjenő, 1842. 
febr. 20.- Kolozsvár 1931. okt. 19.) a 
magyar színjátszás egyik legnagyobb 
alakja, akiről színészképző egyetemet 
neveztek el Marosvásárhelyen, Halot-
tak napján című versében fogalmazta 
meg a vándorszínészek gyászának fel-
dolgozhatatlanságát.   

    
Máramaros, Szombathely, 
Zala temetője,
Egy-egy kis virágom 
nyugszik a földedbe’,
Egymástól, éntőlem, 
de távol nyugosztok,
Hisz csak vándorszínész az édesapátok!

Hogy voltatok egykor, 
tán csak én tudom még,
Jó édesanyátok hant alatt nyugszik rég.
Nem öleli senki sírva a fejfátok:
Hisz csak vándorszínész az édesapátok!

Rátok horpadt a föld, s fejfátok kidőlt,
Poraitok felett tán még a fű se zöld;
Nem talál már senki e földön reátok:
Hisz csak vándorszínész az édesapátok!

Ha szomszédságotokban 
láng gyúl a sírokon,
Ne szégyenkezzetek, pihenjetek 

nyugton!
Piciny fejfátoknál gyertyát 
nem gyújthatok:
Hisz csak vándorszínész az édesapátok!

A versben leírt hasonló sors jutott 
vándorszínészeink többségének, így a 
Bényei színészcsalád két kislányának. 
Miközben a gyászoló színészszülők 
megállás nélkül járták az országot, 
nem volt alkalmuk kis halottaik sírjait 
Szatmárnémetiben meglátogatni. Köllő 
Béla egykori szatmárnémeti színmű-
vésznek két Béla névre bejegyzett fiát 
is a hídon túli temetőben hantolták el, 
míg Köllő Béla a házsongárdi temető-
ben várja a feltámadást. Jelenleg a két 
gyermek és nagyanyjuk sírja a hídon 
túli temetőben még megvan.

Ha megszámoljuk, hány színészünk 
sírja tűnt el az elmúlt két évszázadban 
Szatmár megye településein, bizony 
elpirulunk. Ez a megállapítás felekezet-
től függetlenül érvényes kivétel nélkül. 
A soktucatnyi névből csak három elfe-
ledettet emelünk ki: Abday Sándort és 
nejét, Csepreghy Annát és Sepsy Ká-
rolyt. Mindannyian Szatmárnémeti te-
metőben nyugszanak, de a sírjukról 
senki nem tud semmit. Minden való-
színűség szerint sírkövük is volt, mert 
annak idején nagy tiszteletnek örvend-
tek a városban is és országszerte is. A 
sírkövek mára eltűntek. Volt-e a sírkö-
vükön különösebb felirat? Nem tudjuk.

Kiss Miklós (Kiss Ferenc testvérbáty-
ja) 1918-ban elhunyt színészünk (Szé-
kesfehérvár, 1882. – Szatmárnémeti, 
1918) sírját 1940-es évek közepéig gon-
dozták a városban működő színtársula-
tok tagjai és a színházba járó közönség. 
A szokásos személyi adatokon kívül 
csak annyi szerepel Kiss Miklós sírkövén, 
hogy „színész”. 1948-tól 1956-ig társu-
lat nélküli, befogadó lett színházépüle-
tünk. A kommunista korszakban már 
nem jutott gondoskodó figyelem a múlt 
emlékeinek megőrzésére. Énekelték is 
büszkén a rendszer eszméit vezérlők: 

„A múltat végképp eltörölni”, így aztán 

a Kiss Miklós sírja is eltűnt a többi szí-
nészsírral együtt. Nagy szerencse, hogy 
az 1990-es évek első felében rábukkan-
tunk a sírkövére, és hála Kanizsai László 
tiszteletes úrnak a sírkő megmenekült 
a megsemmisítéstől. Ma egyik becses 
színháztörténeti ereklyénk a vasútállo-
más melletti temetőben.

Sírfeliratok  

Szatmárnémetiben jelenleg két szí-
nészsír található, amelyeknek a szokott 
adatokon kívül (név, születési és elhalá-
lozási adatok, szakmai megjelölés) sza-
vuk van a látogatóhoz.

Bessenyei István Szatmárnémetiben 
a vasútállomás melletti református te-
metőben várja a feltámadást. A színmű-
vész-rendező és színtársulat igazgató 
sírján Pilinszky János Gyász című költe-
ményének utolsó sorait olvashatja a 
művész emléke előtt tisztelgő: „állsz 
tűnődve és hagyod,/belepjenek, mint 
sűrű gyász,/a foszló csillagok”. A költői 
felirat az égig érő gyász fájdalmára utal.

Soós Angéla színésznőt is a vasútál-
lomás melletti református temetőben 
helyezték örök nyugalomra. Sírkövére 
a Kassák Lajos ihlette gondolatot fűzi 
tovább maga a művésznő: „Szétosztot-
tam önmagam szerepeimben és azok 
szívében, akik társamul szegődtek a 
színházban és az életben”.

Sok száz sírfelirat áttekintésével azt 
a tapasztalatot szűrtük le, hogy az el-
hunyt neve, születési és elhalálozási 
időpontja mellett szerepel a „színmű-
vész, rendező, grafikus” szakmai meg-
jelölés. Egyedül a Bánffy Miklós-díjas, 
és a Határon Túli Színházak IX. Feszti-
válján, 1997 júniusában különdíját 
nyert Gheorghiade Mária sírkövén nem 
szerepelnek a szakmai elismerések.

Deésy Jenő sírján a „RSZK érdemes 
művésze” felirat szerepel. Helytelenül, 
ugyanis 1958-ban, amikor a művész ezt 
a kitűntetést kapta Román Népköztár-
saságról beszélhettünk. A sírfelirat, il-
letve a sírkő 1967-ben készülhetett, a 

Mensáros László sírja Sírfeliratok a nagy művész sírján
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Színészsírok feliratai



Lelkedet elrejteni, ó ember, miért 
kell? Megcsillanni kell azt hagyni az 
élet pusztáján, hiszen erénye az min-
den halandónak. S ha különböző 
szemekből is állunk össze, mondd, 
zsákmányul miért esünk egymásnak?

Fogadd meg hát, mit az élet tanít: 
bánatodat, örömödet, érzésedet... 
önmagadat sose rejtsd maszk mögé, 
hadd lássa a világ, mit eddig féltve 
titkoltál, engedd el, mi benned lako-
zik, szabaduljon ki, mint a ketrecből 
menekülő, lágyan simogató kolibri.

Talán csak önmagadnak félsz meg-
mutatni igazi valódat, hiszen isme-
red-e igazán azt az alattomos virág-
szálat, melyet gondosan, hosszú 
éveken át tartottál álarcod árnyéká-
ban? Tudod-e még ki vagy? Tudod-e 
még ki vagy mindazok után, mit a 
világ szörnyei suttogtak megostro-
molt füleidbe? Szívemmel érzem, 
hogy álcád már a részeddé vált, már 
nem te irányítod tetteidet, mostan-
ra már a tetteid határozzák meg 
igazi valódat.

Mi elől bújkálsz még mindig, ó 
halandó? Hiszen a pusztaság már a 
tiéd, a világ vadai lábad elé borulnak, 
önmagaddal vívod már csak a csatát, 
s mégis a legemésztőbb háború ez, 
melyet az ég valaha kémlelt. Ennek 
ellenére győztesen kell levonulnod a 
csatamezőről, amely maga az élet. 
Elfogadnod mást igen nagy könnyű-

ség, de magadat szeretni tudod-e 
teljes, romlott szíveddel, melyet 
még nem a világ ural? Győztes leszel 
mégis, ha egész életeden át csatát 
vívsz igazi valóddal, s ha majd a csata 
végeztével lehull a lepled, melyet 
egészen addig gondosan magadon 
tartottál. Ha majd a tél jegén meg 
tudsz állni igazi, megtépázott, elve-
szett arcodat mutatva, nos bizony 
akkor mondhatod, hogy mögötted 
van az élet rideg keménysége.

Kovács Anett,
Hám János Római Katolikus 

Teológiai Líceum

Maszk
művész halálának évében vagy később, 
amikor az országot már Románia Szoci-
alista Köztársaságként nevezték, innen 
származhat a sírfeliraton szereplő té-
ves RSZK művésze felírat. Jó lenne 
helyreigazítani.

Az Erdős I. Pál képzőművész, színház-
igazgató és díszlettervező sírkövén a 
Művészet Érdemes Mestere kitüntetés 
is szerepel, helyesen és pontosan. A sír-
követ a művész gyönyörű, lírai foganta-
tású domborműve díszíti.

Mensáros Lászlónak személyes kap-
csolódási nincsenek Szatmárral, de 
annyira különleges a sírfelirata, hogy 
nem tudunk ellenállni a kísértésnek, és 
itt megmutatjuk az olvasónak. Még 
színházi berkekben és a filmvilágban 
tájékozatlan ember is tudja, hogy Men-
sáros László színművész, színházi ren-
dező, koncepciós per elítéltje volt. Ese-
ményekben bővelkedő mindennap-
jainál csak szellemi élete volt gazda-
gabb. Sírján szokatlanul sok (kilenc) 
idézet is arról tanúskodik, hogy nem 
tudott választani a sok szellemi jóból, 
amiben részesült, illetve részesítette 
magát élete során. (A síremléket Kam-
pfl József szobrászművész készítette a 
Farkasréti temetőben.) Ugyanakkor a 
kilenc gondolatot tartalmazó lap arról 
is tanúskodik, hogy a sírban porladó 
testben milyen gazdag lélek lakott va-
lamikor. Síron túli szavai ennek a széles-
körűen művelt embernek a személyes 
üzenetei is egyben mindenkihez. A 
szerzők névsora nem esetleges, ellen-
kezőleg, nagyon is átgondolt válogatás 
lehetett, íme: Arany János, Babits Mi-
hály, Federico Fellini, Leonardo da Vin-
ci, Lev Tolsztoj, Shakespeare, Weöres 
Sándor. Ne feszítsük tovább a húrt, 
lássuk Mensáros László elgondolkodta-
tó sírfeliratait.

„Nincs a világon se jó, se rossz: gondol-
kozás teszi azzá.” (Shakespeare: Hamlet) 

„Azonkívül úgy rémlik, nem vagyok 
alkalmas a családi életre, bár azt szere-
tem legjobban a világon.” (Lev Tolsztoj)

„Csak az ősz fordultán, / leveleid hull-
tán / ne kívánj nyarat.” (Arany János: 
Mindvégig)

„Nincs olyan jelentéktelen kis része a 
világnak, amely nem hatna ki az egész-
re.” (Leonardo da Vinci)

„Szeme felragyog, mint valami várat-
lan felfedezésre, fölkel az asztaltól, ki-
egyenesedve, ragyogó arccal, zavarosan 
beszélni próbál mindenkihez, a nézőté-
ren ülőkhöz.” (Federico Fellini: 8 és ½)  

„Mit nem tenne még, ha szenvedélyre 
volna oly oka, mint van nekem? Könnyár-

ba fojtaná a színpadot, s irtóztató be-
széddel repesztené meg a nézők fülét, 
hogy a vétkes megőrüljön belé, képedjen 
az igaz, s a közönyös zavarba essék: el-
kábítaná magát a szem s fül érzete.” 
(William Shakespeare: Hamlet)

„Önmagad beutazása a mindenség 
beutazása. A térbeli világ úgy viszonylik 
a mindenséghez, mint egy ruhazseb az 
élő testhez. Éjjel, a csillagos ég alatt fel-
fohászkodsz, mily nagy a világ! De ládd 
egyetlen gondolatod a legtávolabbi égi-
testen is túlfut pillanat alatt.” (Weöres 
Sándor: A mozdulatlan utazás)

„Engedelmeskedem neked, Mindenha-
tó, először is az irányodban tanúsítandó 
belátáson alapuló szeretetem okán, má-
sodszor pedig azért, mert Te vagy az, ki 
megszabod az emberi élet hosszát.” 
(Leonardo da Vinci)

„Nem is olyan nagy dolog a halál.” 
(Babits Mihály: Balázsolás)

Az idézetek a művész gondolatvilá-
gából kiszűrt üzenetek. Segítenek Men-
sáros László emberi és szellemi szobrá-
nak elképzelésében, de ugyanúgy 
segítenek elgondolkodni a világ dolga-
in és segítenek önmagunk felfedezésé-
nek kalandjában.

Végül egy gyakorlati lépésről is szól-
hatunk a szatmári művészsírokkal kap-
csolatban. Mivel művészparcellát te-
metőink nem tarthatnak fenn, meg-
született egy megnyugtató egyezség 
az egyházi vezetők és a színház vezeté-
se között, amely szerint a színházi sze-
mélyiségek sírjai örök védettséget kap-
nak a temetőt működtető egyház 
részéről azokban az esetekben, ha hoz-
zátartozók nincsenek és nincs, aki föl-
vállalja a sírok fenntartásának költsé-
geit. Ehhez döntéshez mi most négy 
kiegészítést fűzünk:

1. Jó lenne a fenti egyezséget kiter-
jeszteni a megye összes településeinek 
temetőire.

2. Nem csak a színészsírok, hanem a 
település legjelentősebb személyisé-
geinek sírjai is részesüljenek védett-
ségben.

3. Az eltűnt sírok, sírkövek pótlására 
külön képzőművészeti alkotás, emlék-
mű (vagy annak elkészüléséig emlék-
tábla) felállításával becsülhetnénk meg 
jelentős elődeinket, őrizhetjük és tanít-
hatjuk neveiket. Egy ilyenre felkerül-
hetne Ady Endre anyai nagyszüleinek a 
neve is, akiket Szatmárnémetiben a 
hídon túli temetőben hantoltak el, de a 
sírjuk már nincs sehol.   

4. A védettségre javasolt sírokat erre 
a célra felállított bizottság tegye meg.

Csirák Csaba  

Erdős I. Pál képzőművész, színház igazgató és díszlettervező sírköve

Maszkot viselni nem könnyű,
Minden ember együtemű.
Bezárkóztunk örökre,
Visszahúzódtunk egy életre.

Az élet néha változó,
Az ember pedig álmodó,
S ezt az álmodozást
Végigkíséri a vándorlás.

De jön a dübörgő felhívás,
Az a bizonyos „Maradj otthon!”
Az ember élete monoton;
Ott áll e világi romokon.

Lelkünk megkötözve,
Nem képes az életre.
Próbálna szabadulni,
Nem szeretne vitatkozni.

A maszk lett már a megoldás
S az embereknél háborgás,
Sajnos ez még így marad,
Míg az emberiség halad.

Maszkot visel mindenki!
Az ember némán szemléli,
De a megoldást nem észleli;
Próbál az első helyen lenni.

Ó, Istenem, Te légy velünk!
Nyisd ki kérlek szemünk-lelkünk,
Mert nem tudjuk, hogy mit tegyünk,
Te légy mindig segedelmünk.

Erdei Áron,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
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Látlak.
Ne rejtsd maszk mögé

A fejedben milyen cipők járnak,
A szembogarad nekem énekel,

S a gondolatnak  
semmi nem szab gátat.

Ne rejtsd maszk mögé,
Szavaidba kódolt  

mindent a fájdalom,
Egy szó mint száz, de a lélek tükre

ismersz, tudod; az én asztalom.

Ne rejtsd maszk mögé,
Szép mosolyod s a szemráncok
Nagyszájúak, csitítsd el mindet.

Számomra csak tüzes láncok.

Ne rejtsd maszk mögé,
Nem tudtad, a vakok is látnak?
Hűvös éjjelen az ujjak s a fülek

Mind mind  
egymásnak magyaráznak.

Ne rejtsd maszk mögé,
Hiába gondolod: így nem fertőzöl

Elég egy könny, egy elejtett szó
S a bőrömben hordlak, üldözöl.

Ne rejtsd maszk mögé...
Két nap és úgyis pozitív leszel.

Minek a hűhó,  
tudd meg, elfáradtam,

Egyszer mindenkit  
bolonddá teszel.

Kulcsár Izabella,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Egyszer egy esős őszi napon a gyere-
kek az iskolában ültek. Volt egy lány 
akit Erikának hívtak. Ő mindig egyedül 
volt, mindig bántották, kiközösítették 
és eltaszították maguktól. Ez mind 
azért volt, mert más volt, mint ők. Bu-
tább, csúfabb, ducibb volt náluk.

Egyszer Erika egy nagyon szép maszk- 
kal ment iskolába, de ez a maszk gyö-
nyörűen meg volt festve, szépen meg 
volt varrva és a színe is szép volt. Mikor 
belépett az osztályba, először Vivi 
vette észre, nagyon megtetszett neki 
és az első kérdése az volt, hogy hol 
vette és mennyibe került? Erika el-
mondta neki, hogy ezt ő készítette és 
egyből felajánlotta Vivinek, hogy na-
gyon szívesen készít neki is egyet. Vivi 
azonnal elfogadta az ajánlatot, de 
megjöttek a többiek és kinevették Eri-
kát. Vivi sem értette miért nevetnek 
ennyire a többiek és megkérdezte:

— Ti mit nevettek ennyire?
— Hát nem látod, hogy Erika hogy 

néz ki? — mondta gúnyosan Marci.

— Jaj, hát hogy ne látnám. — mond-
ta Vivi kamu nevetéssel.

Erika sírva elfutott, Vivi utánna akart 
menni, de  többiek megállították. Erika  
a maszkját elejtette és a többiek szét 
taposták. Mikor Erika visszament az 
osztályba, akkor Vivi felállt és bocsána-
tot kért Erikától nyilvánosan és nem 
érdekelte, hogy a többiek kinevetik.

Az iskola után a többiek bevallották 
Vivinek, hogy nekik is tetszett az a 
maszk és csak azért nevették ki, mert 
irigyelték.

Napok teltek el, de Erikát nem látták 
és már kezdtek aggódni, mikor egyszer 
csak betoppant.

— Mi történt veled? — kérdezte Vivi
— Maszkokat készítettem nektek, 

mondjuk tudom, hogy ezért még nem 
fogtok kedvelni. — mondta elszomoro-
dó hangon Erika.

Miután ez a mondat elhagyta a száját 
mindenki egyszerre a nyakába borult és 
megköszönték. Ezután nem telt el úgy 
nap, hogy ne kapott volna mindenkitől 
ölelést és mindenkivel jóban lettek.

Zilahi-Kató Nóra,
Református Gimnázium

Állok. Fázom. Várok. És látom. Majd-
nem mellettem egy néni álldogál, 
ugyanazt csinálja amit én. Látom, hogy 
maszk van rajta, s azt is látom, hogy 
alig bírja. Sőt, még a maszkján is látszik, 
alig bírja. Lehúzza a maszkot, hogy le-
vegőhöz jusson. Hirtelen rápillantok, s 
azt hiszi: azt gondolom dühösen és go- 
noszan “ vajon miért húzta le a maszk-
ját?”, s talán ez a kérdés meg is fogal-
mazódik bennem, de mégsem szólok, 
csak állok tovább csendben. Mert meg-
értem. És átérzem. Milyen lenyomni 
akár 8 órát ebben az újfajta ruhanemű-
ben. Néni felhúzza maszkját és mellém 
áll. Kérdezi: Na és magán miért nincsen 

maszk? Gondolataimban megfogalma-
zódik, hogy tényleg nincs rajtam 
maszk? Ennyire elfelejteném ha rajtam 
lenne vagy hogyha mégsem? Ennyire 
hozzászoktam már? De mégis ezt hogy 
lehetne megszokni? Közben eszembe 
jut, hogy a néni válaszra vár. Válaszolok 
neki: Elnézést, megfeledkeztem róla. 
Egyből előkapartam a zsebem mélyéről 
egy maszkot és felraktam. Mondja a 
néni, micsoda felelőtlen fiatalság, hogy 
ilyen fontos dologról megfeledkezni, 
nem hiába “mondják a tévében hogy a 
fiatalok hordozzák”. Kérdezem: Mit 
hordoznak? Hát nem ezt a maszkot! 
Aztán fogta magát és tovább ment. 
Mielőtt azt gondolnád, hogy lehúztam 
a maszkot... Tévedsz! Nem a néni miatt 
tettem fel, hanem magamért, ember-
társaimért és a jövőnkért!

Komáromi Cintia,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

A jövőért

Öröm, igazi és őszinte mosoly, mely-
től a szemed sarkában megjelennek 
azok az aprócska ráncok, amikről idős 
korodban az unokáid megkérdezik 
majd, hogy miért vannak ott, s te bol-
dogan meséled nekik, hogy ezek a bizo-
nyítékai annak, hogy igazán éltél, önfe-
ledten, legjobb tudásod szerint. Bánat, 
harag, düh, kétségbeesés, remény és 
reménytelenség, szomorúság, ezek 
mind leolvashatók egy emberről. Nem 
kell mást tennünk, elegendő az, ha rá-
nézünk és azonnal tudjuk. A sugárzóan 
piros arcából, a páratlan mosolyából, a 
ragyogó szemeiből. Az életünk minden 
pillanatában hozzászoktunk ehhez. 
Hisz, az emberek arcát mindig látjuk, 
olyanok akár a nyitott könyv, mégis mi 
gátolna meg ebben, nem igaz?

És tessék, láss csodát, itt tartunk. A 

veled szembe jövő embereknek csak a 
szemeit láthatod. Az arcuk többi részét 
maszk fedi, amit annak érdekében vi-
selnek, hogy szeretteiket és saját ma-
gukat is megvédjék. Már nem tudsz 
olvasni az emberekben, a mimikájukból, 
a pillantásukból. Már nem látod hogy 
az előtted lévő személy mosolyog, 
vagy dühös, talán szomorú? Nem tudod 
hogy az akihez beszélsz, az aki jóízűen 
nevet a vicceiden, az tényleg őszintén 
teszi? Vagy talán ez is csak erőltetett 
színjáték?

Jelen helyzetben, az, hogy maszkot 
viselünk, az, hogy egy szemmel látható 
álarcot hordunk temérdek dologban 
gátol, határt szab olyan tereken ame-
lyekhez eddig nyílt utunk volt. Mondják 
sokszor, hogy az ember álarcot visel, s 
hogy nappal mindenki előtt a szebbik 
oldalát mutatja, ami boldog, elégedett. 
De később, mikor magára marad, le-
dobja álarcát, feltörnek belőle az egész 
nap elfolytott érzések, és teljesen más 
emberré válik. Majd reggel, megint 
magára ölti a mosoly-maszkot, és kez-
dődik minden elölről. Ez mégis más. 
Teljesen más. Bárki bármit mondjon, ez 
nem ugyanaz! Ezúttal aki láthatatlan 
álarcát nap, mint nap viselte, nehéz 
szívvel veszi fel a láthatót.

A maszk többet sugall, mint puszta 
anyag, amit viselni lehet ebből meg 
abból a célból. A mai világban, ha masz-
kot látunk, a szemünk előtt pörögnek 

le sorozatszerűen, akár csak a dominó 
darabok, az elmúlt néhány hónap emlé-
kei. Újra érezzük azt a gombócot, mint 
mikor elkezdődött, mikor elszigetelőd-
tünk mindentől és mindenkitől, nem 
pusztán fizikailag, hanem sokkal mé-
lyebb értelemben. Azt a szorongást, 
félelmet ami egykor a mindennapjaink 
része volt, mikor fogalmunk sem volt 
arról, hogy mi lesz a következő lépés. 
Mit teszünk ezután, mit lép a világ ezu-
tán. Hisz, ezt most sem tudjuk. De egy 
biztos. Megváltozott minden. A normá-
lis, hétköznapi ember — aki minden 
reggel felkelt, felöltözött, reggelizett, 
köszöntötte családját, munkába indult, 
sietve, nehogy elkéssen, ez az ember 
elsőként nem az ebédjét pakolja a tás-
kájába, a buszra felülve nem a jegyéért 
nyúl előbb, hanem ezért az álarcért, 
ami manapság nélkülözhetetlen.

Igen, minden megváltozott. Nincs is 
ezzel semmi baj. Az ember alkalmazko-
dik, sodródik az árral, persze egy bizo-
nyos pontig.

Az egyetlen kérdésem csak az, hogy 
ebben a változó, nyüzsgő, sürgető vi-
lágban, ahol megannyi érzelem uralko-
dik, ahol az emberek hajlamosak elve-
szíteni saját énjüket, te, aki ezt olvasod, 
mindezek ellenére, ha a körülötted lé- 
vő világ akár egy romos ház, össze is 
omlik, te önmagad tudsz maradni?

Tordai Melissa,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
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Álarc

A maszk

Az élet harca
Maszkban ülni kemény meló,
Mindenkit idegesít ez a stilo!

Nincs mit tenni
El kell fogadni,

Hogy egy szebb életért  
tudjunk harcolni.

Ne csüggedj,  
lesz még ennél rosszabb,

Mikor mindenkit  
karanténba vágnak!

A maszk alatt fuldokolsz
Nem kapsz levegőt  

és csak habogsz.
Sose tudhatod mi vár rád,

Megúszod te is ezt ám?
Nem hinném, hogy megúsznád!

Azt sem tudod mit csinálj,
Inkább világgá szaladnál!

Rácz Jenni,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium



Egyszer volt, hol nem volt még, ami-
kor 2020-at írtunk, történt valami olyan, 
ami felejthetetlenné tette azt az évet. 
Amikor a világ több részre szakadt és 
megismert új dolgokat, szavakat, egy 
világjárvány kapcsán.

A történet 2019-ben kezdődött, ami-
kor decemberben az öregasszonyok 
térdig a hóban álltak az ország határá-
ban, és pletykáltak a szomszéd ország-
ból érkező asszonyokkal. Rebesgették, 
hogy a világvezető király megbetege-
dett, de nem egy átlagos betegség volt 
ez, hiszen a király a korona viselése 
miatt, elkapta a koronavírust, ami fertő-
ző volt, bárkire és halálos. Az öregasszo-
nyok kikürtölték, hogy mi történt a pa-
lotában. A nép többsége nem hitte el, 
azt hitték csak egy ártatlan pletyka. Vi-
szont telt múlt az idő, a királyról semmi 
hírt nem hallottak, a nép kezdett meg-
ijedni, hogy történt valami szörnyűség, 
csak elhallgatják. Elteltek az ünnepek, a 
szilveszter is, de február elején hírt kap-
tak, hogy a király meghalt.

A király fia, Fülöp átvette a királysá-
got és új szabályokat hozott érvénybe, 
amint elfoglalta a világ trónját és átvet-
te a vírust okozó koronát. A szabályok 
furcsák voltak. Folyton kezet kellett 
mosni, és minél többet kellett otthon 
maradni. Nem sokkal később, Fülöp ki-
rály felült óriási nagy sasmadarára, kör-
bejárta a világot és parancsba adta, 
hogy minden iskola bezár, mivel egyre 
több a fertőzött a világban. Persze vol-
tak olyan emberek, akik még mindig 
nem hitték el, mivel nem ismertek sen-
kit, aki elkaptak a koronavírust. Csak 
kapták az értesítéseket, hogy egyre 
több a fertőzött. A nép egyik része félt, 
a másik része nem hitt. Háborogni kezd-
tek, mivel nem hitték el, hogy létezik a 
vírus, és elkezdték megszegni a különös 
szabályokat. Állították, hogy ezt az egé-
szet csak az új király Fülöp találta ki, 
hogy megszerezze a koronát. Fülöp ki-
rály a szabályszegések miatt nagyon 
megharagudott a népre hisz látta, hogy 
nem vigyáznak magukra és egymásra, 
ezért elrendelte a kijárási tilalmat, vagy-
is a karantént.  A nép nem mehetett 
sehova. Lezárták az iskolákat, a munka-
helyeket, csak a boltok maradtak nyitva. 
A társadalom átköltözött az online vi-
lágba. Teltek, múltak a napok, az embe-
rek többsége nehezen bírta ki. Míg 
végül 2 hónapra húzódott ki a karantén. 
Ami alatt az emberek otthonról dolgoz-
tak, a diákok pedig otthonról tanultak. 
Majd a karantén után Fülöp király pa-
rancsba adta, hogy a nép, szerte a vilá-
gon mindenhol maszkot kell viseljen, 
zárt vagy zsúfolt területen.

Ahogy a karantén időszak, úgy a nyár 
is nagyon nehezen telt el. A kicsi Anna 
már nagyon várta, hogy újra iskolába 
mehessen. Fél év tanítási szünet után a 
gyerekek már visszavágytak, rég nem 
látott társaik és tanáraik társaságába. 
Anna nagyon szeretett iskolába járni és 
szomorú volt, mikor bezárták, de tudta, 
hogy nemsokara itt a szeptember és 
újra iskolába mehet, még akkor is, ha 
most kicsit más lesz az iskola.

Eljött hát a nagy nap a kicsi Anna 
életében. Anyukájával elindultak az is-
kola felé. Amikor odaértek, a tanító néni 
fogadta őket, és szólt nekik, hogy saj-
nos be kell tartani a szabályokat, emiatt 
pedig, most nem ölelheti meg a baráta-
it, sem a tanító nénit. Emellett távolsá-
got kell tartani, legalább egy métert, 
kezet kell mosni, maszkot kell hordani, 

és vigyázniuk kell úgy magunkra, mint 
másokra. Anyuka most nem kísérhette 
Annát csak az iskola ajtajáig, ott kapott 
egy maszkot az iskola doktor néniétől, 
ami csúnya és unalmas volt. Mivel neki 
már volt egy maszkja, ami érdekes volt, 
ezért amit kapott berakta a táskájába. A 
gyerekek nagyon örültek, hogy újra lát-
hatták egymást, de nagyon nehezen 
tudták a szabályokat betartani. Egész 
nap csak a padban ültek, a maszkban. A 
tanító néni mindig figyelmeztette őket, 
hogy tartsák be a szabályokat. De ho-
gyan tudnának így együtt játszani, mint 
régen?

Annát már az iskola előtt várta anyu-
kája a nap végén. Hazafelé elmesélte 
anyukájának, milyen volt az első iskola-
napja. A kicsi Anna nagyon maga alatt 
volt. Szeretett volna visszamenni az is-
kolába, de a régibe, ez az új iskola a 
szabályokkal nem volt olyan jó. Ebéd 
után a kicsi Anna elővette a táskáját, 
hogy felkészüljön a holnapi napra, ami-
kor a kezébe akadt a maszk, amit az is-
kolában kapott. Ahogy a kezében tar-
totta, érzet benne valami érdekeset, 
furcsát, természetfelettit.

Anna felvette a maszkot, de ahogy 
belenézett a tükörbe, nem úgy látta 
magát, mint mindig. Mintha megzarga-
tott zavaros vízben nézné saját tükörké-
pét. Kiment anyukájához, aki éppen fő-
zött, hogy megmutassa a maszkot. 
Szólította anyukáját, de ő észre sem 
vette. Mintha nem hallaná, látná. Ami-
kor Annának valami eszébe jutott, be-
szaladt szobájába, és elővette a kedvenc 
mackóját, rátette a maszkot, és a mackó 
eltűnt.

— EGY LÁTHATATLANNÁ TÉVŐ 
MASZK! — kiáltott fel a kislány.

— Anna, szóltál? — kiáltott neki az 
anyukája.

— Neeem! — vette észre magát a 
kislány, levette a maszkot a maciról és 
kezében tartotta.

— Pedig te voltál… — szólalt meg a 
maszk, Anna megijedt. — …ne ijedj 
meg, nem foglak bántani.

Anna nem tudta mit tegyen, de a 
maszk folytatta mondaivalóját.

— Látom, te vagy a szerencsés. Igen, 
én egy láthatatlanná tévő maszk vagyok, 
de van még más is. Tudom a vírus ellen-
szerét, és el kellene vinned egy olyan 
emberhez, aki el tudja készíteni.

Anna meglepődött, gondolkodott, 
végül úgy döntött segít a maszknak. 
Felvette a maszkot, tett ételt és italt a 
táskájába, és útnak indultak. A kicsi 
Anna végig magán hagyta a maszkot, 
így könnyebben el tudott jutni a város-
ban található doktor úrhoz, aki már na-
gyon öreg, és már nem dolgozott. Nem 
volt nehéz oda találni, rengeteg hallott 
róla. A doktor régen híres orvos volt, aki 
mindenkit meg tudott gyógyítani, aztán 
megöregedett. Anna magán hagyta a 
maszkot, amikor bement a házba, lassan 
végigjárta, majd, amikor megtalálta az 
öreg orvost, levette a maszkot. A doktor 
megijedt.

— Szóval Ön az a híres doktor. — 
mondta a maszk. — Sokat hallottam 
magáról. Segítenie kell nekünk.

Az orvos annyira meglepődött, hogy 
szótlan marad, csak bólogatott.

— Önnek kell elkészítenie a koronaví-
rus ellenszerét. — folytatta a maszk.

— De…de én nem tudom, hogyan 
kell. Nagyon rég volt, amikor én utoljára 
dolgoztam. — mondta szomorúan a 
doktor.

— Én mondom, hogyan kell csinálni. 
— győzködte a maszk.

Végül sikerült meggyőzni az orvost, 
neki is álltak, de nagyon lassan haladtak, 
ezért a maszk elmondta a doktornak mit 
kell csinálnia, majd a kicsi Annával haza-
mentek. Bementek Anna szobájába, sze- 
rencsére az anyukája nem vette észre. 
Anna gyorsan leírta a házi feladatát, va- 
csorázott, majd lefeküdt aludni.

Másnap minden ugyanúgy történt. 
Az iskola nem változott. Anna alig várta, 
hogy hazamenjen a maszkhoz, és újra 
elmenjenek a doktorhoz. Az idő nagyon 
lassan telt így, hogy nem nagyon járkál-
hattak, nem mehetek ki az udvara, tá-
volságot kellett tartsanak, és így nem 
tudtak játszani egymással. Mikor véget 
ért a nap, anyukája már az iskola előtt 
várta. Együtt hazamentek, ebédeltek, 
majd úgy, mint az előző nap kicsi Anna 
a láthatatlanná tévő maszkkal elindul-
tak a doktorhoz. Mikor odaértek az or-
vos és a maszk átbeszélték, hogy biztos 
jó lesz az ellenszer, amíg a kicsi Anna 
azon gondolkodott, hogy jutnak majd el 
a palotába Fülöp királyhoz, hogy odaad-
ják neki az ellenszert. A maszk megkér-
dezte, hogy min gondolkodik, amikor 
pedig Anna elmondta, a doktor felaján-
lotta, hogy elviszi őket. Bevitte őket a 
garázsba, majd leporolta évek óta nem 
használt autóját, és együtt elindultak a 
palotába. Hét nap és hét éjszaka utaz-
tak a palotáig. Az út alatt rengeteget 
nevetek együtt, és jól érezték magukat. 
A kicsi Anna félt, nem tudta mire szá-
mítson. Végül megérkeztek a palotához. 
A palota előtt két nagydarab őr állt, 
akik a vírus miatt nem engedhetek be 
senkit a palotába, de addig erősködött 
a doktor, míg ki nem hívták Fülöp királyt 
a kapu elé.

Amikor Fülöp király lejött, elmeséltek 
nekik mindent, ami történt, hogy ho-
gyan készítették el, miből, és hogy ho-
gyan kerültek a palotához. Fülöp király 
nagyon nehezen akart nekik hinni. Az 
ellenszert tesztelni akarta. Fülöp király 
levitte őket a kórterembe, ahol a palotai 
dolgozók még betegek voltak. Gyorsan 
odaadta a szert a palotai orvosnak, aki 
odaadta a fertőzötteknek. Kis idő múlva 
tesztelték őket, és kiderült, hogy a szer-
től meggyógyultak. Fülöp király hagyta, 
hogy a maszk és a doktor elkészítsenek 
annyi szert, ami elég lesz az összes fer-
tőzöttnek. Végül mindenki megkapta az 
ellenszert, és a fertőzés teljesen eltűnt 
a föld színéről.

A hősöket ünnepelték. A világ vissza-
térhetett a régi kerékvágásba. A kicsi 
Anna is visszatérhetett az iskolába, ami 
most már ugyanolyan volt, mint régen. 
Megszűntek a szabályok és így végre 
tudtak a gyerekek együtt játszani. Nem 
sok idő elteltével az öregasszonyok az 
országhatárban beszélték a kicsi Anna, a 
maszk és a doktor történetét. Így írta be 
magát ez az év a történelembe, így győ-
zött le az emberiség egy világjárványt.

Lép Tamara,
Református Gimnázium

2020, avagy a maszk éve Kimaxoljuk 
a maszkos 
világot?
Rajtad múlik ülsz, állsz, sírsz,  
nevetsz,
Felveszed a maszkot vagy  
temetsz.
Te teszed meg a lépéseket
Rajtad múlik, milyen irányba
Felkelsz s kinézel az ablakon
Vagy megnézel még egy részt
a Trónok harcából
és azon agyalsz, milyen brutális.
Brutális? Lépj ki az utcára,
És ha kint vagy, add a világ  
tudtára
Nem tetszik az online tanítás
Hány tantárgyból állsz bukásra
Kezedben nincs más csak  
a szentírás.
Az élet kínzás, mondják  
a bölcsek
Üresen állnak a bölcsők
Hova lettek a csecsemők?
Még nem hallottad,
hogy mindenki rappernek készül?
Kösd fel a gatyád

„Gyűlik a pénz és a birodalom épül”
Minek az óvoda
Gyermekmegörző
Szülőnek meg gyors söröző
Kell egy sör?
Vedd fel a maszkot
Nem kapsz levegőt?
Vedd fel a maszkot
Kérsz egy repülőt?
Vedd fel a maszkot.

Szilágyi Anna,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

A maszk 
és Feri
A maszk csoda,
A fertőtlenítő moszat.
Kevesen veszik komolyan,
De majd megjárják alaposan.
Kevesen gondolják úgy,
De én mégis úgy gondolom,
Hogy a maszk az véd minket 
minden rossztól.

A fertőtlenítőt csak Feri veszi,
De rájött, hogy az csak 
egy moszat.
Kínai márkásat vett,
És holnapra ő is covidos lett.
Nehezen vészelte át,
De végül csodára várva,
Sikerült neki.

Boldogan, boldogan,
Sietve, sietve,
Megvette a moszatot.
Onnantól hallgatott Ceciliára,
És vigyázott magára.

Csató Dorotya-Barbara,
Református Gimnázium
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Mitugrálsz 
tétele

Maszkot hordani nem túl jó,
Oly meleg, mint egy takaró.

A suliban is viselni kell,
Nem bírom már idegekkel.

Ha dogán súgnak, nem hallom,
A tanár szavát ki kell találnom.

Matek mondja Pitágorász,
Én azt írom le, mit ugrálsz?

Mérges a matektanárnő,
Doga lesz a következő.

Mitugrálsz képlete a tétel,
Írom is nagy sebességgel.

Átfúrónak a négyzete pont annyi,
Lefolyók négyzetét összeadni.
A matekem sajnos kettes lett,

Mert a maszkot hordani kellett.

Loga Szilárd Áron,
Református Gimnázium

Kénytelenek vagyunk hordani ezt a 
tárgyat…

A maszk az utóbbi időben mindenki 
életében fontos szerepet játszik. Min-
denkinek hordania kell, hogy minél 
hamarabb elűzzük ezt a vírust. Bár 
néha ki nem állhatjuk (pl. lélegzés 
szempontjából), de akkor is el kell fo-
gadnunk, hogy jelenleg ez a helyzet és 
kénytelenek vagyunk hordani ezt a 
tárgyat az arcunkon. 2020-ban, ha va-
laki elindul otthonról maszk nélkül, az 
nagyon nagy hiba!

Ádámkó Balázs

Hordd a maszkot!
A maszk, az jó,
van, amelyik ki is mosható.
Sokat véd,
pedig nem nagyon hordja 
az emberiség.
Van belőle zöld, fehér, piros,
és a maszkot az üzletben 
levenni tilos!
Van, aki szerint kell, van, 
aki szerint nem,
de akármit mondanak, 
én úgyis felveszem.
Ma már a maszk mindenhova kell.
Akárhova bemegyek, azt mondják: 
maszkra fel!   

Erdős Márk

Mit hoz vajon a jövő?
Mi lesz vajon, amikor vége lesz 

ennek az állapotnak? Furcsa lesz majd 
maszk nélkül járni? Nagyon hamar al-
kalmazkodtunk ehhez a helyzethez, 
ami valamilyen szempontból érthető, 
hisz ha vigyázni akarunk az egészsé-
günkre, nincs más választásunk. Vi-
szont hamar vissza tudunk majd állni a 
régi kerékvágásba? Igen, lehet, hogy 
könnyű lesz letépni a maszkot, de ele-
inte bennünk lehet majd az a kétség, 
hogy mi van, ha nem tűnt el teljesen a 
vírus? Biztos vagyok benne, hogy nem 
lesz ugyanolyan az ölelkezés, kézfogás, 
vagy nem a régi gondolatok támadnak 
bennünk, ha valaki mellettünk tüsz-
szent vagy köhög.

Gádoros Kata

Hangnyelő…
A maszk, akár egy gonosz kis lény, 

elnyeli a hangodat. Nem hagy hango-
san beszélni, mindig lehalkít. Mintha 
aludna, és a hangod elnyelésével vi-
gyázna, hogy ne ébreszd fel. Persze a 
maszkkal meg is lehet barátkozni. Én 
például minden maszkommal összeba-
rátkozom. A hangomat úgyis elnyeli, 
de hát neki is kell ennie valamit. Én, 
mikor magányosan baktatok hazafelé, 
rendszerint megbarátkozom velük, 
ahogy a gondolattal is, hogy ez rajtam 
van. Nincs mit tenni. Legyőzött, és 
most elfoglalta a szám előtti teret. 

Nagy Roland

Ha már hordjuk, legyen menő!
Március óta viselnünk kell ezt az 

idegesítő maszkot. Már nem azzal a 
gondolattal lépünk ki a házból, hogy 

„telefon, pénztárca, aham…rendben”, 
hanem azzal, hogy „telefon, pénz….
JAJ, A MASZK!”  

Igazam van, nem? Másoknak sem azt 
mondjuk, hogy „milyen jó a pulcsid! 
Honnan van?” hanem azt, hogy „de jól 
néz ki a maszkod? Hol vetted?”

A maszkokból tényleg sokféle van: 
kék, zöld, lila, katicabogaras, baglyos 
vagy épp sültkrumlis…                                              

Varga-Pugner Tamara

Alakoskodás
A maszkviselésnek átvitt értelme is 

van, amikor valaki az érzelmeit rejtege-
ti, dugdossa. Igen, ez hazugság, bár a 
hazugság definíciója az, hogy valaki 
szándékosan nem az igazat mondja…
ennek pedig az, hogy valaki nem az 
igazat mutatja…A maszkképesség té-
májáról egész könyvet lehetne írni…

Egresi Fábián Martin

Zavar a maszk?
Engem eleinte nagyon zavart. Nem 

értettem, hogy mire kell ez a szájpe-
lenka. Én mint kis lázadó tinédzser, 
nem is akartam hordani, mondván, úgy 
sem jó semmire. Nem jó a maszk, csak 
rosszat teszünk vele a Földnek. Mikor 
az erdőben voltam kirándulni, ott is 

láttam eldobott maszkokat, az utcán is 
láttam. Dühös voltam és szomorú, mert 
nehéz ezt látni, hogy az emberek árta-
ni akarnak a Földnek…

Aztán megkezdődött az iskola és 
megvilágosodtam. Én is rájöttem, hogy 
igenis jó ez a szájpelenka, és igenis véd 
bennünket. Én már teljesen megszok-
tam. Gyakran, miután kijövök az iskolá-
ból, az arcomon marad a maszk, mert 
annyira megszoktam, hogy már észre 
sem veszem.

Meg lehet szokni, nem kell nyafogni, 
be kell tartani a szabályokat, és így 
minden rendben lesz. Nem nehéz, csak 
akarni kell.

Sánta-Mic Viktória

Van olyan, aki nem felejti el néha?
Nem is olyan régen a maszkot álar-

cosbálra szedtük elő, ma pedig vala-
hogy így telnek a reggelek és a délutá-
nok: „Telefon, pénztárca, kulcs – megvan, 
mehetünk!”

Aztán két perc elteltével: „Várj, anya, 
várj! Hol a maszkom?”

Sokan azt mondják, hogy maszkban 
nehezen lélegeznek. Nekem személy 
szerint a legnehezebb része a maszkvi-
selésnek a feledékenység. Komolyan 
mondom, alig volt egy alkalom, amikor 
nem felejtettem el azt, hogy a maszkot 
is a csuklómra akasszam.

Pallai Villő

Maszk a karácsonyfán
Az interneten láttam, hogy már van-

nak COVID 19 üzletek, amelyekben 
maszkot is árulnak. Kár, hogy nálunk 
nincsenek ilyenek. Én is szeretnék va-
lamilyen ötletesebb maszkot, ha már 
kötelező ezt hordani. Például arra gon-
doltam, hogy milyen jó lenne csokit 
rejteni a belsejébe, és órán eszegetni 
a maszk alatt…

De a mai maszkocskák pihéi a szám-
ba mennek, ami olyan érzés, mintha 
valaki a torkomat csikizné, ettől mindig 
köhögnöm kell. Már alig várom, hogy 
kidobhassak minden ilyen tárgyat a 
házból. Ha karácsonyra még mindig 
maszkot kell majd hordanunk, eskü-
szöm, hogy a maszkokat fogom a kará-
csonyfára akasztani!

Mihály Bianka 

Menő vagy ósdi
A mai világban a maszkok is különbö-

ző méretűek, mintájúak… Ezek „menők” 
kell legyenek, mert máskülönben már 

„ósdi” az, ha a rendeset, megszokottat 
viseled. Szerintem az álarcosbálnak 
akkor lehetne vége, ha mindenki, kivé-
tel nélkül mindenki hordaná a maszkot, 
és betartaná a szabályokat.

Szabó Réka

Lelkünk védelmére
Nekem és más embereknek ez a vé-

dőmaszk csak plusz orvosi védelem a 
betegségek ellen, de ha egyszer levesz-
szük, akkor is lesz rajtunk egy maszk, 
ami a lelkünk védelmére szolgál.

Farkas Dávid

Vigyázz a füledre!
Ki járt már így?
Hogy maszkot vett úgy,
hogy nem tudta a méretet?
Ezért húzta a füledet.

Én bizony ezt megjártam,
szép maszk helyett ezt kaptam,
És a fülemből jaj, jaj, jaj,
origami lett egyhamar.

Hudac Zsófia

Részletek a Hám János Római Katolikus 
Teológiai Líceum VII. osztályosainak írásaiból

A maszk…

Maszk és drót
A maszk alatt a drót,

a drót mint egy fonál
kifeszítve húzza szét fogsorom,

s mint szerelmi bánat
a szíveket szúrja szét a száj falát.

A maszk akárcsak egy fal
felfogja az életet adó oxigént,
és a tüdőm mint egy pöfékelő

öregember
kapkodja a levegőt.

Ezt megértve az embernek
semmi kedve felvenni,

de ha azt mondom vírus elkapja
akárcsak a fertőtlenítő folyadék 

polcaljait.
Csorvási Csongor,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Maszk
Ha én maszk lehetnék

Mindenkinek fontos lennék,
Egészségük tőlem függne,
Hálásak lennének nekem.

Létfontosságú lennék,
Életeket mentenék,

Középpontban lennék
Viszont legbelül magányban 

élnék.

Aztán egyszer elavulnék.
Vivien Pop,
Kölcsey Ferenc Főgimnázium
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egy-
szer egy család, amely a távoli Ankhará-
ban élt. Ebben a családban született egy 
kisgyerek, akit Cedricnek neveztek el. 
Sötétbarna haja volt, kék szeme, elég 
magas növésű, és hosszú orra. Ez a Ced-
ric kiskorában nagyon furcsa volt, leg-
alábbis szokatlan dolgok történtek vele. 
Odamentek hozzá az állatok, beszéltek 
hozzá a maguk módján.  Cedric pedig 
válaszolt nekik, minden állatnak a maga 
nyelvén. Néha sziszegett, néha morgott, 
néha csicsergett. Ilyenkor, ha megkér-
dezték tőle, hogy mit csinál, nem tudta 
megmondani. Mintha nem is lett volna 
tudomása róla, hogy mennyire furcsa 
egy kisfiút egy kobrával vagy medvével 
beszélgetni látni. Máskor — rosszalko-
dás esetén — a szülei bezárták egy szo-
bába, de ilyenkor valahogy mindig a 
házuk mellett elterülő tavacska partján 
találtak rá. Valamilyen mó-don eltűnt a 
szobából, és a parton bukkant fel. Azt 
állította, hogy elaludt a szobában, és a 
tavacska mellett ébredt fel. Cedric na-
gyon szegény családban élt, és mikor 
elérte a tizenéves kort, a család eljutott 
addig a pontig, amikor már nem tudtak 
ételt tenni az asztalra. Ekkor Cedric el-
határozta, hogy elmegy világot látni és 
munkát keresni, hogy egy kis pénzt hoz-
zon a házhoz. Az anyukája csomagolt 
neki egy, az utolsó, összekapart lisztből 
és olajból készült vakarcsot és egy ku-
lacs vizet, Cedric hátára vette a batyut, 
és útnak indult. Szülei sírva integettek 
utána, sok szerencsét kívánva neki.

Cedric csak ment, ment, egyenesen 
észak felé. Egyszer csak eljutott egy 
hatalmas nyírfákból álló erdőhöz, ame-
lyen egy ösvény vezetett keresztül. Ha-
bozás nélkül elindult a keskeny, poros 
utacskán. Egy idő után észrevette, hogy 
hangyák követik. Megtorpant, mire a 
hangyák utolérték. Egyre többen lettek, 
majd szavakat kezdtek formálni: ÁLLJ! 
ÁT KELL ADNUNK NEKED VALAMIT! 
Cedric mozdulni sem mert, csak nyelt 
egyet, és bólintott. A hangyák átrende-
ződtek: CSERÉBE AZT A VAKARCSOT 
KÉRJÜK, AMIT ANYUKÁD SÜTÖTT 
NEKED AZ UTOLSÓ HOZZÁVALÓIBÓL! 
EGY KIS DARABOT HAGYJ MAGADNAK, 
SZÜKSÉGED LESZ RÁ! Cedric szó nélkül 
kibontotta a batyuját, és meglepődve 
tapasztalta, hogy az öklömnyi vakarcs 
kosárlabda méretűvé nőtte ki magát. 
Odaadta a kenyeret, a hangyák pedig 
széthordták. Ezután egymás hátára 
másztak, egy függőleges, vékony pira-
misszerűséget alkotva, amiből kinyúlt 
egy nyúlvány, és egy kb. 12 hüvelyk 
hosszú, legyalult, sima felületű botot 
adtak át Cedricnek. A fiú elvette a botot, 
alaposan megvizsgálta, de nem talált 
rajta semmi különlegest, amitől egy ki-
csit elszomorodott. Miért nem tudtak 
volna adni egy zsák aranyat? „Na mind-
egy — gondolta magában — így is jobb, 
mint a semmi! Mondjuk, mit vártam egy 
kenyérért?” Azzal megköszönte az aján-
dékot, és továbbállt. Útközben is a 
botot nézegette, bár még mindig nem 
talált rajta semmi érdekeset. Félórányi 
gyaloglás után talált egy kis kunyhócs-
kát. Cedric arra gondolt, hogy bemegy, 
és megkérdi az ott lakó embert, hogy 
lepihenhet-e egy kicsit? Be is ment, ott 
pedig talált egy öreg boszorkányt. Bo-
szorkány mivoltáról a sarokban találha-
tó lebegő seprűből, és a szoba közepén 
rotyogó, világító folyadékból következ-

tetett. Köszönt neki:
— Jó napot kívánok!
— Szervusz, fiam! Mi járatban vagy 

errefelé?
— Világot látni és munkát keresni in-

dultam, de nagyon elfáradtam. Lepihen-
hetek itt magánál?

— Persze, fiam. Gyere csak be!
Cedric bement, és lehuppant egy, az 

ajtó mellett található fotelre, és kifújta 
magát. A boszorkány fürkésző pillantá-
sokat vetett rá. Cedric végül megkér-
dezte:

— Akar valamit kérdezni tőlem?
— Nem én, csak annyit szeretnék 

mondani, hogy ismerlek téged, és már 
régen vártalak.

— Mióta?
— Születésed óta megfigyelés alatt 

tartalak, mivel varázsló vagy.
— Én? Varázsló? — mutatott magára 

Cedric. — Az nem lehet!
— Biztos? Nem csinálsz már születé-

sed óta furcsa dolgokat?
Cedric maga elé nézett merengve. 

Most, hogy belegondolt, tényleg történ-
nek körülötte megmagyarázhatatlan 
dolgok.

— Akkor miért nem tudom irányítani 
a képességeimet?

— Mert nem használod a varázspálcát, 
amit a hangyáktól kaptál!

— Ez varázspálca? — szólt Cedric, 
azzal előhúzta zsebéből a botot. Egy 
cseppet sem érdekelte, hogy a boszor-
kány honnan tud a hangyákkal való talál- 
kozásáról. — Ez a bot?

— Több tiszteletet, ha megkérhet-
ném! Az egy nagyon ritka pálca, mivel 
magicium mag van benne!

— Mi az a magicium?
— A legerősebb varázserővel bíró 

anyag. Nagyon ritka.
— És hogyan kell használni?
— Itt van ez a varázsigés könyv, eb-

ben találod a bűbájokat, hatásukat és a 
hozzájuk tartozó pálcamozdulatot.

— Köszönöm szépen! És mondja 
csak… Ha már ilyen ismerősök vagyunk, 
nem tudna adni nekem néhány garast?

— Nem olyan könnyű az, Cedric! Azt ki 
is kell érdemelni. Hozd el nekem a Pál-
cák urát, és akkor bőségesen megjutal-
mazlak!

— Rendben. Indulok is, de először 
mondja meg, hogy hol találom azt a 
pálcát?

— Ahhoz át kell menned a Lehetetlen 
Rengetegen, majd keresztül az Elvará-
zsolt Hegyeken, aztán eljutsz a füves 
lankákra, ahol megtalálod a pálcát…
öhm…valahol.

— Köszönöm az útbaigazitást. Indulok 
is! Viszlát!

— Szervusz, fiam, sok szerencsét!
Azzal Cedric elindult a Lehetetlen 

Rengeteghez vezető ösvényen.
Menés közben észrevett egy alacsony 

fákból álló erdőt. Ez biztos a Lehetetlen 
Rengeteg! — gondolta magában. Mikor 
belépett a fák közé, természetellenes 
sötétség lepte el a környezetet. Cedric 
kilépett a sötétségből, gyorsan kikeres-
te a világító bűbájt a könyvből, majd ki-
mondta a varázsigét:

— Lumina!
A páca végén apró lángocska gyúlt, 

ami bevilágította a környező fákat. Óva-
tosan elindult a sötétben, s közben a 
könyvet lapozgatta. Érdekes varázslato-
kat talált: röptető bűbáj, kábító átok, 
fagyasztó átok, robbantó átok és pajzs-

bűbáj. Egyszer csak furcsa neszeket 
hallott. Óvatosan kikukucskált egy 
bokor mögül, és meglátott egy nagy, 
legalább 6 méter magas pókot. Nem 
akart vacsora lenni, ezért lassan-lassan 
hátrálni kezdett, de véletlenül rálépett 
egy gallyra, ami hatalmasat roppant a 
lába alatt. A pók megdermedt, lassan 
hátrafordult, meglátta Cedricet, és elin-
dult a fiú felé. Cedric gyorsan reagált: 
előhúzta pálcáját, a pókra szegezte, és 
kimondta a kábító átkot:

— Stulta!
Az átok belecsapódott a pók szőrös 

testébe, de csak annyit ért, mintha Ced-
ric egy kővel dobta volna meg. A pók 
négy méterre volt tőle, ő pedig kikiál-
totta az utolsó reménységét:

— Glacies! — hangzott a fagyasztó 
átok.

A bűbáj a pók egyik lábát vette célba, 
és el is érte a célját: a pók megdermedt, 
majd eldőlt, szőrös lábak erdejét hagy-
va Cedric előtt. A fiú remegve megbök-
te a kábult pókot a lábával, de az nem 
mozdult. Cedric gyorsan tovább állt, és 
néhány perc múlva kijutott a Rengeteg 
széléhez, ahol be kellett csukja a sze-
mét az erős fénytől. Mikor újra látott, 
megállapította, hogy a Rengeteg mel-
lett egy hatalmas síkság terül el, amed-
dig csak a szem ellát. A távolban hegy-
csúcsok látszódtak. Cedric elmosolyo- 
dott, majd megkönnyebbülten tovább 
indult a távolban magasodó Elvarázsolt 
Hegyek felé.

Biztos léptekkel haladt az ösvényen, 
ám nagyon elfáradt, és úgy gondolta, 
hogy megpihen az egyik, út mellett ta-
lálható fenyőfa árnyékában. Kicsit fur-
csának találta, hogy egy fenyőfa áll a 
semmi közepén. Kinyitotta a batyut, de 
eszébe jutott, hogy azt a „kis” vakarcsot 
is odaadta a hangyáknak. A batyu mé-
lyén lapult egy ujjbegynyi kenyérdarab. 
Cedric komótosan elővette, és a varázs-
könyvben olvasott növesztő bűbájjal 
focilabda-méretűre növesztette. Jóked-
vűen rágcsálta, amíg egy kis darab ma-
radt csak belőle. Ezután elővette a kula-
csát, de meglepődve tapasztalta, hogy 
az üres, pedig alig ivott belőle. De az 
újratöltő bűbájjal újratöltötte, így ez se 
volt nagy gond. Ám ekkor a fa megmoz-
dult: felborzolta tűleveleit, mire azok 
záporozni kezdtek Cedric felé. A fiú fel-
ugrott, és hátrálni kezdett, miközben 
előhúzta a varázspálcáját. A fiú hallott 
erről a fáról. Elvarázsolt fenyőnek hív-
ták, és megtámadta a közelben lévő 
embereket. Megpróbálta megdobálni 
kővel, de nem volt semmi hatása. Arra 
gondolt, hogy a robbanóátokkal talán 
megfékezheti az egyre agresszívebben 
viselkedő fát, amely eközben indákat 
növesztett, és csapkodni kezdett maga 
körül. Éppen fel akarta kapni Cedricet, 
aki ekkor elkiabálta a robbantó átkot:

— Explozio!

A fa megmerevedett, majd egy pilla-
nat alatt darabokra robbant. A robba-
nás ereje nagyot taszított Cedricen. A 
fiú feltápászkodott, leporolta ruháját, 
majd tizenöt percnyi gyaloglás után 
megérkezett az Elvarázsolt Hegyek lá-
bához.

Cedric mászni kezdett a meredek 
hegyoldalon, a lassan de biztosan mód-
szert követve. Mikor nagy szenvedések 
közepette felért a hegytetőre, hihetet-
len látvány tárult a szeme elé: egy hatal-
mas, fehér jeti sütkérezett egy ember-
magasságú tűznél. A lény nem látta 
meg Cedricet, aki örült a szerencséjé-
nek. Ám a hegytetőn lévő hó ropogós 
volt, és a jeti Cedric első lépéseit is hal-
lotta. Nagyon lassan megfordult, a fiú 
szemébe nézett , és irtózatos hangon 
felmordult. Ekkor a fiú nagy remegést 
érzett. Cedric hamar meglátta a rezgés 
forrását: a jeti morgásától egy lavina 
keletkezett. A jeti gyorsan bemenekült 
egy közeli barlangba, ahova Cedric nem 
szándékozott bemenni. A fiú kimondta 
a pajzsbűbájt, hátha az segít:

— Protectio!
Nem történt semmi, legalábbis a fiú 

nem látott semmit, bár a könyvben ol-
vasta, hogy ez egy láthatatlan erőteret 
varázsol köré, ezért nem láthatja. A 
lavina egyre közeledett, és Cedric be-
csukta a szemét, így várva az ütközést. 
Várt néhány másodpercet, de a tompa 
morajláson kívül semmit nem hallott. 
Kinyitotta a szemét, és meglepődve 
látta, hogy a hó nem borította be a  kö-
rülötte lévő, szabályos kör alakú részt. 
Cedric néhány ásó bűbájjal utat vágott 
magának a méteres hórétegen, és nagy 
küszködések közepette lemászott a 
hegyről. Utoljára visszanézett a magas 
hegytetőre, majd tovább ment a füves 
lankákra.

Unatkozva ment a lankákon fel-alá, 
míg meglátott egy bokrot, ami egy 
lanka tetején árválkodott. A fiú arra a 
következtetésre jutott, hogy köze lehet 
a Pálcák Urához, mivel ez volt az egyet-
len… Odament, körülnézett, és a bokor 
mélyén talált egy gombot, amit jobb 
ötlet híján megnyomott. A föld megre-
megett, majd a bokor visszahúzódott a 
földbe, a helyén pedig kinyílt egy kis 
rekesz. Abból kiemelkedett egy tar-
tóoszlop, aminek a tetején egy hosszú 
mahagónipálca helyezkedett el. Cedric 
megpróbálta megfogni, de a pálcától 
négy centire a keze láthatatlan akadály-
ba ütközött. Ekkor egy felirat jelent 
meg az oszlopon: FIZESS VÉREDDEL A 
PÁLCÁK URÁÉRT! Mit volt mit tenni, 
Cedric varázslattal megvágta az ujját, és 
hozzádörzsölte a felirathoz. Az eltűnt, 
mire Cedric a pálca után nyúlt, amit sike-
rült megfognia, és elemelt a helyéről. 
Ekkor a föld újra megremegett, és az 
oszlop körül repedezni kezdett. Cedric 
futni kezdett, ahogy csak bírt, egészen 
az Elvarázsolt Hegyekig. Ott feliszkolt a 
hegytetőre, lenézett, és döbbenten 
látta, hogy a tíz méter széles szakadék a 
hegyoldalon kúszik felfelé. Megiramo-
dott, és elfutott a hó alól kikászálódó 
jeti mellett. Az bamba képpel nézett 
utána, majd amikor meglátta a hasadé-
kot, ő is menekülőre fogta a dolgot. 
Cedric gyorsan lecsúszott a hegyoldalon. 
Átfutott az Elvarázsolt Hegyek mellett 
lévő síkságon, keresztülfutott a Lehe-
tetlen Rengetegen, majd elért az öreg 
boszorkány házához. Gyorsan bement, 
és a boszorkány döbbent pillantásaitól 
kísérve bezárta az ajtót. Az ablakból 
látta, hogy a boszorkány házához érve a 
szakadék kettéválik, és körbeveszi a 
kunyhócskát. 

Folytatása a következő oldalon

A Pálcák ura  
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Folytatás az előző oldalról

Odament a boszorkányhoz, köszönt, és 
átadta a pálcát:

— Íme, elhoztam a pálcát! — mondta 
a fiú büszkén.

— Lehetetlen! — szólt a boszorkány 
elkerekedett szemekkel.

— Tudom! De most kérném szépen a 
jutalmat!

— Rendben, odaadom, mert látom, 
hogy megérdemled! — mondta a bo-
szorkány, és átadott Cedricnek egy kis, 
piros kristályt.

— Ez mi? — kérdezte szomorúan Ced-
ric. Nagyobb ajándékra számított.

— Ez, kérlek szépen, az Istenek Kristá-
lya! Képes minden anyagot gyémánttá 
varázsolni, s emellett a tulajdonosának 
és családjának halhatatlanságot biztosít.

Cedric ámuldozva forgatta a kezében 
lévő kristályt. Próbaképpen megkocog-
tatta vele a boszorkány ezüst gyertya-
tartóját. Az másodperceken belül gyé-
mánttá változott. A fiú megköszönte az 
ajándékot, és elbúcsúzott. Ekkor felme-
rült benne a kérdés: mi legyen a ráme-
nős szakadékkal? Ezt a kérdést megosz-
totta a boszorkánnyal is, aki erre kiment, 
meglengette a kezében a mahagónipál-

cát, mire a szakadék nyomtalanul eltűnt. 
Cedric megköszönte a segítséget és az 
ajándékot, majd elindult hazafelé. Fél-
úton eszébe jutott, hogy nem adta visz-
sza a varázskönyvet. De ezzel már nem 
igazán törődött a közeljövőben, mert 
otthon hatalmas éljenezés fogadta. A 
családja meggazdagodott, és sose hal-
tak meg, hála a kőnek.

Ungvári Ábel    

A világjárvány által maga után vont 
egészségügyi óvintézkedések szerves 
részét képezi a maszkviselés zárt vagy 
zsúfolt helyeken. A maszkviselés során 
az általunk megszokott légzési körül-
mények megváltoznak. Hatással van 
nemcsak mindennapi szokásainkra, de 
lelki világunkra is, életkortól függetle-
nül. Minél tovább lesz jelen életünkben, 
valószínűleg annál inkább észrevétlen 
módon beépül már az egészen kicsik 
tudatába, világképébe. Tanúja voltam 
egy vicces és egyben elgondolkodtató 
jelenetnek, amikor egy másfél éves kö-
rüli kislány az étkezéshez használt elő-
kéjét a szájára próbálta felcsatolni, utá-
nozva ezzel a felnőttek viselkedését.

A maszk viselése mindenkinek mást 
jelent, mindenki más jelentéstartalmat 
tulajdonít neki. A maszkviselés lelki 
hatásai mindegyikünknél személyesek, 
függnek személyes élettapasztalataink-
tól, személyes érintettségünktől (pl. 
van-e vagy volt-e koronavírusos megbe-
tegedés a személyes környezetemben, 
annak milyen volt a kimenetele, milyen 
eddigi tapasztalataim vannak a beteg-
séggel-egészséggel kapcsolatban stb.).

Bár az egészségügyi óvintézkedések 
amúgy is bizonytalanságérzetet, fe-
szültséget, frusztrációt, kellemetlensé-
get vonhatnak maguk után a gyerekek-
nél, serdülőknél, tudnunk kell gyer- 
mekeinkről, hogy rendkívül rugalmasak 
és alkalmazkodóképesek. Azzal szem-
besülök, hogy a gyerekek alapvető 
problémái, nehézségei nem változtak a 
járvány előtti helyzethez képest, de 
ezekre még rátevődik egyfajta fruszt-
ráció, lelki teher, amit a maszkviselés 
von maga után. Az óvodások és kisisko-
lások esetében továbbra is az érzelmek 
hatékony kezelése a kulcstéma, ami 
továbbhalad a kamaszkorba is, és ki-
egészül az énidentitás keresésével, 
személyes határaik, szerepeik próbál-
gatásával. Ezen életkori kihívások 
mellé társult a maszkviselés által maga 
után vont lelki feszültség.

A maszkviselés hosszú távú egyéni 
lelki hatásait még nehéz felmérni, de 
annyi bizonyos, hogy lelki kihívást jelent 
mindannyiunk számára. Gyermekkor-
ban, amikor az érzelmek állnak fókusz-
ban, sokat jelent az érzelmi biztonság 
megteremtésében a fizikai közelség, az 
érintés, az ölelés, melyek hiányát meg-
szenvedik a gyerekek a jelenlegi iskolai 
környezetben. A barátok, a tanító nem 
tudják a megszokott módon közvetíteni 
szeretetüket. Főleg azok a gyerekek 
sínylik ezt meg, akiknek az érintés, az 
ölelés az elsődleges szeretetnyelvük. 
Mindez arra sarkall bennünket, hogy 
kreatívak legyünk, a szeretet egyéb 

formáit találjuk meg egymás felé (pl. 
szóban kifejezett elismerés, hála, egy-
más felé tett szívességek). A kisebb 
gyerekek színes, mintás maszkok viselé-
sével próbálják elfogadhatóbbá tenni 
maguk számára a helyzetet, megterem-
teni a biztonságérzetet.

A maszkviselés lelki hatásai változ-
hatnak a serdülő alakulóban lévő sze-
mélyiségének típusától függően is. A 
befelé fordulóbbak egy részénél növel-
heti a szorongást, bizonytalanságot, 
aggodalmaskodást, esetleg felerősíthe-
ti a kényszeres viselkedéseket (pl. a 
szabályok betartásának görcsös, kény-
szeres figyelemmel követése), mivel a 
leselkedő veszélyekre emlékezteti a vi-
selőjét. Más befelé forduló gyerekek-
ben biztonságérzetet kelt az, hogy a 
tőlük telhető módon megvédik magu-
kat és társaikat a megbetegedéstől. A 
kifelé fordulók is megszenvedik a 
maszkviselés hátrányait, mivel kifelé 
irányuló önkifejezésük, ismerkedési, 
barátkozási vágyuk gátakba ütközik. A 
serdülők identitáskeresése és önmaguk 
megértése gyakran úgy válik lehetsé-
gessé, hogy külső megjelenésükkel 
kapcsolatban kísérleteznek (pl. Hogy 
állna nekem ez a ruha? Melyik stílusú 
ruha fejezné ki leginkább azt, amilyen 

én vagyok?). A kamaszok változatos öl-
tözködési szokásokkal kompenzálhatják 
a maszkviselés ezen korlátozó hatásait. 
A serdülők önkifejezési és énkeresési 
vágya sokszor különféle hobbik gyakor-
lásában nyilvánul meg, melyek a maszk-
viselés és a szociális távolságtartás 
miatt szintén korlátozottak (pl. csapat-
sportok, színjátszó kör).

A maszkviselés a kamaszok esetében 
befolyásolhatja a szocializálódást, ne-
hezítheti a barátkozás közvetlenségét 
is. A kamaszok számára a baráti kapcso-
lataik alakulása és barátaik véleménye, 
visszajelzései nagyon fontosak. Az ed-
dig részben iskolában zajló serdülőkori 
barátkozás bizonyos mértékben korlá-
tozott, iskolán kívül nem mindig bepó-
tolható, ami az iskolában elmaradt.

A maszkviselés a kommunikációt is 
nagy mértékben befolyásolja. A kom-
munikáció során nem a verbális (szóbe-
li) közlés, hanem nonverbális (testbe-
széd, mimika, gesztusok, testtartás, tá- 
volságtartás mértéke, öltözködés stb.) 
és paraverbális (hangsúly, hanglejtés, 
hangszín) formák által közvetítjük a 
legtöbb üzenetet. Mondhatunk bármit, 
ha testbeszédünk, gesztusaink, a hang-
súly, ahogyan mondjuk, teljesen mást 
sugall, az utóbbiaknak fogunk hinni. A 

nonverbális (szavak nélküli) kommuni-
káció alapvető formája egymás arcmi-
mikájának megfigyelése, feltérképezé-
se. Ez a maszkviselés miatt nagy 
mértékben korlátozott. Ebben a hely-
zetben a nonverbális üzenetközvetítés 
a tekintetre, testbeszédre, gesztusokra 
korlátozódik. Félreértések, megakadá-
sok jelentkezhetnek a kommunikáció-
ban. A hangsúly, hanglejtés sem mindig 
jól kivehető és hitelesen közvetíthető a 
maszk viselése miatt. Ezekben a hely-
zetekben több erőfeszítést kell ten-
nünk, hogy egymást megértsük, több 
egymással szembeni türelemre, odafi-
gyelésre van szükség.

A kellemetlenségek ellenére sokat 
tanulhatunk ebből a helyzetből: Való-
ban sok minden bizonytalan a mai vi-
lágban. Meg kell keresnünk azokat a 
pontokat, melyekre biztosan alapozha-
tunk. Nincs felszabadítóbb gondolat 
egy gyermek, egy serdülő számára, 
mint hogy bármi is történjen vele vagy 
körülötte a világban, a családjára min-
dig számíthat. Tudatosíthatjuk ma-
gunkban azokat a dolgokat, amik tő-
lünk függnek, amit mi magunk te- 
hetünk azért, hogy a lehető legjobbat 
kihozzuk a jelen körülményekből. A 
szeretetet sokféle módon ki lehet fe-
jezni. Az ötletességünktől, találékony-
ságunktól függ, hogy megtaláljuk eze-
ket az új utakat. Mindig van, mit ta- 
nulnunk, van olyan terület, amelyben 
fejlődhetünk. Ne adjuk fel azt a törek-
vésünket, hogy problémáinkra közösen 
megoldást keressünk!

Amennyiben gyermekeink, fiatalja-
ink partnerre találnak bennünk, fel-
nőttként tovább tudunk mutatni a je-
lenlegi kellemetlenségeken. Ha sikerül 
megtanulnunk kezelni a maszkviselés-
ből származó frusztrációkat, akadályo-
kat, talán több lelki erővel nézhetünk 
szembe saját belső akadályainkkal, sze-
mélyes nehézségeinkkel. Megélhetjük 
ezt a helyzetet kihívásként, mely növe-
li a lelki teherbíró képességünket és 
összetartásunkat.  

Török Tünde,
iskolai tanácsadó 
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— Mi a maszkok szerepe a különböző 
kultúrákban?

— Maszkokat ősidők óta használnak 
az emberek, kezdetben a zsákmány 
bőrét húzták a fejükre, hogy közelebb 
kerüljenek a zsákmányhoz, vagy hogy 

„belebújjanak az elejtett állat lelkébe”. 
Ugyanakkor a történelem során a sá-
mánok a világ minden részén használ-
tak maszkokat betegségek gyógyításá-
ra, szertartások során, remélve, hogy a 
szellemek segítenek a bajok felderíté-
sében, a betegségek meggyógyításá-
ban. Például az indián kultúrákhoz na-
gyon közel állt, hogy állati maszkot 
viseltek, így végezve el különböző rítu-
saikat. Természetfeletti erőt tulajdoní-
tottak a maszknak, ami akkor szabadul 
fel, ha felhelyezzük magunkra. Anyagu-
kat tekintve a maszkok készülhettek 
fából, nemesfémből, de gipszből is; 
vagy akár ide idézhetnénk egy filmcí-
met is, ami a maszk anyagára utal, a 

„Vasálarcos”. Akit esetleg ennél bőveb-
ben érdekel a téma, annak azt ajánlom, 
hogy látogasson el a budapesti Népraj-
zi Múzeumba, ahol megközelítőleg 600 
maszkot őriznek a világ minden tájáról.

— Magyar történelem és maszkok — 
lehet párhuzamot vonni?

— A magyar történelemben nemigen 
tudok ilyen párhuzamot vonni. Annyit 
tudok az olvasókkal megosztani, amit a 
maszkokkal kapcsolatosan olvastam. 
Ilyen érdekesség, hogy egy honfoglalás 
kori magyar régészeti leletben szemet 
és szájat takaró ezüst lemezeket talál-
tak, melyek valószínűleg textilanyagra 
voltak rögzítve, ez volt a korabeli szem-
fedő. A magyar népi kultúrában a 15–
16. századtól van írásos feljegyzés kar-
neválokról, ennek kapcsán maszk- 
viselésről, mely eleinte a királyi udvar-
ban, majd a városi polgárság körében 
volt kedvelt és idővel a falvak világába 
is bebocsátást nyert. A magyar kultúra 
szerves részét képezte az ún. „alakos-
kodás”, vagyis beöltözés, amit termé-
szetesen maszkok viselése is jelentett. 
Öltözhettek ördögnek, állatnak, nők 
férfiaknak, férfiak nőknek. Az ami szá-
zadokkal ezelőtt misztérium, mágikus 
tevékenység volt, az mára csak „játék”, 
pl. Luca-nap, betlehemezés, farsang. A 
mi régiónkban nem tudok ilyen alakos-
kodó felvonulásról, de Magyarorszá-
gon a mohácsi szokások télűző Busójá-
rását ismerem. A busók báránybőrbe 
burkolóznak, arcukra fából faragott 
maszkot tesznek, így nem ismerhetőek 
fel a résztvevők, ami sok bolondozásra 
adhat okot. A karneválok, ünnepek al-

kalmával a beöltözött szereplők mindig 
és mindenhol átlépik a konvenciók és 
tabuk korlátait.

— Mindenszentek, halottak napja, de 
kicsit kitekintve a keresztény kultúrából 
a kelta hagyomány szerint a kóbor lel-
kek éjszakáján bizony ildomos volt a 
maszk viselése. Hogy is van ez?

— Amikor a halottak napja a kelta 
hagyománnyal kapcsolatosan van em-
lítve, akkor ennek a halottkultusszal 
kapcsolatos olvasmányaim jutnak 
eszembe, amit nem támogatok, sőt 
ellenzek, de a kérdésre természetesen 
válaszolok. Tehát a kelta gyökereket 
nézve a kelták hitték, hogy október 
31-én este a halottak szellemei vissza-
térhetnek és beköltözhetnek az élők-
be, ezért beöltöztek különféle álcázó 
maskarákba, hogy ezzel csapják be a 
holtak szellemeit, így tehát a kérdésre 
a válaszom, hogy ha valaki hinni akar 
ebben, annak ildomos a maszk viselé-
se. Szerintem kapunk mi az utóbbi 
időben elég „Halloween-es” impulzust, 
nem hiszem, hogy ennél több szót ér-
demelne ez a téma. De, hogy a törté-
nelemtanár is ki tudjon még jobban 
bújni belőlem, hadd osszak meg né-
hány információt a halottak napja kap-
csán, úgyis közeleg: 835-ben a római 
katolikus egyház november 1-jét min-
denszentek ünnepének nevezte ki, 
később az egyház november 2-át is 
szent nappá, a halottak napjává nyilvá-
nította. Nemhiába „keresztelte meg” 
az egyház ezt az ünnepet, ugyanis tűz-
gyújtással, felvonulással ünnepelték, 
az emberek beöltöztek szenteknek, 
angyaloknak és ördögöknek. Én inkább 
ezt a féle hagyomány felelevenítést 
támogatnám és nem ennek a kelta ver- 
zióját! De ez csak az én szerény véle-
ményem.

— Mai kor és a maszk. Vajon hogy fog 
ez a korszak bevonulni a történelembe?

— Szerintem nem fogják kihagyni azt 
a párhuzamot, hogy az első világhábo-
rút követő spanyolnátha századik év-
fordulóján történt ez a világméretű 
pandémia. Azt mondják, véletlenek 
nincsenek, csak még nem tudtunk az 
összefüggésekre rávilágítani... de en-
nek az összefüggésnek a rávilágítására 
szerintem nem a mi emberöltőnkbe 
kerül sor. A korábbi korok embere sem 
szerette a kötelező maszkhordást, száz 
évvel ezelőtt is berzenkedtek ez ellen, 
az Amerikai Egyesült Államokba Masz-
kellenes Liga is alakult, tehát a mai kor 
emberének az ellenérzése nem új kele-
tű. És mindenképpen úgy fog bevonul-

ni a történelembe, hogy megpróbálta-
tásokkal teli időszak, amikor az ember 
a megszokott kis életetét hátra kellett 
hagyja és meg kellett tanuljon együtt 
élni ezzel a vírussal és az ezzel járó dol- 
gokkal.

— Színház az egész világ... Vajon 
ezért kell maszkot viselünk?

— Néha nekem is az az érzésem, 
hogy színház az egész világ, de olykor 
nem árt levenni azokat a maszkokat, 
melyeket önkéntelenül is hordunk hét-
köznapi életünkben, átvitt és valós ér-
telemben, és rácsodálkozni a világra, 
hogy mégis szép. Olyan ez, mint ami-
kor 6 óra kötelező maszkviselés után 
kilépünk és megtöltjük a tüdőnk friss 
levegővel!

KÖDIK és a maszk — 
visszaemlékezés

Iskolánkban, a Kölcsey Ferenc Fő- 
gimnáziumban működik az istápolá-
som alatt a KÖDIK diákszínjátszó csa-
pat (bár most hibernál a vírus miatt) és 
az általuk már színpadra vitt előadáso-
kon rendszeresen használunk maszko-
kat. Ilyen volt például az Ifi-Ködik által 
előadott Prométheusz című darab, 
amiben az istenek voltak maszkban. 
De ide kívánkozik a „Bölcsöm volt a ko- 
porsó” vagy a „Siratóember”című dara-
bok, amiben nem maszkban, hanem 
arcfestésben volt például a halál an-
gyala, tehát mondhatni gyakori motí-
vum a maszk a darabjainkban. Ugyan-
akkor dolgozni fogunk egy darabon, a 

„Petőfi-passión”, amit igaz már ez év 
márciusára szerettünk volna színpadra 
vinni, de pont a „premier hetén” ütött 
be a krach és lett bevezetve a kijárási 
tilalom, így több hónapos munkánk 
elment a füstbe. Ezt a passiót szeret-
nénk befejezni és méltón megünnepel-
ni március 15-ét. És miért hoztam fel 
ezt a témát? Mert ebben a darabban is 
lesznek maszkok, de azt nem árulom el, 
hogy miként, milyen szereplők hasz-
nálják. Akit érdekel, járjon majd utána 
... és nézze meg az előadásunkat.

S ha már KÖDIK, megkérdeztem Be-
senyődi Juditot, tekintsen vissza az el-
múlt színjátszós éveire, amikor csak a 
színpadon kellett maszkot hordania:

— Életem során csak a színházi masz-
kot tudtam hordani, csak ezt bírta el a 
szívem. Az eddigi életem legvidámabb, 
szívemnek legkedvesebb időszakát 
tudhatom magam mögött, és nem 

meglepő, hogy az egyik szemem épp 
ezért sír, a másik azonban nevet. A di-
ákszínjátszás olyan dolgokra tanít, ami-
ket nem akárhol tudunk elsajátítani.

Négy év adatott nekem a diákszín-
játszás Parnasszusán. A KÖDIK-ben 
töltött idő alatt, nem csak a csapattár-
saimat, de önmagamat és a határaimat 
is jobban megismerhettem. A maszkok 
elválasztottak és megvédtek a való-
ságtól, a világtól. A színpadon csak a 
karakter létezett és az ő problémái. 
Minden maszk más. Mindegyik egy 
történet része, és mindegyik egyszeri 
és megismételhetetlen. Egy darab 
sosem lesz kétszer ugyanolyan. Bárkit 
is játszottam, teljes erőbedobással 
tettem, még akkor is, ha csak statiszta 
voltam, mert mindenkinek megvan a  
pontos helye. A színpad fegyelemre 
tanít és figyelemre. A maszk viszont 
alázatra, ki kell érdemelni a szerepet. 
Értenünk, elfogadnunk és tisztelnünk 
a karakter érzésvilágát.

Viseltem néhány maszkot az évek 
során: voltam apáca, halál angyala, haj-
léktalan, forradalmi nő, és írónő, akit 
egy egész rendszer támad. Mindegyik 
segített a felnőtté válásban. Minde-
gyik egy másik élet volt, egy új kaland. 
Levezethettem a hétköznapok feszült-
ségeit, átléphettem a határaim, lehet-
tem hős, tökéletes, megvalósíthattam 
álmaim, melyekre a való életben nincs 
lehetőségem.

Most hiányoznak a maszkok. Most 
nincs mi mögé elbújnom. Várom azt a 
pillanatot, amikor visszatérhetek szere-
tett színpadomra. A való életben nincs 
olyan tér, ami független az időtől és a 
valóságtól. Ez az elszakadás számomra 
a teljes kikapcsolódás, a feltöltődés. 
Volt, amikor a saját, sminktelen, tiszta 
arcom volt a maszkom, de megtörtént, 
hogy hófehérre festették. Mégis min-
den maszk mögött én vagyok, és min-
den általam játszott szerep valahol én 
vagyok. Túl sokszínűek vagyunk mi 
emberek ahhoz, hogy elrejteni tud-
nánk. Annyi mindenre vagyunk képe-
sek, és annyi úton ágazik szerteszét 
életünk. Fel kell ismernünk, hogy akár 
szerepet játszunk akár nem, mi va-
gyunk a maszk az arcunkon, mi takarjuk 
el saját magunk és paradox módon a 
legnehezebb az emberség maszkját, 
önmagunk maszkját felvenni reggel a 
tükör előtt, mielőtt kilépünk a világ 
színpadára, ahol mi és a szerepeink 
lesznek a korlátaink.

Fehér Imola
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Talán beivódik a mindennapokba és lassan automati-
zálódik a mozdulat. Maszkot fel. Távolság tart. Mégis, 
amikor mögé nézünk, látjuk, hogy minden a régi. Köz-
ben semmi sem az. Nem is kell áltassuk magunkat, 
hisz amúgy is minden változó. Semmi sem konstans. A 
történelem folyamán nincs új a Nap alatt. Ennek néz-
tem utána, Csorján Árpád történelem tanár segítsé-
gével. Egy kicsit túlmutatunk a történelmen és a 
színpadi világba is bekukkantunk, de így kerek a világ. 
Tartsanak velünk!

Maszkok — 
ahogy mi látjuk
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November hónap az év egyik legbő-
vebben termő időszaka nagy színházi 
tehetségek dolgában. Íme születésük 
sorrendjében a Szatmár megyéhez kö-
tődő színházi személyiségek: Erdős I. 
Pál (képzőművész, díszlettervező), Ván-
dor András (színész), Bessenyei Gedő 
István (teatrológus, színtársulat-igazga-
tó), Kókai Károly (színész), Putnik Maris-
ka (színésznő), Ráthonyi Ákos (színész, 
rendező), Maróthy Margit (színésznő), 
Lukács Éva (színésznő), Tamás Ágnes 
(művészeti titkár, műfordító), Lendvay 
Márton id. (színész, rendező), Tyukodi 
József (színész), Nádai István (színész), 
Egri Kálmán (színész, igazgató, rende-
ző), Szebenyi Antal (színész), Slevenszki 
Lajos (tervező, festőművész), Fodor 
Tibor (táncművész, koreográfus), Ko-
vács Mór (színész, színigazgató), Bakó 
László (színész, énekes), Weisz Zsig-
mond (komédiás, műlovas), Bende 
Ödön (színész), Deák Ferenc (színész), 
Barta Enikő (színésznő), Kelemen Imre 
(színész, operett-tenor), Láng Borbála 
(színésznő), Neményi Lili (színésznő, 
operaénekes), Unghváry János (úttörő 
színész, mérnök), Baradlai (Baradlay) 
(színész, rendező, író), Hencz József 
(zeneszerző, zenei író, tanár), Vörös 
Margit (színésznő, énekes).

Ha kiemelünk közülük három-négy 
kiválóságot, roppant igazságtalanok 
vagyunk. Egyetlen személyiség kiemelé-
se tovább növeli az igazságtalanságot. 
Id. Lendvay Márton neve feltételezé-
sünk szerint ott van minden értelmiségi 
fejében, akárcsak a Nádai Istváné, a 
Vándor Andrásé vagy az Erdős Imre Pálé. 
A kimaradó nagy nevek közül Bakó Lász-
lóra esett a novemberi választásunk.

Bakó László színész, énekes, 
előadóművész. Az első Bánk bán-film 
főszereplője szatmári színész volt. 

Egyike azon kevés személyiségeknek, 
akik Szatmár megyében születtek és 
eljutottak a Nemzeti Színház örökös 
tagságáig.

Sárközújlakon született 1872. no-
vember 21-én. Apja Bakó Ignác (?-1903) 
földbirtokos, anyja Vajda Lujza. Bakó 
Lászlónak volt egy testvére, Ignác, aki a 
Szatmár-Erdőd vasút igazgatója lett.  

Bakó László gimnáziumi tanulmánya-
it Budapesten végezte.  A Magyar Kirá-
lyi Színművészeti Akadémián Bercsényi 
Béla legkedvesebb tanítványa volt. 

„Tőle örökölte hullámos beszédmodorát 
és patetikus játszási irányát” — írja Ja-
novics Jenő. Az Akadémia elvégzése 
után, 1895-ben a Nemzeti Színház szer-
ződtette, amelynek haláláig tagja ma-
radt. Megpróbált eleget tenni más tár-
sulatok felkéréseinek, így az 1895- 
1896-os évadban Makó Lajos szegedi 
társulatának állandó vendégművésze. 
Részt vett az első világháborúban. A 12. 
honvéd gyalogezrednél főhadnagyi ran-
gig emelkedett.

Szatmárnémeti vendégszereplések

Bakó László úgy szervezte munkával 
túlzsúfolt életét, hogy évente hazajö-
hessen Sárközújlakra és Szatmárnéme-
tibe. A Nemzeti Színház vezető művé-
sze, de a szülőföldet sem mint ember, 
sem mint színész nem felejtette el. Első 
fellépése Szatmárnémetiben a ma is 
működő színházépületben volt 1895. 
január 28-án. Othellót alakította. Makó 
Lajos ezúttal is igényes színi évadot 
szervezett Szatmárnémetiben, amely-
nek egyik legemlékezetesebb esemé-
nye Bakó László vendégszereplése. A 
22 éves színiakadémiai hallgató a szín-

padi irodalom legjobb alkotásaiból vá-
logatott szatmárnémeti fellépéséhez. 
Zsúfolt ház előtt játszotta Hamletet, 
Othellót, Tímár Mihályt (Jókai: Arany- 
ember), a Zalamei bírót (Calderon) és a 
Bánk bánt.

A helyi sajtó is nagy elismeréssel 
adózott Szatmár megye fiának: „Előkelő 
színpadi termete és magatartása, köny-
nyed mozgása, tiszta érc hangja, érzel-
mes szónoklata, lankadatlan kitartó 
ereje a játékban, szerepkörének átérzé-
se és helyes felfogása oly értéket kép-
viselnek, mely egyfelől hivatottságról, 
másfelől pedig kitűnő iskoláról tanús-
kodnak, s utat nyitnak ahhoz, hogy el-
sőrangú művészeink sorában foglaljon 
helyet. Az indulatok színezésében van 
kellő érzéke, az érzelmek hullámzásá-
ban pedig szinte megdöbbentő erővel 
nyilatkozik, s midőn ez alakommal üd-

vözöljük, kívánjuk, hogy legyen a drá-
mai színjátéknak — mert itt van neki 
hivatása — felkent bajnoka.”

A következő évadban, 1896. február 
23-március 8 között Pesti Ihász Lajos 
igazgató meghívására jött haza. Ezúttal 
Shakespeare (Lear király) és Madách (Az 
ember tragédiája) mellett népszínmű-
ben is fellépett és jótékonysági előa-
dást is tartott, mind-mind teltház előtt.

Dr. Enyedi Sándor színháztörténész 
munkájából tudjuk, hogy eljátszotta a 
Tragédia Ádám szerepét még Győrben, 
Miskolcon, Debrecenben, Aradon és 
Budapesten a Nemzeti Színházban 
(utóbbiban több mint harminc alka-
lommal).  

1898 januárjában Halmai Imre igaz-
gató meghívására látogatott haza, a 
Hamlet alakításával bűvölte el a szat-
máriakat.

Az 1898-1899-es évadban Kunhegyi 
Miklós igazgató hívta meg. Az utóbbi 
meghívások már a Bakó-Tömösváry szí-
nészházaspárnak szóltak. Bakó László-
nak és feleségének Tömösváry Irmának 
a Nemzeti Színház művészeinek a ven-
dégszereplése mindenképpen az évad 
legjelentősebb színházi eseményei 
közé tartozott. Értékelte is a közönség; 
zsúfolt házzal és sok-sok ünnepléssel. 
Nagyra becsülte a helyi sajtó is a még 
fiatalnak számító (27 éves ekkor) mű-
vésznek és törékeny alkatú feleségének 
a vendégszereplését. Fokozta az ese-
mény iránti érdeklődést Kunhegyi da-
rabválasztása (Laube: Essex grófja, 
Herczeg F: Három testőr, Ibsen, H.: Kí-
sértetek, Echegaray: Nagy Galeotto, 
Katona József: Bánk bán), amellyel a 
klasszikusnak számítható művek mel-
lett kortárs szerzők munkáit is bemu-
tatta. Bakóék vendégszereplésének 
erkölcsi értékét tovább növelte, hogy 
az egyik előadás tiszta jövedelmének 
felét, azaz 50 forintot, a Nőegyletnek 
ajándékozták. Bakó László a Bánk bán 
címszerepét játszotta, neje, Tömösváry 
Irma volt Melinda.

1899. január 10-én is a nejével ven-
dégszerepelt Szatmárnémetiben. Her-
ceg Ferenc: Három testőr c. vígjátéká-
ban Rátkayt alakította Bakó, neje pedig 
Liza szerepében aratott sikert. Ibsen: 
Kísértetek című drámájában „Oswald 
szenvedélyét, rohamos ingerültségét s 
végül fékevesztett elméjének megzava-
rodását oly elementáris erővel reprodu-
kálta, amilyenre csakis az képes, kiben 
a művészi felfogás oly szerencsés orgá-
nummal és hanganyaggal találkozik” 
mint Bakó László esetében. Echegaray-
nak A nagy Galeotto című színműve és 
a Bánk bán került még színre a vendég-
művészekkel.

1899. augusztus 28-án és 29-én Bánk 
bánt és Moretti Carlót (Rovetta, G.: A 
becstelenek) alakította Nagykárolyban. 

„Játszott hangjával, arcával, s a nagy 
szenvedélyek kitöréseinél minden 
szépítés nélkül az élet realizmusát adta 
vissza. Az utolsó felvonásban pedig, 
mikor már fél az elfogatástól, művésze-
te tetőpontjára emelkedett” — írja a 
Szatmármegyei Közlöny 36. száma. A 
művész hosszantartó ünneplése köze-
pette ajándékokat vittek a színpadra. 
Az egyik virágcsokron lévő felirat: 
„Bakó Lászlónak a vármegye szülötté-
nek, a Nagykárolyi Kölcsey-Egyesület 
1899. aug. 28. és 29”.

1900 februárjában Rakodczay Pál 
igazgató hívta meg Bakót (és még né-
hány hírességet az évad folyamán: Ma-
róthy Margit, Márkus Emília, Hegyesi 
Mari, Feld Mátyás) vendégszereplésre. 
Bakó László műsorán Váradi Antal: Iska-
riot, Schiller: Haramiák, Delavigne Káz-
mér: XI. Lajos, Girolamo Rovetta: A 
becstelenek, Bracco: Don Pietro Caruso, 
Dumas: Kean Edmund szerepelt.

1901 februárjában szatmárnémeti 
fellépései során Schiller (Ármány és 
szerelem), Tóth Ede (A falu rossza), 
Jókai művek választott műsorán. A Heti 
Szemle így ír a Ferdinándot alakító Ba-
kóról: „Ferdinánd szerepét alakította 
megrázóan, hatalmasan és ami fő, elfo-
gadható igazsággal. A szerelem gyön-
gédsége, a sértett önérzet feljajdulása, 
az igazságtalan, zsarnok apával dacoló 
fiú mérséklete, a csalódott szerelmes 
tépelődése, féltékenysége, majd bosz-
szúja, mind méltó kifejezésre jutottak a 
Bakó játékában. A közönség lelkese-
dett, tapsolt, többen sírtak.”

1901. március 10-én Az aranyember-
ben lépett fel a Bakó házaspár.  

1902. szeptember 20-án, Krémer Sán-

Születésnapos 
színészeink —

Bakó László

Bakó László, mint Bánk bán
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dor igazgató meghívására Kean (Dumas: 
Kean Edmund) izgalmasan megformált 
színész alakját keltette életre, „a láng-
ész és a könnyelműség képviselőjét. 
Remek volt, mint a fejedelmi udvar 
embere, otthonias, udvarias, de azért 
még is büszke, máskor gőgős, ha kellett, 
duhaj és külsőségekbe csapongó. Szó-
val a színész-művész életének változa-
tait, nagy szenvedélyeit állította elénk” 

— írja a Szatmármegyei Közlöny szep-
tember 28-i száma. Ezen szatmárnéme-
ti vendégszereplés alkalmával eljátszot-
ta Abonyi: A betyár kendője című nép- 
színműben, a Lear királyban (Shakes-
peare), a Cyrano de Bergeracban a cím-
szerepet. Az utóbbiról írja a helyi sajtó: 

„A címszerepet adta, azt a hős, lovagias, 
költői lelket, aki ha nyers és dölyfös, 
annak csúf külseje, mindenki előtt fel-
tűnő és gúny tárgyául szolgáló nagy 
orra az oka. E mellett halálosan szerel-
mes, de érzi, hogy a leány nem szeret-
heti őt s bámulatos lemondással az an-
gyali leánynak érdekét szolgálja foly- 
tonosan, míg végzete be nem teljesül, 
meghal szeretve az által, akihez még 
közeledni is alig mert.”

 1910. november 5-én rendezték 
Nagybányán a Lendvay Mártonról elne-
vezett színház avató ünnepségét. Jelen 
volt Bakó László és neje, Tömösváry 
Irma a Nemzeti Színház képviseletében. 
Az ünnepség fénypontja a Bánk bán 
előadása. A címszerepet alakító Bakó 
László mellett meg kell említenünk 
Korda Sándor (II. Endre), Benes Ilona 
(Gertrudis), Török Irma (Melinda) nevét.

1912 februárjában két Shakespeare 
estet szervezett a Heves Béla vezette 
társulat és a nagykárolyi Kölcsey Egye-
sület. Az Othello és a Lear király előa-
dásán Bakó László és a Nemzeti Színház 
másik vezető színésze, S. Fáy Szeréna 
vitte a főszerepeket. Az érdeklődők 
ostrom alá vették a színház pénztárát, 
pótszékeket helyeztek a sorok közé és 
a zenekari árokba is. A Heves Béla tár-
sulat tagjainak névsorából Juhász Gyula 
szerelmének (Milyen volt szőkesége), 
Sárvári Nusinak a nevét emeljük ki. 

„Mindenki egy feledhetetlen művészest 
emlékével távozott” — írja a Szatmár-
megye c. lap 1912. február 11. száma.       

Ez volt Bakó László utolsó Szatmár 
megyei vendégszereplése. A világhábo-
rú, a trianoni döntés és a tragikus csalá-
di események sora őt is elválasztotta a 
szülőföldtől.

A Budapesti Nemzeti Színházban

Bakó Lászlóval egyidőben még két 
szatmári születésű művésze is volt Bu-
dapesti Nemzeti Színháznak: Kürthy 
József, Kőrösmezey Gusztáv. Segít ben-
nünket elhelyezni Bakó Lászlót a szín-
művészeti palettán, ha felsorolunk né-
hány nevet a nemzeti színházi kollegái 
közül, akikkel egy színpadon szerepelt: 
Blaha Lujza, Jászai Mari, Márkus Emília, 
Rákosi Szidi, Gál Gyula, Gyenes László, 
Latabár Kálmán, Odry Árpád, Paulay 
Ede, Rózsahegyi Kálmán, Újházy Ede stb.   

Bakó első fellépése a Nemzeti Szín-
házban 1895. június 11-én történt, a 
Bánk bán Peturját alakította. A kritika 
nagy elismeréssel fogadta, dicsérte 
szép színpadi alakját, férfias erős orgá-
numát, intelligenciáját. Fiatal, kezdő 
színésznek számít, de 1898-ban Buda-
pesten már kitüntetést is kapott, a 
Farkas-Ratkó-díjat.

A Szamos napilap írja 1914. március 
29-én: „A Nemzeti Színházban a múlt 
este a Lear királyt adták s az előadás 
érdekessége az volt, hogy a címszere-
pet ezúttal játszotta először Bakó Lász-
ló. (…) igen nagy sikert aratott, a kö-
zönség egy-egy kép után húszszor is a 
lámpák elé hívta s egy ízben áttapsol-
ták a felvonásközt is, ami a meleg est 
legnagyobb fokozata. Bakó alakítása 
meg is érdemelte az elismerést; alakjá-
val, hangjával és játékával a férfiassá-
got és drámai erőt képviseli a színpa-
don, de ezúttal különös műgondot, 
jellemzést, öntudatosságot, bensősé-
get is vitt Lear király figurájába.”

1920-ban a Nemzeti Színházban örö-
kös tagságot kapott. Főként klasszikus 
tragédiák hőseit alakított patetikus já-
tékmodorban.

Az operaénekes

Már ismert és sikeres színész, amikor 
énektanulmányokba kezd. Felébredt 
benne a vágy, hogy operaénekes le-
gyen. Énektanulmányainak befejezése 
után Budapesten önálló hangversenyen 
kezdte énekesi pályáját. 1912. május 
5-én Kolozsváron, mint operaénekes 
vendégszerepelt a Rigoletto (Verdi) 
címszerepében, második este pedig 
Germon szerepében (Verdi: Traviata) 
aratott nagy sikert. A helyi sajtó érces, 
drámai színezetű tömör baritonját di-
csérte. A Népoperában folytatta opera-
énekesi pályáját. 1912. június 4-én a 
Rigoletto szólamának eléneklésével a 
fővárosban is bemutatkozott.

1917. január 12-én mutatták be a 
Városi Színházban Kövessy Albert és 
Virányi Jenő: Gólem című daljátékát. 
Beöthy László a címszerepre Nemzeti 
Színház művészét, Bakó Lászlót hívta 
meg, „akinek fenséges alakítása, nagy-
szerű maszkja lebilincselte a közönsé-
get” — írja Molnár Klára: A Népopera c. 
munkájában. Operaénekesi pályáját 
hamarosan befejezte.

Az első Bánk bán film

Janovics Jenő 1914-ben önálló film-
gyárat létesített Kolozsváron. Sikerült 
leszerződtetnie a Dániában rendezést 
tanult Kertész Mihályt (Budapest, 1886. 
dec. 24. – Hollywood, 1962. ápr. 10.). 
Operatőrnek Bécsi Józsefet és Fekete 
Lászlót kötötte le. Janovics elsődleges 
célja, hogy irodalmi értéket vigyen film-
re. Így esett a választása Katona József 
Bánk bánjára. A színészek egy részét 
Budapestről a Nemzeti Színházból 
hozta, a másik részt a kolozsvári társu-
lat adta. A címszereplő személyének 

kiválasztása egyszerű volt. Az 1914-es 
években csak Bakó Lászlót tudta elkép-
zelni Bánk szerepében. Így lett filmen 
az első Bánk bán Bakó László. Partnerei 
is a legjobbak közül kerültek ki: Jászai 
Mari (Gertrudis), Paulay Erzsi (Melinda), 
Szentgyörgyi István (Tiborc), Szakács 
Andor (Petur bán), Janovics Jenő (Bibe-
rach), Várkonyi Mihály (Ottó). A filmet 
Kertész Mihály (nevéhez fűződik a Ca-
sablanca c. film) rendezte 1914-ben. A 
szabadtéri felvételek gróf Kornis Károly 
szentbenedeki (Erdély) kastélyának 
környékén készültek. A filmet Magyar-
országon kívül Németországban és 
Ausztriában forgalmazták.

Ellentmondó kritikák születtek az 
első Bánk bán-filmről. Az egyik beszá-
moló, miután felsorolja az általa vélt 
hibákat, így ír: „A Bánk bán film szerep-
lőiről nem kell a bírálat hangján szólni. 
Hisz ez a film örökíti meg Jászai Mari és 
Szentgyörgyi István halhatatlan Gertru-
dis- illetve Tiborc-alakítását. Kellőleg 
érvényesül a mozi vásznán Paulay Erzsi 
szép Melindája, Bakó László hatalmas 
Bánkja, dr. Janovics Jenő éles Bibera-
chja, Szakács Andor dacos Peturja és 
Várkonyi Mihály puha Ottó hercege.” 
Igen, ha a teljes film ma meglenne, 
megfizethetetlen értéket képviselne. 
Állítólag néhány kocka még megvan 
belőle. A fent olvasottakon kívül meg-
jelent egy másik fontos gondolat: a film 
alkalmas lesz a világirodalmat eljuttatni 
minden szellemi éhezőnek.

Bakó László fontosabb szerepeiből

Ádám (Madách: Az ember tragédiá-
ja), Bánk bán (Katona), Brutus (Shakes-
peare: Julius Caesar), Coriolanus (Sha- 
kespeare), Gólem (Kövessy Albert-Vi-
rányi Jenő), Göndör Sándor (Tóth 
Ede-Erkel Sándor: A falu rossza), Lear 
király (Shakespeare), Macbeth (Shakes-
peare), Moor Károly (Schiller: Harami-
ák), Othello (Shakespeare), Quasimo-
do (Hugo, Victor: A párizsi Notre- 
Dame), Petur (Katona: Bánk bán), Shy-
lock (Shakespeare: A velencei kalmár), 
Török Mihály (Csepreghy F.: A piros 
bugyelláris), Werbőczy nádor (Voino- 
vich G. Mohács), Wesselényi (Herczeg 

F: A híd).
 Kiváló előadóművész volt. Nem ver-

smondó, hanem nagy pátosszal szavaló 
művész. Égbe emelő és porba sújtó 
előadásai nagy hatással voltak hallgató-
ságára. Arany, Vörösmarty, Petőfi költe-
ményeit, kuruc kori verseket éppen 
olyan lenyűgözően szavalta, mint szín-
padi szerepeit. Több alkalommal lépett 
fel megemlékezések, emléktábla-avatá-
sok, jótékonysági estek alkalmával.

 Magánélet

Bakó László kétszer nősült, első fele-
sége Tömösváry (Temesvári) Irma 1913. 
január 13-án elhunyt. Közös gyermekü-
ket, Tibort (1903. VII. 28.) Sárközújlakon 
keresztelték a református templomban, 
aki két nap múlva (VII. 30.) meghalt és 
itt temették el.

Részt vett az első világháborúban, 
ahonnan épségben tért haza. Második 
neje Lencz Hedvig színésznő. Ebből a 
házasságból született Márta (Bp. 1920. 
IV. 9.- Bp. 2013. I. 15.), aki a Nemzeti 
Színház, a Katona József Színház tagja, 
és a József Attila Színház alapítója és 
örökös tagja, számtalan színpadi szere-
pe mellett 84 film és televíziójáték sze-
replője (pl. Sorstalanság, 2005) játszott.

Bakó László fiatalon, életének 55. 
évében hunyt el 1928. augusztus 5-én. 
Állítólag egy foghúzás elfertőződésé-
nek lett az áldozata. Nagy pompával 
temették a Nemzeti Színháztól, Mihály- 
fi Károly búcsúztatója után hatalmas 
tömeg kísérte a Kerepesi temetői dísz- 
sírjához. Kürthy György kollegája így 
jellemezte: „Bakó László nem csak a 
színpadon, az életben is éppen olyan 
teátrális volt, ahogy az ő idejében a 
hősszerelmest elképzelték (…) hatal-
mas alakja, lobogó fürtjei, mindig a tá-
volba tekintő komor nézése, sztentori 
hangja állandóan az emberfölöttiség, a 
régi költők megálmodta légkört árasz-
totta maga körül. Soha egy köznapi szó 
nem hagyta el finom metszésű ajkát, és 
döngő, hosszú lépteivel a Rákóczi út 
aszfaltján is úgy lépkedett, mintha egy 
ógörög amfiteátrum színpadán volna.”

Csirák Csaba 

Ádám szerepében

A színész sírja
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— Mi késztette arra, hogy Kismajtény-
ból Piskoltra költözzön, és itt folytassa 
lelkipásztori szolgálatát?

— Mi családilag is azt érezzük és tud-
juk, hogy nem a mi döntésünk volt, hogy 
idejöttünk, hanem egyértelműen a 
Fennvaló vezetése. Nem mindegy az, 
hogy valaki szándékosan dönt el dolgo-
kat, vagy tudja azt, hogy valami nem az 
ő döntése, hanem az Isten vezetése. Én 
mindenképpen különbséget teszek a 
két dolog között. Mi azt éreztük, hogy 
Piskolt egyértelműen Isten vezetése 
számunkra. Nem csak éreztük, hanem 
tudjuk is, hogy minden lelki, és minden 
másfajta munka, ami nagyon sokszor 
nem a lelkipásztor feladata — ha ennek 
a függvényében történik —, akkor sok-
kal könnyebb. Áldottá válik.

— Milyen feladatokat tűzött ki célul?
— Piskolton a gyülekezetépítés folya-

matát kezdtük el, ami azt jelenti, hogy 
minden korosztályt igyekszem mozgat-
ni, megszólítani.  Ezt a bibliaórákkal, a 
gyerekfoglalkozásokkal és az ifjúsági 
munkával kezdtem. Nem elég csak a 
vasárnapi istentisztelet, nagyon fonto-
sak a hétköznapi alkalmak, amelyekben 
az emberek megismerik az élő Istent, és 
rádöbbennek arra, hogy jó ennek a kö-
zösségnek része lenni, a hívek akarjanak 
része lenni, és érezzék a magukénak ezt 
a közösséget. Én ezt a munkát kezdtem 
el, ezt szeretném folytatni, s úgy gondo-
lom, hogy ennek a munkának az ered-
ménye  évtizedek múlva fog majd lát-
szani vagy beérni. Nem is az a fontos, 
hogy most gyümölcsöket lássunk, hi-
szen a magvetés időszakában vagyunk, 
és én hiszem és tudom, hogy ez a mag 
ki fog kelni. Sajnos, az a gond — ezt 
most úgy mondom, mint az a lelkész, aki 
nagyon sok építkezésen túl van —, hogy 
nem csak az Istenhez vezető utat, példa-
mutatást kell adni ebben a gyülekezet-
ben, hanem nagyon sok esetben be kell 
indítani a betonkeverőt, el kell készíteni 
a terveket és meg kell valósítani azt, 
amit szeretnénk azért, hogy a gyüleke-
zet hitélete fejlődjön.

— Hogyan tovább?
— A templom mellett nagy szükség 

van a gyülekezeti házra a gyülekezetépí-
tés céljából. A közelmúltban sikerült 
felújítani a gyülekezeti ház egy részét, 
ami egy visszaigényelt és visszakapott 
régi iskolaépület. Ennek a nagyobbik 
termébe fűtést szereltünk, padlócsem-
péztünk, ma már megfelelő higiéniai 
körülmények között tudjuk tartani a 
gyerekfoglalkozásokat, az ifjúsági fog-
lalkozásokat és a bibliaórákat. Villamo-
sítottuk a harangokat, teljesen felújítot-
tuk a parókiát, mert nagyon rossz álla- 
potban volt. Ezek a munkálatok nagyon 
sokba kerültek. Piskolton adakozik a 

gyülekezet, s amikor az emberek hozzá-
teszik a magukét, én is úgy érzem, hogy 
hozzá kell tennem a magamét, nem csak 
úgy, mint lelkipásztor, hanem úgy is, 
hogy pályázatokat írtam, és ebben az 
évben három pályázatot nyertünk, ket-
tőt a Bethlen Gábor Alapnál, egyet a 
román államtól. Én ezt egy hatalmas ál-
dásnak és örömnek tartom. Ezt az építő-
munkát akkor lehet eredményesen vé-
gezni, ha az ember érzi, hogy ez nem 
egy emberi elhatározás, hanem Isten 
megbízatása. Én hiszem, hogy ezért fog 
Piskolt lelkileg épülni.

— Most úgy tűnik, hogy nagyon sok 
mindent az alapoktól kell elkezdeni, mint 
ahogy tette Kismajtényban is.

— Amikor Kismajtényba kerültem, a 
jelenlegihez hasonló volt a helyzet: gyü-
lekezetet  építettünk, ingatlanokat kel-
lett felújítani vagy újakat építeni. Tet-
tem ezt szeretettel és lendülettel, most 
pedig itt Piskolton teszem, amíg az Úr 
erőt ad, megengedi.

— Napjainkban kihívás az egyházi és a 
lelki élet fejlesztése?

— Mérhetetlen nagy kihívás. Különö-
sen akkor éreztem ezt, amikor beállt a 
járványidőszak, és nem lehetett a temp-
lomban igét hirdetni, hanem csak az 
online térben, nem lehetett tudni, ho-
gyan fogadják majd az emberek az ige-
hirdetésnek ezt a formáját. És hogy 
egyáltalán érdekelni fogja-e őket az 
üzenet? Arra gondoltam, hogy ebben az 
időszakban — mivel nincs személyes 
kontaktus az emberekkel, pedig az na-
gyon fontos —, még nagyobb a kihívás, 
mert azt a munkát, amit elkezdtem no-
vemberben a bibliaórás csoporttal, ifjú-
sággal, gyerekekkel, át kellett tenni az 
online térbe márciustól júliusig. Attól 
féltem, hogy lesz egyfajta lelki hanyat-
lás. Nem ez történt. Az emberek bekap-
csolódtak az online alkalmakba, és ami-
kor már el lehetett menni a templomba, 
a közösségbe, akkor ugyanúgy jöttek. 
Nem mondom azt, hogy nincsenek ne-
hézségek, nem mondom azt, hogy a 
piskolti ember a betakarítás időszaká-
ban is minden szerda este itt van felesé-
gestől a bibliaórán, de a harmincas lét-
szám alá nem gyakran csökken a jelen- 

lét. Akármilyen nagy kihívás a közösségi 
élet működtetése, van jövője, mert  az 
emberekben ott van az istenkeresés, 
van akiben intezívebben és van aki ha-
nyagolja.  

— A fiatalok megszólítása nehéz?
— Igen. Határozottan igen. Nagyon 

nehéz. Piskolton is elég nehezen indult 
be, de úgy adta a Fennvaló, hogy egy 
olyan konfirmándus csapatot kaptam, 
amelyben tizenketten voltak, nagyobb 
részük fiú, és köztük volt a mi fiunk is. Ez 
nekem nagyon sokat segített abban, 
hogy újraszerveződjön az ifi-csoport, il-
letve hogy összehozzuk akár a tizenéves 
és a huszonéves generációt. Nem mon-
dom azt, hogy százszázalékosan sike-
rült, de folyamatosan jönnek a fiatalok, 
és igyekszem az őket érintő, érdeklő 
témákkal megszólítani őket. Ők az a 
generáció, akikkel, ha nem találjuk meg 
a közös hangot, ha nem vagyunk hitele-
sek, elfordulnak vagy meg se ismerik az 
élő Istent. Ha pedig a következő generá-
ció nem fogja ismerni az Urat  az nagy 
fájdalma lesz mindenkinek. Ezért olyan 
fontos, hogy megtanuljanak bízni, segít-
séget kérni attól, aki az Élet Ura és min-
dennél jobban szereti őket.

— Van esély arra, hogy egy idő után a 
fiatalok önszervező módon tevékenyked-
jenek?

— Ez lenne a cél, de szükség van egy 
kis segítségre, ellenőrzésre, mert azt 
tapasztalom, hogy amikor a fiatalok 
összejönnek, akkor azt teszik, amit sze-
retnek. Természetesen lehet bulizni, 
lehet bandázni, de meg kell mutatni 
nekik azokat az utakat, közegeket, ahol 
nem destruktív, önpusztító módon lehet 
csak szórakozni. Hiszem: ha péntek este 
héttől eljönnek ifjúsági órára, akkor  
szombat este már lehet másképpen 
fognak bulizni, mert kapnak egy útmu-
tatót. Továbbá az önszervezést abban is 
látom, hogy a fiatalok megszólítják egy-
mást, figyelmeztetik, hogy ne maradja-
nak el, jó ebbe a másfajta  közösségbe 
jönni. És nem utolsó sorban, hogy meg-
tanulják, használni, beépíteni az életük-
be az Isten szavát. Ma már az okostele-
fonra le lehet tölteni a Szentírást, ott 
kellene legyen ez minden konfirmációi  

bizonyságot tett fiatal okostelefonján.
— Szinte naponta tapasztaljuk, hogy 

milyen nehézségeket okoz a személyes 
kapcsolatok építése. Az emberek maguk-
ba fordulnak, többet foglalkoznak a tele-
fonnal, mint a családtagjaikkal. Hova 
vezet ez?

— Az egyik legnagyobb kísértési esz-
köz ma a telefon. Egyszerre áldás és 
átok. Bejött a világ a szobánkba, benne 
van a zsigereinkben és az életünkben. 
Én azzal próbálkoztam, hogy januártól 
április végéig meglátogatom a gyüleke-
zet tagjait azért, hogy legyen élő kap-
csolatunk. Hétköznap bármikor lehet 
keresni, az időseket és a betegeket 
rendszeresen meglátogatom, családlá-
togatáskor igyekszem elmenni minden 
egyháztaghoz és hívni őket a közösség-
be. Ez az, amit tenni tudok, és úgy 
érzem, ez az, ami bevált. Hogy ez majd 
milyen eredménnyel jár, nem tudhatom. 
Ami rajtam áll, azt meg kell tennem, ez 
az én felelősségem. Nem a telefonnal 
és a közösségi médiával akarom felven-
ni a harcot, mert sok esetben ezeket a 
hasznukra tudjuk fordítani, hanem az a 
célom, hogy az emberek tanuljanak meg 
újra közösségben élni. Ne az elmagányo-
sodás felé haladjanak. Nem jó az, ha a 
tűzből kiragadunk egy üszkös fát, mert 
az csak füstölögni fog. Amikor vissza-
dobjuk a facsomóba, akkor újra lángra 
lobban, égni fog és meg lesz a rendelte-
tése. Ezt szeretném valahogy megértet-
ni az emberekkel.

— Az egyháznak változik a szerepe? 
Nő a tekintélye?

— Ez nagyon jó kérdés. Az egyház 
szerepe mindig a sereggyűjtés, lélek-
mentés lesz, ez nem kellene változzon. 
Az egyház tekintélye pedig attól függ, 
hogy az élő Istenre tud mutatni, vagy az 
embert isteníti. Ahol az egyház mint 
közösség az Urat dicsőíti és mint abszo-
lút hatalmat maga felett elismeri, ott 
van, lesz tekintély. Lehet ez egy kissé 
lelkipásztor-függő is, ha egy lelkipász-
tornak van elhívása, „Lélekkel” dolgozik, 
és nem maga akar az abszolút tekintély 
lenni, hanem az Urat teszi az első hely-
re, akkor van tekintély.

Elek György

Balogh Enikő, a Piskolti Református Egyházközség 
megválasztott lelkipásztora a világjárvány idején, a 
legnehezebb időszakban bizonyította be, hogy az egy-
házépítés minden körülmények között lehetséges, ha 
a lelkipásztor „Lélekkel” végzi a feladatát, a híveket 
akkor is az Isten mellé tudja állítani, ha az sokszor le-
hetetlennek tűnik, és ha Istenben bízva, közösen való-
sítják meg a terveket.

SZAMOS – 2020. novemberINTERJÚ16 

Szamos
Kulturális, társadalmi, közéleti folyóirat
Kiadja a Szatmár Megyei Hagyományőrző Forrásközpont, 
a Szatmár Megyei Tanács támogatásával. ISSN 1223-8198
Készült a kolozsvári Garamond nyomdában.
Főszerkesztő: Elek György. Olvasószerkesztő: Veres István. 
Marketing: Békéssy Erzsébet. Grafika: Varga-Telegdy Evelyn. 
Számítógépes tördelés: Nastor Erika.
E-mail: elekgyorgy2019@gmail.com

„Nem a mi döntésünk volt, 
hogy idejöttünk”


