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Elszó

Az Opera scholarum sorozat harmadik kötetében – az első két kiadványhoz hason-

lóan – az ország evangélikus oktatási intézményeiben tanító, kutatómunkát is végző 

pedagógusok tanulmányait tesszük közzé. Olyan pedagógusok írásait olvashatják 

tehát, akik oktató-nevelő munkájuk mellett tudományos tevékenységet is folytatnak.

A világhírű magyar nyelvész, egykori bonyhádi diák, Lotz János életművének 

kutatása az oszakai Kansai Gaidai Egyetem könyvtárában, az örmény népirtás 

irodalmi emlékezetének feltárása, egyenesszárnyú rovarok mozgásmintázatának 

vizsgálata a Dél-Mezőföldön vagy épp a pesti evangélikus gimnáziumban 1823 és 

1945 között zajló történelemtanítás történetének dokumentálása csak ízelítő azok-

ból a témákból, amelyekkel az olvasók e kötetben találkozhatnak. A példákból is 

kitűnik, hogy a tanulmánykötet nem egy tudományterületre összpontosít, hiszen 

az előzménynek tekinthető tudományközi konferencia célkitűzésével összhangban 

bemutatja azt a sokszínűséget, amely az evangélikus iskolákban tanító tanárok 

szerteágazó érdeklődését jellemzi az irodalom- és nyelvtudomány, a pedagógia, a 

természettudomány, valamint a történettudomány területén. A Budapest-Fasori 

Evangélikus Gimnáziumban 2015. március 24-én – immár harmadik alkalommal – 

megrendezett kutató tanári konferencián elhangzott előadások írott, tanulmánnyá 

szerkesztett változata így szaktudósok és gyakorló pedagógusok körében egyaránt 

érdeklődésre tarthat számot.

A kezdeményezés köré szerveződő tanári-kutatói közösséget a tudomány iránti 

lelkesedésen és a szakmai elhivatottságon túl a közös értékrend, a keresztény világ-

szemlélet is összeköti, ami olykor a témaválasztást is meghatározza. Kötetünk címe 

– Tudomány és küldetés – egyszerre fejezi ki tehát azt az elköteleződést, amelyet 

a szerzők a tudományos munka, a pedagógus hivatás gyakorlása és a világnézeti 

elhivatottság terén képviselnek. 

Az előadások egy része az UNESCO felhívását követve a fény nemzetközi éve 

alkalmából a fény témájához kapcsolódott. Plenáris előadóként e témában tudo-

mányterületük jeles képviselőiként dr. Réthelyi Miklós anatómusprofesszort, az 
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UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnökét és dr. Jeszenszky Sándor tech-

nikatörténészt kértük fel, írásaikat kötetünk elején olvashatják.

A tanulmánykötet szerkesztésekor a hivatkozási apparátus egységesítésére tö-

rekedtünk, az egyes tudományterületek eltérő hivatkozási formájából adódóan 

azonban egyedi eltérések adódhatnak. A szövegek gondozásában és szerkesztésé-

ben nyújtott közreműködéséért köszönetet mondok Csepregi Andrásnak és Varga 

Lajosnak.

Érfalvy Lívia

sorozatszerkesztő
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Az olvasó köszöntése

Szeretettel köszöntöm az evangélikus iskolák kutató tanárainak tanulmánykötetét 

olvasókat. Köztudott, hogy a 2015-ös év az evangélikus egyházban a reformáció 

és oktatás esztendeje volt, amelynek mottója: „Tanítványok vagyunk”. Én úgy te-

kintek erre a közösségre, az egész mozgalomra, amely három éve indult el, hogy 

itt olyan elkötelezett tanítványok találkoznak, akik készek együtt tanulni, készek 

egymástól tanulni és másokat is tanítani. Ilyen módon engedelmeskednek Jézus 

missziói parancsának, amely tanításra és tanulásra hívó, valamint tanítvánnyá 

tételre küldő parancsolat.

Az egyházi kontextus mellett fontos a világi kontextus is, hiszen a plenáris elő-

adások témái kapcsolódtak az UNESCO fölhívásához, amely a 2015-ös esztendőt 

a fény nemzetközi éveként hirdette meg. A kötet elején különböző megközelítésben 

olvashatunk a fényről, amelyet a teremtés hajnalán maga a Teremtő ajándékozott 

a világnak. Isten első szava a Szentírásban így hangzik: „Legyen világosság!” (1Móz 

1,3) Jézus pedig így mutatkozik be: „Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, 

nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12) Ebből következő-

en tanítványainak nem kevesebbet ígér, mint hogy „ti vagytok a világ világossága” 

(Mt 5,14). Hivatásunk és küldetésünk, hogy a fényt ne csak elfogadjuk, hanem 

tovább is adjuk. A Mester világos képpel figyelmezteti tanítványait: „Lámpást sem 

azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra, hogy világítson 

mindenkinek a házban.” (Mt 5,15) Az evangélikus iskolák kutató tanárai számára 

rendezett konferenciasorozat is azt a célt szolgálja, hogy a fényforrás a lámpatartóra 

kerüljön, és minél többeket érjen el fényével. Az a világosság, amelyet kutató taná-

rok megtaláltak, ne maradjon elrejtve, hanem minél többek életébe beragyogjon. 

Ezzel a reménységgel kezdtük a napot az evangélikus Útmutató aznapi igéinek 

intonációjával, amelyek segítettek, hogy szilárd bibliai alapra épüljön a konferencia. 

Éppen a már idézett teremtéstörténetből kaptuk az úgynevezett kultúrparancsot: 

„Fogta az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze 

azt.” (1Móz 2,15) Konferenciánk előadói valójában ennek a parancsnak is engedel-
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meskedve adták tovább mindazt, amit felismertek, kikutattak és alkottak. A nap 

újszövetségi igeverse is elgondolkodtató: „Márpedig a sáfároktól elsősorban azt 

követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” (1Kor 4,2) Ennek a hűségnek 

konkrét megnyilvánulása, hogy amit kaptunk, arra úgy vigyázunk, hogy nem tart-

juk meg önmagunknak, hanem igyekszünk minél többekkel megosztani a felülről 

kapott kincseket. 

Végül szólaljon meg az Útmutatóban található rövid imádság is, amely reme-

kül kapcsolódik a fény éve tematikájához: „Minden életnek Ura, ne engedd, hogy 

hiábavaló legyen a teremtett világban való vándorlásunk. Segíts, hogy meglássuk 

csodáidat, és a nappal, a virágokkal és a csillagokkal együtt mi is szolgáljuk a fényt, 

Úr Jézus Krisztusunkat.”

Ezekkel a gondolatokkal bocsájtom útjára e kötetet.

Gáncs Péter

elnök-püspök



 

Eladások 

a fény nemzetközi éve 

alkalmából
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Réthelyi Miklós

Idegsejtek és idegpályák a fény szolgálatában

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2013 decemberében nyilvánította a 2015-ös évet 

a fény és a fényalapú technológiák nemzetközi évévé. 

Miért szentelünk évet a fénynek és az optikának? Azért, mert

– a fény a tudomány, a művészet, a kultúra és a technológia központi tényezője; 

– a fény lehetővé teszi és serkenti az oktatást annak minden szintjén (1,5 mil-

liárd ember a fejlődő országokban naplemente után – fény hiányában – már 

nem tud tanulni); 

– a fénnyel kapcsolatos számos új technológia ma a fejlődés motorja.

Miért ebben az évben? Mi az aktualitása a fény kiemelésének? Ennek oka számos, 

a fénnyel kapcsolatos kerek évforduló, amelyekről érdemes megemlékezni. Visszafelé 

haladva az évtizedekben, évszázadokban: ötven éve, 1965-ben Arno Allan Penzias1 

és Robert Woodrow Wilson2 felfedezte a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzást. 

Közösen kapták az 1978. évi fi zikai Nobel-díjat. Ugyanehhez az évhez kapcsolódik, 

hogy Charles Kuen Kao3 lefektette a száloptikai kommunikáció alapjait; munkáját 

2009-ben szintén Nobel-díjjal jutalmazták. Albert Einstein4 kilencven éve, 1905-

ben fogalmazta meg a fényelektromos jelenséget, és tíz évvel később, 1915-ben 

az általános relativitáselméletet. Százötven éve, 1865-ben James Clerk Maxwell5 

kidolgozta a fény elektromágneses hullámelméletét, míg Augustin-Jean Fresnel6 

fényre vonatkozó hullámelmélete éppen kétszáz éves.

Nagyot ugorva, szinte felfoghatatlan, hogy Ibn Al-Haytham7 1015-ben, ezer éve 

publikálta optikai kutatásainak eredményeit – Book of Optics (Kitab al-Manazir) –, 

 1 Németországban született amerikai fi zikus.
 2 Nobel-díjas amerikai fi zikus.
 3 Kínában született angol-amerikai fi zikus.
 4 Elméleti fi zikus, a 20. század legnagyobb gondolkodója.
 5 Skót matematikus, fi zikus.
 6 Francia fi zikus, a Francia Akadémia tagja.
 7 Arab matematikus, csillagász, fi lozófus.
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amellyel a tudománytörténetben kiérdemelte a modern optika atyja címet. Hasan 

Ibn Al-Haytham érvelése szerint a látás annak köszönhető, hogy az objektumokról 

kiinduló fénysugárzás a levegőn keresztül eléri szemünket. Vannak testek, amelyek 

önmagukból bocsátanak ki fényt, és vannak olyanok, amelyek azért látszanak, mert 

az elsődleges fényforrásból származó fényt visszaverik. Magyarázatot keresett és 

talált az éleslátás és a színlátás mechanizmusára is. 

A fény nemzetközi évének megnyitó ünnepségére Párizsban került sor 2015. 

január 20-án. Több neves kutató mellett az ünnepség előadója volt Gianfranco 

Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke (a Vatikán „kulturális mi-

nisztere”).

Ravasi bíboros ünnepi beszédében beszélt a fény általános szimbolikus értel-

mezéséről. „Valamennyi civilizációban a fény – amellett, hogy fizikai jelenség – 

szimbolikus értelemmel is rendelkezik. A fénnyel kapcsolatos metaforák vég nélküli 

és a szivárvány minden színében játszó sorozatával találkozunk, s azok jelentős 

része vallásokhoz kapcsolódik” – kezdte előadását. Példákat sorolt fel a Bibliából, 

az Ószövetségből, majd az Újszövetségből is, az egyiptomi kultúrából, az indiai 

teológiából, a Koránból – a XXIV. fejezet (szúra) címe A fény. Arra a következtetésre 

jutott, hogy a fény felé fordulás a teológiákban közös emberi tapasztalat. Említett 

egy keresztény hagyományt, amelyben – teológiai naprendszert alkotva – Krisztus 

a Nap, az egyház a Hold, amely visszaveri a Nap fényét, és a keresztények a csil-

lagok, akiknek nincs önálló fényük, hanem a fenséges égi fény világítja meg őket. 

Előadásában szólt még a fény és sötétség dialektikájáról is.

Az itthoni ünnepi forgatagban az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnö-

keként észre kellett vennem, hogy az emlékezés és az ünneplés nagyon egyoldalú. 

A fény nemcsak fizikai, hanem szellemi, lelki jelenség is, és így a teológusoknak 

is van okuk az emlékezésre, ünneplésre. Ennek a felismerésnek hangot is adtam a 

fény ünneplésével foglalkozó magyar programbizottságban, és igyekeztem társakat 

is találni a megvalósításban. 

Rendkívüli alkalom a fény évének ünneplése arra, hogy a téma szerteágazó jellege 

folytán a természettudományok képviselői közösen szervezett fórumokon találkoz-

zanak írókkal, művészekkel, társadalomtudósokkal és teológusokkal. 

Így került sor a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban 2015. március 24-

én a kutató és alkotó tanárok III. konferenciájára, amelynek plenáris üléseit a fény 

nemzetközi éve témái határozták meg. Gáncs Péter püspök bevezetőjében – erre 

utalva – kifejtette, hogy a fényt maga a Teremtő ajándékozta a világnak a teremtés 

hajnalán. „Legyen világosság!” – ezek voltak az Úr első szavai.

A fény érzékelését és a látott kép értelmezését többszörösen összetett szerkezetű 

érzékszervünk, a szem, a hozzá tartozó idegpályák és agyi központok végzik.
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A gömb alakú szemgolyó (1. 

ábra) elülső felszínén az átlátszó 

és a fénysugarak irányításában is 

részt vevő szaruhártya (cornea) 

fogadja a fénysugarakat. A moz-

gékony szivárványhártya (iris) 

határozza meg a fénysugarakat 

– a megvilágítás erősségétől füg-

gően – átengedő, kör alakú nyí-

lás (pupilla) méretét. A pupilla 

mögött a kétszer domború szem-

lencsén áthaladva és irányt vál-

toztatva a fénysugarak – a szinte 

folyékony – üvegtesten át a szemgolyó falának belső rétegére, a fényérzékelő sejteket 

is (csapok és pálcikák) tartalmazó ideghártyára (retina) vetülnek. 

Rugalmassága folytán a lencse domborúsága és ezzel fénytörő képessége az igé-

nyeknek megfelelően változik. A sugártest (corpus ciliare) izmának az összehúzó-

dása – közvetve – fokozza a lencse domborulatát, így tudunk közelre nézni, képet 

nézni, szöveget olvasni. Időskorban a szemlencse rugalmassága csökken, a hiányzó 

domborulatot szemüveg viselésével lehet pótolni. Ugyancsak időskorban a szem-

lencse állománya zavarossá válik (szürke hályog), s ezért nem képes a fénysugarakat 

átengedni. Ebben az esetben kerül sor a műlencse beültetésére.

A lencse környezete és a szemgolyó elülső része folyadékkal (csarnokvíz) kitöl-

tött üreg. A folyadék állandóan termelődik, és folyamatosan átkerül a szemgolyó 

visszeres rendszerébe. A termelődés és az elvezetés egyensúlyának zavara esetén a 

szemgolyóban a nyomása nő (zöld hályog). Ennek az állapotnak a javítása történhet 

szemcseppek alkalmazásával.

A szemgolyónak gazdag ér- és idegellátása van. A két szemgolyó minden irány-

ban, összerendezetten képes elmozdulni (konjugált szemmozgások), míg közelre 

nézéskor a két szemgolyó összetartó, konvergáló mozgást végez. A szemgolyó moz-

gatását hat izom végzi, az izmok beidegzéséhez az idegrostokat három ideg szállítja. 

A szemgolyók összerendezett mozgását az agyban lévő központok irányítják. 

A szemgolyó védett helyen, a szemüregben helyezkedik el. Elülső felszínét a 

vékony kötőhártya (conjunctiva) borítja. A kötőhártya előtt állandóan termelődő 

könnyfilm védi a szemgolyót, még előbbre a szemhéjak jelentik a mechanikai vé-

delmet, amelynek része a szemhéjak reflexes, hirtelen összezáródása a szemgolyót 

fenyegető veszély esetén.

A pálcikák és csapok az ideghártya külső felszínéhez közel elhelyezkedő idegsejtek 

1. ábra. A szemgolyó szerkezetét mutató sémás rajz
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fényérzékeny nyúlványai (2. és 3. áb-

ra). A pálcikák az éleslátás helyének 

kivételével mindenhol megtalálha-

tók. A csapoknál érzékenyebbek a 

fényre, félhomályban a pálcikák se-

gítségével látunk. A csapok fényre 

kevésbé érzékenyek, de alkalmasak 

különböző hullámhosszúságú fény-

komponensek megkülönböztetésé-

re. A csapok a színlátás receptorai. 

Kizárólag csapok találhatók a len-

csén áthaladó fénysugaraknak a re-

tinára eső gyújtópontjában (sárga 

folt), és hiányoznak mind a csapok, 

mind a pálcikák a látóidegnek a 

szemgolyóból kilépő helyén (vakfolt). A pálcikákat és a csapokat – a fényerősségtől 

függően – az ideghártya külső rétegét jelentő pigmenthámsejtek nyúlványai veszik 

körül. A fényerő jelentős változásakor – napfényről sötét szobába lépve – egy darabig 

alig látunk valamit, mert a pigmentszemcsék eloszlásának a változásához idő kell.

A csapokat és a pálcikákat tartalmazó idegsejteknek a szemgolyó közepe felé 

irányuló nyúlványa az ideghártya kétnyúlványú (bipolaris) sejtjeinek a kifelé mu-

tató nyúlványával alkot működőképes kapcsolatot (szinapszis). Ezen a kapcsolaton 

át, a pálcikák és a csapok aktivi-

tásától függően a kétnyúlványú 

sejtek működése, izgalmi állapota 

fokozódik vagy csökken. A két-

nyúlványú sejtek másik nyúlvá-

nya az ideghártya nagyméretű 

idegsejtjeivel létesít kapcsolatot 

(3. ábra). Az éleslátás helyének 

kivételével egy-egy kétnyúlványú 

idegsejthez számos fényérzékeny 

idegsejt nyúlványa kapcsolódik, 

és egy-egy nagy idegsejttel szá-

mos kétnyúlványú idegsejt létesít 

kapcsolatot. Az éleslátás helyén 

az arány 1:1:1. Vannak egyéb 

idegsejtek is az ideghártyában, 

2. ábra. Az ideghártya mikroszkópos képe. A csa-

pok és pálcikák rétegét csillag jelzi, a nyíl egy nagy 

idegsejtre mutat, amelynek hosszú nyúlványa a 

látópályában halad

*

3. ábra. Az ideghártya idegsejtjeit és a köztük lévő 

kapcsolatokat bemutató sémás rajz



Idegsejtek és idegpályák a fény szolgálatában

17

ezek az említett idegsejtek közötti kap-

csolatokat módosíthatják. 

Az embrionális fejlődés során az ideg-

hártya a fejlődő nagyagy egy nyúlványá-

ból származik. A nyúlvány végén egy 

gömb jelenik meg, majd a gömb behor-

pad, és kettős falú serleggé (szemserleg) 

alakul (4. ábra). A kehely külső rétegéből 

származnak a pigmenthámsejtek, míg a 

belső rétegéből valamennyi idegsejt és 

az idegsejtek között található támasztó-

sejtek (glia). Az így kialakuló ideghár-

tyához kívülről nő hozzá az érhártya, 

majd a körül a szemgolyó tokja, az ín-

hártya (sclera). A már korábban említett 

szaruhártya az ínhártyát helyettesíti 

elöl. A szemmozgató izmok az ínhártyán tapadva mozgatják a szemgolyót.

Az ideghártya nagy neuronjainak a hosszú nyúlványai összegyűlnek az ideghártya 

belső felszíne közelében, majd átfúrják az ínhártyát (vakfolt), és kialakítják a látóide-

get. A látóideg a szemüregből átlép a koponyaüregbe, ahol a jobb és bal látóideg ta-

lálkozik, majd az idegrostok részlegesen kereszteződnek (5. ábra). A részleges keresz-

teződés jelentőségének a megértéséhez látnunk kell, hogy a szemlencse megfordítja 

a fénysugarak útját, így a látóterünk bal 

fele a bal szemnek az orr felé eső fel-

színére és a jobb szemnek a halánték 

felé eső felszínére vetül. A részleges ke-

reszteződés értelme, hogy mindaz, ami 

a látóterünk bal felében létezik, az az 

agyban ugyanarra a területre vetüljön. 

Így a jobb szemnek a halánték felé eső 

feléből jövő idegrostok a kereszteződés 

után maradnak jobb oldalon (nem ke-

reszteződnek), míg a bal szemnek az 

orr felé eső részéről érkező idegrostok 

csatlakoznak az előbb említettekhez, 

ezért azok kereszteződnek. Ugyanígy 

vezethető le a látótér jobb felét „látó” 

idegrostok lefutása a baloldalon. Meg 

4. ábra. Az ideghártya és a szemlencse fejlő-

dését bemutató sémás rajz

5. ábra. A látópálya sémás rajza



Réthelyi Miklós

18

kell jegyezni, hogy az éleslátás helyéről érkező idegrostok a kereszteződésben ket-

téválnak, és ágaik mindkét oldalon továbbhúzódnak. 

A kereszteződés után átrendeződött idegrostnyalábok az agy felszínén húzódnak 

az oldalsó térdes test (corpus geniculatum laterale) felé, és ott végződnek (5. ábra).

Az oldalsó térdes testben az idegsejtek és nyúlványaik hat rétegben helyezkednek 

el, a rétegekben váltakozva végződnek az azonos oldali és az ellenoldali idegrostok. 

A kapcsolat a beérkező idegrostok és a térdes test idegsejtjei között összetett formá-

ban, az úgynevezett szinaptikus gomolyagokban (glomerulusok) történik. Ezekben 

a – csak elektronmikroszkóppal látható – képletekben több idegrost kapcsolódik 

több idegsejt nyúlványaival. A külső térdes testben elhelyezkedő idegsejtekből 

kiinduló idegrostok a nagyagy hátsó részén lévő nyakszirti lebeny felé húzódnak 

(látókisugárzás), és az agykéregben – elsődleges látókéreg – végződnek. 

Az ideghártya neuronjaival induló és a nyakszirtlebenyben végződő idegros-

tokat adó neuronok alkotják a látópályát. A neuronok elrendeződésének szigorú 

mértani rendje ad arra lehetőséget, hogy a látásromlás vagy látáskiesés, vakság 

kiterjedéséből következtetni le-

hessen a látópálya sérülésének a 

helyére (6. ábra). 

Az egyik szemre kiterjedő vak-

ság – a 6. ábrán A-val jelzett lá-

tóterek – oka a látóidegnek még 

a szemüregben történő, szúrásból 

vagy ütésből származó sérülése. 

A látóidegek kereszteződésé-

nek közelében találjuk az agyalapi 

mirigyet (hipofízis). A mirigy da-

ganata roncsolhatja a keresztező-

dő idegrostokat, és ezért a beteg-

ség tünete lehet a látótér oldalsó 

(B) részein jelentkező látászavar 

(vakság). 

Az egyik szemen a látótérnek a 

belső felén jelentkező látáskiesés 

(C) arra utalhat, hogy a kereszte-

ződésben a kereszteződő rostok 

sérültek meg, amelyet a közelben 

haladó belső agyi artérián kiala-

kuló tágulat (aneurysma) okozhat.

6. ábra. A látópályát és a lehetséges sérüléseket 

bemutató sémás rajz. A látótér fedettsége (jobb 

oldalon) jelzi a látáskiesést
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Az egyik szemen a látótér oldalsó részén, míg a másik szemen a látótér belső felén 

jelentkező látászavar (D) a látópálya ellenoldali, a kereszteződés utáni szakaszán 

megjelenő sérülésre utalhat. Ugyanilyen látáskiesés, amely nem vonatkozik az éles-

látás helyére (G), az ellenoldali látókisugárzás sérülését jelezheti. A különbség oka, 

hogy az éleslátás helyéről induló idegrostok a kereszteződésnél kettéválnak, és ágaik 

mindkét oldali látókisugárzásban futnak tovább. A látótér alsó vagy felső negyedén 

jelentkező látáskiesés (E és F) szintén a látókisugárzás sérülésével magyarázható.

A látópályát alkotó idegrostok vagy azok oldalágai különféle kapcsolatokat terem-

tenek. A látóidegek e kereszteződésének a közelében elhelyezkedő idegsejtcsoportok 

a 24 órás napi ciklus központi órájának a feladatát töltik be. Az innen kiinduló ideg-

pályák szabályozzák azokat az idegi és belső elválasztású mirigyekkel kapcsolatos 

tevékenységeket, amelyek napszakhoz – nappal vagy éjjel, délelőtt vagy délután – 

kötöttek. A látópálya idegrostjaiból leváló oldalágak, a világosság-sötétség mentén 

beállítják a 24-órás nappal-éjszaka ciklus működését.

A látópálya térdes test utáni szakaszából válnak le azok az idegrostok, amelyek 

a pupilla nagyságát szabályozzák. A szivárványhártyában található körkörös izom 

aktiválása két, egymás után kapcsolt idegsejt útján történik. A reflexpályát alkotó 

idegrostok kereszteződése miatt a válasz – erős fényre a pupilla kisebb lesz – kétol-

dali. Az egyik szembe zseblámpa fényével való bevilágítás esetén a pupilla a másik 

szemen is ugyanúgy válaszol (kétoldali pupillareflex).

Ugyancsak a térdes test körül indulnak azok az idegrostok, amelyek a nyakizmokat 

beidegző idegsejtek felé indulnak, és velük alkotnak kapcsolatokat. Ez a láncolat 

működteti azt a reflexpályát, amely a tekintetünket a hirtelen, váratlanul megjelenő 

fényforrás felé fordítja. 

Az agykéregben az idegsejtek és a beérkező idegrostok hat rétegbe rendeződnek. 

A beérkező idegrostok fogadására a II. és a IV. réteg idegsejtjei szolgálnak. Ezeknek 

a – részben serkentő, részben gátló – idegsejteknek a közvetítésével jut el a fény ki-

váltotta ingerület az agykéreg III. és V. rétegében elhelyezkedő piramisneuronokhoz.  

Az elsődleges látókéregből – idegsejthálózatok közvetítésével – az ingerület két 

fő irányba terjed tovább. Részben az agyféltekék fali lebenye felé, ahol a látott kép 

mozgásainak az értékelése és a mélységben való tájékozódás folyik. A másik útvo-

nal a halántéklebeny felé indul, itt történik a formák érzékelése és a színlátás. Az 

agyféltekék jelentős része foglalkozik a látott kép elemzésével.

A fénynek és a fény attribútumának, a világosságnak, valamint a fény hiányának, 

a sötétségnek ősidők óta kiemelkedő, a jót a rossztól elválasztó jelentősége van. 

Nemeshegyi Péter a hit gyertyányi fényét állítja szembe a nagy sötétséggel, amely 

mindenfelől tör elő a hit „lobogó lángocskája ellen”. Csodálatos, hogy a gyertya 

fényköréhez érkező sötétség, ahelyett, hogy sikerülne megfojtania azt, maga is 
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fénnyé válik. „A sötétség csak addig látszik nagyhatalomnak, amíg messze van a 

fénytől; ha közelébe ér, hogy rátörjön, feltárja semmi voltát.” Évszázadok sötétsége, 

kételyek özöne, a halál, a pusztulás nem tudják megfojtani a hitet, mert „isteni olaj, 

a Lélek élteti”.8 

A kutató Klein György a bizonytalanság értelmezéséhez használja a világosság-

metaforát. A robbanásszerűen tökéletesedő technika, az információfeldolgozás 

tökéletesedése egyre inkább kitolja a bizonytalanság körét, folyamatosan szélesíti 

a „világos zónát”. Így a sötétség visszahúzódik, de a megvilágított területen túl ott 

várakozik. Ezt az egyik ember a bizonyosság szűk körét szorongató éjszakai sötétség-

nek, a másik a sötétséget állandóan visszaszorító széles, világos udvarnak éli meg.9 

Befejezésül örömmel írhatom, hogy a fény évének az ügye az egész ország ügyévé 

vált, különösen az általános és középiskolák vették ki részüket az ünneplésből, de 

nem maradt el sem a vallásos közösségek, sem a teológusok részvétele. 

A Deák téri evangélikus templom gyülekezeti termében Gáncs Péter püspök, 

Sólyom Jenő fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és jómagam beszél-

tünk a fény fizikájáról, a szemről és a látórendszerről, valamint a fény teológiájáról. 

Kocsis Imre professzor (PPTE-HTK) is megtisztelte jelenlétével és hozzászólásával 

az összejövetelt.

Az MKB Bank Professzori Klubja Tudományos klubest a fényről címmel rendezett 

összejövetelt. Utolsó pillanatban felkért beugróként, fizikus és csillagász társasá-

gában, Török József professzor (PPTE-HTK) beszélt a fény bibliai vonatkozásairól, 

a külső és a belső fényességről. 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Béres Tamás professzor vezetésével 

A fény szimbolikus és tudományos értelmezésének teológiai jelentősége címmel a 

kutatók éjszakájára szervezte tudományos ülését, amelyen a Deák téri templomban 

az egyetem tanárai tartottak előadásokat.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban A Fény felé címmel tartott szimpóziumon Kor-

zenszky Richárd perjel és Fabiny Tamás püspök beszélgetett arról, hogy nekik mit 

jelent a fény. Az est folyamán fizikus, építész, fotó- és képzőművész résztvevők is 

megszólaltak előadás, illetve disputa formájában.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanárai A fény 

jelentősége a katolikus teológiában címmel tartottak tudományos konferenciát.

Ritkán adódik, hogy egy nemzetközileg meghirdetett program olyan széles körben 

gerjeszt visszhangot, mint a fény éve. Így az első sorokban a fény jelentőségéről írt 

– a hivatalos programfüzetben is olvasható – mondat kiegészítésre szorul. Azért 

 8 Nemeshegyi 1994, 42. o.
 9 Klein 2008, 32. o.
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szentelünk emlékévet a fénynek, mert „a fény a vallások, a tudomány, a művészet, 

a kultúra és a technológia központi tényezője”.

Felhasznált irodalom
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Jeszenszky Sándor

Gyertyafénytl a LED-ig

Gyertya és olajlámpa

Univerzumunk létének kezdetét a teremtéstörténet szerint a fény jelentette: „És 

monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.” (1Móz 1,3) Ugyanezt mondja 

korunk csillagásza is az ősrobbanás elméletével.

Az emberiség történetének döntő lépése volt a tűzgyújtás. A tűz, amely meleget 

adott, és védelmet nyújtott a vadállatok ellen, az első mesterséges fényforrás volt, 

és az egyetlen fényforrás maradt egészen a 19. 

századig. A tábortűz, majd finomabb formában 

a fáklyák, az olajlámpák, majd a gyertyák mind 

hőmérsékleti sugárzók, amelyekben a fénysu-

gárzáshoz szükséges magas, 1600-2000 oC-os 

hőmérsékletet szerves anyagok (fa, növényi 

olaj, gyanta, viasz stb.) égése, oxidációja adja, 

a fényt pedig a tűzben izzó koromszemcsék bo-

csátják ki. A gyertya luxuscikk volt, Versailles-

ban, a Napkirály palotájának tükörtermében 

gyertyák ezrei szórták a fényt. Az elszenese-

dő, füstölgő gyertyabelet időről időre le kellett 

csípni a koppantónak nevezett szerszámmal. 

Csak a 19. század elején találták fel a kénsavval 

kezelt, magától elhamvadó belet. A gyertya me-

leg, nyugodt fénye napjainkban is része ünnepi 

eseményeknek, egyházi szertartásoknak.

A szegényebb emberek otthonaiban olaj-

lámpa világított, majd amikor a 18. században 

az utcák világítása iránti igény is felmerült, az 

első közvilágítási lámpákban is olaj (repceolaj) 

égett. Az ipari forradalom és urbanizáció korá-

ban a munka és szórakozás kiterjedt az éjszakai 

1. kép. Lámpagyújtogató. Este gyúj-

tani, éjfél körül oltani kellett a lám-

pákat, nappal pedig tisztítani, olajjal 

feltölteni, lámpabelet cserélni. Létrás 

kocsi még nem volt, a létrát a vállu-

kon cipelték.
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órákra is. A gyárak drága gépeit minél tovább, akár éjjel-nappal ki akarták használni, 

a gazdagodó polgárság pedig színházakban, kávéházakban töltötte az estéket. Eleinte 

csak néhány lámpa mutatta az utat, később már utcák sorát világították meg. Új 

szakma jött létre, a lámpagyújtogatóké.

A 16–17. században a nyugati nagyvárosokban már volt néhány közvilágítási 

lámpa. Némi késéssel, a 18. század végén Pest-Buda utcáin is megjelentek, 1777-ben 

Budán, majd 1790-ben Pesten is. A század végén már 300 utcai lámpa világított. 

A 19. század fénye: a gázlámpa

A gyorsan növekvő igényeket az olajlámpákkal a 19. század elején már nem lehetett 

kielégíteni. Új, erősebb fényforrás kellett. Több kémikus is felfedezte, hogy a kő-

szén lepárlásával éghető gázt lehet fejleszteni. A Watt gépgyár főmérnöke, William 

Murdoch észrevette, hogy a gyár udvarán levő kőszénhalmokba vert vascsövek 

végén gáz áramlik ki, ami meggyújtva fehér fénnyel ég. Murdoch gázfejlesztő ke-

mencét épített, és a kőszénből lepárolt gázt csöveken a műhelyekbe vezette, ahol 

a kiáramló gáz fehér lángja az olajlámpáknál vagy gyertyáknál sokkal nagyobb 

2. kép. Falikar olajlámpával a pesti Német Színház falán az 1830-as években. A Királyi 

Palotának még nem volt kupolája, a Lánchíd sem épült még fel.
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fénnyel világított. Ez már nem csupán 

kísérlet, hanem gázfejlesztőből, elosztó 

csőhálózatból és lámpákból álló vilá-

gítási rendszer volt, példát mutatva a 

későbbi, egész városokat ellátó gázmű-

veknek.

Az első gázgyár és gázvilágítási háló-

zat Londonban épült 1813-ban. A szab-

ványos gázláng fénye 16 gyertyáénak 

felelt meg. Egy polgári otthon 6 lángú 

csillárja vetekedett a főúri kastélyok 

100 gyertyás világításával. A színhá-

zak gáz fényszórói több ezer gyertyányi 

fényárba borították a színpadot. (Saj-

nos nemcsak fényárba, hanem gyakran 

lángba is borították a színházat. Mindennaposak voltak a borzalmas színházi tüzek.)

Széchenyi Istvánt lenyűgözték London fényei, el is határozta, hogy hazacsem-

pészi egy gázfejlesztő modelljét, és nagycenki kastélyában gázvilágítást rendez 

be. A készülék kivitele szigorúan tilos volt, elvben még halállal is büntethették 

volna. Széchenyi naplójában így írt vállalkozásáról: „…csak a gázfejlesztő masiná-

nak feküdhettem neki – ehhez volt kedvem –, és hogy ebben kitartó voltam vagy 

leszek, Cenk fogja hamarosan megmondani. A nagy vállalkozás 2 font sterlinggel 

elintéződött, és a vámhivatalnoknak álcázott büszke angol meg sem pöccintette 

előttem a kalapját, de körülbelül 4 dukátért eladta nemzete lelkét: egy gázmasinát.”1

Az 1837-ben megnyitott Nemzeti Színházban már gázvilágítás volt. Jókai vissza-

emlékezése szerint: „Ennek a gáznak egy kicsit áporodott savanyú-káposzta szaga 

volt, de eltűrtük nemzeti büszkeségből.”2

A kontinens nagyvárosaiban sorra épültek a gázgyárak. 1815-ben Párizsban, 

1826-ban Berlinben, 1833-ban Bécsben. Pesten 1847–48-ban már tárgyalások foly-

tak gázgyár építéséről, de erre a forradalom és szabadságharc miatt csak 1856-ban 

került sor. A gázgyár a külső Kerepesi út, a mai Rákóczi út közelében, a Légszesz 

utcában volt. A légszesz a gáz nyelvújítási neve volt. Ég, mint az alkohol, magyarí-

tott nevén borszesz, de légnemű, innen a légszesz név. Ezt az elnevezést már nem 

használjuk, de az utca neve megmaradt. Megmaradt a gázgyár néhány régi épülete 

is, ma irodák vannak benne.

 1 Idézi Gömöri–Balogh–Vadas 1999, 18–19. o.
 2 Idézi uo. 20. o.

3. kép. Egyszerű gázfejlesztő kemence rekonst-

rukciója a müncheni Deutsches Museumban, 

1925-ben.
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Kezdetben a lámpa igen egy-

szerű szerkezetű volt, egy kes-

keny résen át áramlott ki a gáz, 

a láng pillangószárnyszerűen 

szétterült. Szépen világított, de 

hatásfoka nagyon rossz volt, sok 

gázt fogyasztott, szennyezte a 

levegőt, és elviselhetetlenül fel-

melegítette a zárt helyiségeket. 

Inkább fűtött, mint világított. 

A  színházak felső szintjein a 

kezdetben 20 fok körüli levegő akár 35 fokra is felmelegedett, sokan rosszul lettek 

a melegtől és oxigénhiánytól.

Nemcsak gyár, hanem csőhálózat is épült, az első évben 

45 km hosszan, amely kezdéskor 838 közvilágítási és 9148 

magánvilágítási lámpát látott el gázzal. Az alig 10 000 „gáz-

láng” száma 1910-re több mint 400 000-re növekedett, ebből 

20 000 volt közvilágítási lámpa. Budapest a világ legjobban 

világított fővárosai közé emelkedett. Ebben szerepet játszott 

egy új találmány, a gázizzófény.

A gázizzófény

1885-ben Carl Auer osztrák kémikus újfajta gázlámpával for-

radalmasította a világítástechnikát. Szétválasztotta a lámpák 

fénykeltési funkciójának két alapvető elemét: a hőfejlesztést 

és a fénykibocsátást. A gázt bőséges levegő hozzávezetéssel 

égette el, így ugyan nem keletkeztek fényt kibocsátó korom-

szemcsék, de az égés hatásfoka jelentősen javult. A levegő 

felesleggel égő, úgynevezett Bunsen-láng hőmérséklete magas, de csupán gyenge 

kékes fényt ad – ezt ismerjük mai gázkészülékeinkben. Sokan nem is értik, hogyan 

lehetett gázzal világítani. Nem is a Bunsen-láng világított, hanem a belé helyezett 

izzótest, a gázharisnya. A korom, ami közel áll az ideális fekete testhez, a fizika 

elméletileg legjobb sugárzójához, valóban jól sugároz, csakhogy nem kifejezetten 

a látható fény tartományában. Kifejezetten fénysugárzó anyagok a ritka földfémek, 

illetve azok oxidjai. Auer hosszas kísérletezés után a tórium-oxidot választotta (1% 

cérium-oxid hozzáadásával), ebből a törékeny, porlódó anyagból kellett a gázláng 

köré helyezhető izzótestet készíteni. Pamutszálból készült az apró harisnyához 

4. kép. Az első pesti gázgyár a Légszesz utcában

5. kép. Utcai gáz-

lámpa pillangóégővel
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hasonlító hüvely, amelyet tórium-nitrát vizes 

oldatával itatott át. A forró lángban a textilhü-

vely elégett, és a tórium-nitrát tórium-oxiddá 

alakult. Ez a hamuszerű tórium-oxid váz elég 

szilárd maradt, megtartva a kiégetett „haris-

nya” formáját.

Az Auer-izzótest szép fehér fénnyel világí-

tott, és fogyasztása mindössze hatodrésze volt 

a klasszikus pillangólángénak. Az Auer-izzó 

volt a kor energiatakarékos fényforrása. Üzeme 

olcsóbb volt a gyermekcipőben járó villanyvilá-

gításnál, még a 20. század elején is megtartotta 

vezető pozícióját.

Budapesten műszaki emlékként még működik 120 utcai gázlámpa. Egész nap 

égnek, mert fogyasztásuk csekély, olcsóbb, mint gázlámpa-gyújtogatót alkalmazni.

Berlinben ma is megbecsülik a gázlámpákat. A közvilágítási lámpák negyede, 

40 000 lámpa gázüzemű!

A gázlámpa igénytelensége, megbízható-

sága megérintette a költőket is. A műszaki 

fejtegetések mellett hadd kapjon helyet Weö-

res Sándor verse:

Gázlámpa

Már néptelen az utca, csak

egy gázlámpa áll hallgatag.

Fénye az ablakon remeg.

Nézünk, nézünk… Farkasszemet.

Jajgat a fa, a téli fa.

Ő áll, miként egy katona,

feszesen strázsál, ácsorog,

nem is topog, nem is dobog,

bár hó esik, vacog a tél

s a járda is fehér, fehér…

6. kép. Auer gázizzótest

7. kép. Auer-gázizzó plakátja. Jobboldalt 

alul egy pillangóláng pislákol, a vonzó 

hölgy kezében Auer-gázlámpa ragyog.
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Tán fáradt már, de fényfeje

nem nyeklik bóbiskolva le.

Kiklopsz-szeme – most! – rám ragyog,

néz, és nem kérdi: ki vagyok?

Kötelesség szimbóluma,

elfásult, feszes katona.

Csak áll a város únt haván

és vagy húsz éve tudja tán:

hogyha az ingyen-fényü ég

üzeme akcióba lép,

szeme a fénybe megtörik

s jutalma: állhat estelig.

S míg az autó zúg, repül,

ő áll magában egyedül,

körülte száll a tél hava. -

Hallgatag, vén, mord katona.3

A villanyvilágítás kezdetei

A 18. század fizikájának új felfedezettje a 

villamosságtan volt. Az elektrosztatikus 

dörzs elektromos gépek csupán nagyon 

gyenge, néhány mikroamperes (milliomod 

amperes) áramot adtak, de sötétben ez is 

megfigyelhető, világító csendes kisüléssel 

bizonyította a villamosság és a fény kapcso-

latát. Elektromos tűznek nevezték. A tűzhöz 

semmi köze sem volt, de felhívta a figyelmet 

arra, hogy fényt nemcsak tűzzel lehet lét-

 3 Weöres 1981, 1: 20. o. 

8. kép. Gázkandeláber 

a Műegyetem előtt

9. kép. Gázlámpa a berlini Fraunhofer 

utcában. Rendületlenül küzd 

a sötétség ellen.
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rehozni. A dörzsgépek szikrái pedig a 

természet lenyűgöző villámainak labo-

ratóriumi modelljei voltak. A „villamos 

tűz” azonban nagyon gyenge fényt adott, 

világításra való alkalmazása szóba sem 

jöhetett.

Változást a századforduló hozott, 

ami kor az olasz Alessandro Volta 1799-

ben megalkotta az első kémiai áram-

forrást, a galvánelemet, amely a dörzs-

gépeknél milliószor erősebb, néhány 

amperes áramot tudott adni. Az erő-

sebb áram utat nyitott tulajdonságainak 

alaposabb megismerésére. Felfedezték 

elektrokémiai, mágneses és hőhatását, 

létrejöhetett a villamosság gyakorlati 

felhasználása, az elektrotechnika. A lon-

doni Royal Institution pincéjében nagy 

galvántelepet építettek, amely vékony 

platinadrótot sárgásfehér izzásig tudott hevíteni. Ez volt az izzólámpa őse, de a 

gyakorlatban használható izzólámpák kifejlesztéséig még hét évtizedet kellett várni.

Látványosabb volt az ívlámpa. Humphry Davy, az 

intézmény igazgatója 1812-ben mutatta be a nézőkö-

zönségnek az ívfényes világítást. Két faszénrudat ösz-

szeérintve, majd széthúzva vakító fényes villamos ívet 

húzott. Ez volt az első olyan mesterséges fényforrás, 

amely vetekedni tudott a Nap fényével. Leírták, hogy az 

erős fényben a gyertyák lángja árnyékot vetett a falra!

A bemutatás azonban pár perc alatt véget ért: a szén-

ru dak leégtek, az elemek kimerültek. Az ívfényes vi-

lágítás az 1840-es években került ismét elő, amikorra 

már olyan galvánelemeket fejlesztettek ki, amelyek több 

óra hosszat tudtak erős áramot adni. A lámpákban fa-

szén helyett a gázgyártáskor keletkezett retortaszenet 

használták, majd kidolgozták a tömör és jó villamos 

vezetőképességű műszén gyártását. Műszenet használ-

tak a galvánelemek pozitív elektródjaként is. Magyar-

országon Jedlik Ányos foglalkozott nagyteljesítményű 

10. kép. Dörzselektromos gép

11. kép. Karikatúra a villanyvilágításról

12. kép. Villamos ív két 

szén rúd között
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elemek és ívlámpák fejlesztésével. Te-

lepeit bemutatta az 1855-ös párizsi 

világkiállításon is.

Az első köztéri világítási kísérletre 

1843-ban a „fény városában”, Párizs-

ban, a Concorde téren került sor, Henri 

Archereau fizikus kezdeményezésére. 

Az ívlámpát a Lille-szoborra helyezték, 

onnan vetítették a fényt a térre. A be-

mutató négy óra hosszat tartott, nagy 

feltűnést keltve.

Az első ívlámpák állandó kezelést igényeltek. A szénrudak üzem közben leég-

tek, az ív meghosszabbodott, az áram gyengült, majd meg is szakadt volna, ezért 

folyamatosan állítani, közelíteni kellett a rudakat. Ha az áram mégis megszakadt, 

az ívet a rudak összeérintésével, majd széthúzásával újra kellett gyújtani. A kézi 

állítgatás kiváltására Archereau önműködő szabályozót, „regulátort” készített. 

Ez volt az elektrotechnika első önműködő szabályozója. Akkoriban a „regulátor” 

ívlámpát jelentett, Jedlik is így 

említette. Archeau szabályo-

zójában a szénrudakat kis 

ellensúly húzta össze, majd 

amikor összeértek, a létrejö-

vő áram egy elektromágnessel 

kissé széthúzta őket. Amikor 

a szenek leégtek, gyengült az 

áram, csökkent az elektro-

mágnes ereje, és a súly köze-

lebb húzta az elektródokat. 

A súllyal lehetett be ál lítani 

az áramot, amelyet a sza-

bályozó állandó értéken tar-

tott. A telepek kezelése, feltöl-

tése kén- és salétromsavval, 

a cinkelektródok pótlása sok 

munkával és költséggel járt. 

A villamos energia forrása a 

cinkelektródok elfogyasztása, 

cink-szulfáttá alakulása volt.

13. kép. Ívfényes világítás 

a Place de la Concorde-on

14. kép. Archereau ívlám-

pa-szabályozója. Látható 

a szénrudakat összehúzó 

súly és az ellene ható 

elektromágnes

15. kép. Archereau 

ívlám pájának máso-

lata. A kék üveglap az 

erős fénytől és UV-suga-

raktól véd. (Deutsches 

Museum, Mün chen)
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Ívlámpákat eleinte színházi fény-

szórókban használtak, különleges 

fényhatások elérésére. Első alkalma-

zására Meyerbeer A próféta című 

operájának 1849-es párizsi ősbemu-

tatóján került sor. A villanyvilágítás-

sal elért színpadi effektusnak állítólag 

ugyanolyan nagy sikere volt, mint az 

operának… A telepek költsége és kis 

teljesítménye a villanylámpák alkal-

mazását szűk körre korlátozta. Elterjedésüket a dinamógépek feltalálása tette le-

hetővé. A dinamóelvet elsőként Jedlik Ányos fogalmazta meg 1861-ben, kísérleti 

gépet is épített. Gyakorlati célokra alkalmas dinamót a német Werner Siemens 

készített 1866-ban, Jedliktől függetlenül. Jedlik és Siemens gépének elve azonos, de 

konstrukciója teljesen eltérő. A két gép hiteles másolatát a Magyar Elektrotechnikai 

Múzeum egymás mellett mutatja be.

A gőzgéppel hajtott dinamók bősé-

gesen és (a telephez viszonyítva) ol-

csón tudtak áramot fejleszteni. Egyre 

több ívlámpát működtettek színhá-

zakban, világítótornyokban, éjszakai 

építkezéseknél. A Wagner-rajongó II. 

Lajos bajor király egyik kastélyában 

villanyvilágítással építtette meg a 

Lohengrin Vénusz-barlang díszletét. 

Huszonöt színes fényszóró világított, 

mindegyiket saját dinamó táplálta, a 

„fény elosztása”, azaz hogy egy dina-

mó több lámpát működtessen, még 

nem volt megoldva.

Az első, primitív ívlámpa-szabályozókat egyre tökéletesebbek követték. Jól be-

vált a Siemens főmérnöke, Friedrich von Hefner-Alteneck szabályozója az 1870-es 

években. Egy példányát sikerült a Műegyetemen egy szeméttárolóból megmenteni, 

restaurálni és újra üzembe helyezni. Szerkezete a mai léptető motorokra emlékeztet.

Még tökéletesebb volt Hefner-Alteneck úgynevezett differenciálszabályozója, 

amely az ív feszültségét és áramát együttesen szabályozta, a feszültség és áram 

viszonyát, azaz az ív ellenállását tartotta állandó értéken. Ezzel már egy dinamó 

több, párhuzamosan kapcsolt lámpát is el tudott látni, lehetővé vált nagyobb világí-

16. kép. Jedlik és Siemens dinamója (Magyar 

Elektrotechnikai Múzeum, Budapest)

17. kép. A Vénusz-barlang egyik dinamója 

(Deutsches Museum, München)
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tási rendszerek építése, utcák, 

terek, pályaudvarok, kiállítási 

csarnokok ívlámpás világítása. 

A kisebb belső terek, lakások, 

üzletek, hivatalok világításá-

hoz azonban az ívlámpa éles, 

vakító fénye nem volt alkal-

mas, ott megmaradt a gázlám-

pák egyeduralma.

A nagyvárosokba este érke-

ző utas a sötétből az ívlámpák 

fényáradatába érkezett. Ezt az 

érzést örökítette meg Babits 

Mihály verse:

Esti megérkezés

Az esti sötét

halk mezei lelkét

a mohó kilométerek

bús messzibe nyelték.

Kocsim ablakait most

veri a fény,

két sorban a lámpák

jönnek elém.

Tépett takaró lett

már a sötétből;

csak az ég, a nagy ég

fut velem a rétről;

kiejtik az utcán

a csönd mezei

csokrát a kiránduló

fáradt kezei.

De harsan a lángok

lármája, a lámpák

csilláma szemembe

csengeti lángját.

18. kép. A Hefner-Alteneck-

ívlámpa működési vázlata

19. kép. Hefner-Alteneck-

ívlámpa működés közben

20. kép. A berlini Potsdamer Platz ívfényes 

világítása 1882-ben
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Máshol az éjszaka

csendje halálos:

itt villan a villany

és villog a város.

Idelenn a város

villanya villog,

de fenn a nagy ég

száz csillaga csillog:

a villany a földi,

a csillag az égi,

a villany az új,

a csillag a régi.4

A villanyfény frontáttörése: az izzólámpa

Röviddel a galvánelem feltalálása után folytak kísérletek platinahuzal villamos izzí-

tásával, majd folytatódtak az 1840-es években az erősebb telepekkel. A kezdetleges 

izzólámpák adtak kevéske sárgásfehér fényt, de a platina 1760 oC-os olvadáspontja 

túl kevés volt a gazdaságos fénykeltéshez. A szál éppen csak világítani kezdett, már 

el is olvadt. Ismertek már nagyobb olvadáspontú fémeket, de azokból nem tudtak 

vékony huzalt készíteni. Éppen a nagy olvadáspont volt a feldolgozás akadálya. Szó-

ba jöhetett a villamos áramot vezető szén is, persze csakis légüres térben, hiszen 

a levegőben rögtön elégett volna, de itt is hiányzott a szálkészítés technológiája. 

Az elv ismert volt, sokan próbálkoztak szénszálas izzólámpával, de csak 1879-ben 

sikerült az amerikai Thomas A. Edisonnak és az angol Joseph Swannak használ-

ható izzólámpát készíteni. Edison eredményesebb volt a sorozatgyártásban – no 

meg a marketingben –, ezért az ő neve maradt fenn mint az izzólámpa feltalálójáé. 

A lámpa nem az ő találmánya, de gyártástechnológiája igen. Edison hozta létre 

a világ első elektrotechnikai kutatóintézetét. A 19. század már nem a magányos 

feltalálók kora volt, szervezett csoportmunkára volt szükség. Az izzószálat Edison 

bambuszrostból készítette, amelyet oxigénmentes térben szenesített el. De nem 

csupán lámpát gyártott, hanem teljes világítási rendszert, áramfejlesztő erőművel, 

elosztó hálózattal, fogyasztói készülékekkel és persze fogyasztásmérővel, hiszen a 

villamos energia ugyanúgy árucikk lett, mint a gázvilágításban a gáz. Zseniális ötlete 

volt a csavarmenetes foglalat, amely lehetővé tette a kiégett izzó egyszerű cseréjét, 

 4 Babits 1982, 319–320. o.
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áramütés veszélye nélkül. Mai lámpáinkban is ezt 

használjuk. Első erőművét New Yorkban építette, 

1882-ben. Az izzólámpa nem volt versenytársa 

az ívlámpának, mindegyiknek megvolt a maga 

alkalmazási területe: nagy terekben az ívlámpa, 

kis terekben a szelíd fényű, barátságos izzólámpa.

A szélszálas izzó sikeres volt, de rossz hatásfoka 

miatt luxuscikk maradt. Üzemköltsége négyszere-

se volt a gázizzóénak. Hamar alkalmazták viszont 

a színházakban, mert az addigi gázvilágítás na-

gyon tűzveszélyes volt. A bécsi Ringtheater 1881-

es égésekor közel négyszázan vesztették életüket. 

Érthető, hogy a budapesti Nemzeti Színház már 

1883-ban áttért a villanyvilágításra, mégpedig a 

Ganz-gyár zseniális mérnökei, Zipernowsky Ká-

roly, Déri Miksa és Bláthy Ottó Titusz váltakozó 

áramú rendszerével. A Ganz a váltakozó áram 

úttörőjeként pár év alatt a világ villamosiparának 

élvonalába emelkedett. Az ember tragédiájának 

ősbemutatója már villanyvilágításnál zajlott. Szin-

tén Ganz-rendszerű villanyvilágítást kapott az 

1884-ben épült Keleti pályaudvar.

Az izzólámpa széles körű elterjedéséhez egy 

újabb innovációra volt szükség. Ez volt a fémszálas 

izzó. Először ozmiumból, majd tantálból készült 

izzószál, a végleges megoldást a 3400 oC-os olva-

dáspontú volfrám jelentette. A német származású 

Just Sándor és a horvát Hanaman Ferenc (Franjo) 

1905-ben Újpesten, az Egyesült Izzóban készítette 

el az első volfrámlámpát. Kezdetben bonyolult 

vegyi eljárással készült a szál, utóbb már sikerült 

porkohászati úton volfrámrudakat gyártani, és 

azokból hajszálvékony drótot húzni. Fogyasztása 

negyede volt a szénszálasénak, ezzel versenyké-

pessé vált a gázizzóval szemben. Az Egyesült Izzó 

a fém angol tungsten és német Wolfram nevének 

összevonásával képzett Tungsram márkanévvel 

hozta forgalomba, hatalmas sikerrel.

21. kép. Szénszálas Edison-izzó-

lámpa

22. kép. Hosszúszálas volfrám-

izzó
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A 20. század elején a volfrámlámpa volt 

az energiatakarékos izzó – amely viszont 

a mai korszerű fényforrásokkal szemben 

már annyira energiapazarlónak számít, 

hogy alkalmazását az Európai Unió 2017-

től betiltja. Pedig a kezdeti volfrámizzó 

komoly fejlesztéseken esett át. A hosszú 

fémszálat sikerült spirális, majd dupla 

spirális izzótestté tekercselni, a burából 

nem csupán kiszivattyúzták a levegőt, ha-

nem kevéske, a szál elpárolgását csökken-

tő argon- és nitrogéngázt töltöttek bele. 

Ezzel lehetővé vált a szál nagyobb hőmér-

sékletre hevítése, fehérebb lett a fénye, 

és csökkent az áramfogyasztása. Újabb 

fontos magyar találmány volt Bródy Imre 

kriptonlámpája az 1930-as években. El-

méleti fizikusként felismerte, hogy krip-

tongáz-töltéssel még gazdaságosabbá te-

hető a volfrámizzó. Csakhogy a levegőnek 

mindössze egymilliomod része a kripton, 

ezért rendkívül drága volt. Bródy mun-

katársaival kidolgozott egy elfogadható 

árú eljárást a kripton kiválasztására. Így 

válhatott egy elméleti felfedezés gazdasá-

gilag eredményes innovációvá.

Az izzólámpa utolsó fejlesztési lépése 

a halogénizzó volt az 1960-as években. 

Az izzó burájában csekély mennyiségű 

jód van. A szálról elpárolgott volfrámmal 

volfrám-jodidot hoz létre, amely a szálhoz 

visszajutva a nagy hőmérsékleten szét-

bomlik, a volfrám visszacsapódik a szálra, 

a jód pedig folytatja a szálat regeneráló 

körfolyamat fenntartását. Ez a körfolya-

mat lehetővé tette a szál hőmérsékletének 

növelését, és ezzel a hatásfok további ja-

vítását. Eleinte gépkocsik kisfeszültségű 

23. kép. A Tungsram-izzó híres szecessziós 

plakátja

24. kép. Tungsram-kriptonizzó plakátja
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fényszóróizzóiban alkalmazták, később megkezdődött a hálózati feszültségről köz-

vetlenül táplálható halogénizzók gyártása is. Ezzel azonban az izzólámpa fejlesztési 

lehetőségei kimerültek, a fényforrás fejlesztésnek új utat kellett keresni.

Hideg fény – gázkisülő lámpák

Az eddig tárgyalt lámpák mind hőmérsékleti sugárzók voltak. Mit is jelent ez? Fényt 

egy atom vagy molekula akkor bocsát ki, ha valamilyen külső energia gerjesztett 

állapotba hozza, elektronjai nagyobb energiaszintű elektronpályára lépnek, majd 

amikor visszatérnek eredeti energiaszintjükre, az energiát foton – fény – formájában 

sugározzák ki. A gerjesztés egyik módja a nagy hőmérsékletre hevítés, ekkor jön 

létre a hőmérsékleti sugárzás, de nem ez az egyetlen lehetőség. Ha ritkított gázokon 

áramot vezetünk át, az is gerjesztheti az atomokat, méghozzá kis hőmérsékleten. 

Ezzel elkerülhető a nagy hőveszteség, a hatásfok az izzólámpáénak a többszörösére 

növekedhet.

Gázkisülő lámpákat, úgynevezett Geissler-csöveket már a 19. század közepén 

készítettek. Üvegcsőbe fém elektródokat forrasztottak, a levegőt kiszivattyúzták, 

a nyomást a légköri néhány ezredrészére csökkentették. Táplálása egy indukciós 

készülékkel, szikrainduktorral történt, amely a galvánelemek szaggatott egyenára-

mát több ezer volt feszültségűvé alakította. A nagy feszültség több centiméteres 

légréteget is képes volt átütni, innen a szikrainduktor elnevezés. (Mai leszárma-

zottai a gépkocsik gyújtótekercsei.) A ritkított gázokban hosszú kisülést létesített, 

amelynek színe a csőben levő gáztól függött. A levegő kékesfehér, a szén-dioxid fehér 

fényt ad, de a fény gyenge, világításra alig alkalmas. Az üvegfúvó mesterek sokféle 

formára hajtogatták a csöveket, betű alakra is. Ezekből lettek a „neonreklámok”. 

(A neon viszonylag erős, piros fényt ad, leginkább ezt használták. Napjainkban 

viszont neonnak mondanak minden 

fénycsövet, pedig csak a piros fényű 

a valódi neoncső.)

A Geissler-csőben bőven keletkezik 

sugárzás, csakhogy zömmel nem lát-

ható fény, hanem ibolyántúli (UV) su-

garak. A nagy energiájú UV-sugarak 

Stokes törvénye szerint fluoreszkáló 

fényporokkal fénysugarakká alakít-

hatók. A hagyományos fénycsövek az 

1940-es években jelentek meg a vilá-

gítástechnikában. Hálózati feszült- 25. kép. Geissler-cső
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séggel működnek, de gyújtásuk speciális módon, külön gyújtóval, nagyfeszültségű 

impulzussal történik. Higanygőz van bennük, a keletkező UV-sugarakat a cső belső 

falán levő fénypor alakítja fénnyé. Fogyasztása (azonos fénykeltés mellett) csupán 

20%-a az izzólámpáénak. A jó hatásfok mellett azonban több hátrányos tulajdon-

sága is van. A hőmérsékleti sugárzók spektruma folytonos, a szivárvány minden 

színét tartalmazza. Ezzel szemben a fényporok spektruma vonalas, egyes színek 

csak keskeny sávként jelennek meg. Az összetett fényporok fényében van ugyan kék 

is, zöld is, sárga és piros is, ezek keveréke fehér, de sok szín hiányzik belőle, ezért a 

színvisszaadás hiányos. A korai fénycsövek spektrumában döntő részben kék szín 

volt, a fény barátságtalanul hideg érzést keltett. Hogy a fény „hideg”, kékesfehér 

vagy „meleg”, vörös-sárgás, azt a színhőmérséklettel (kelvin) jelzik. A hideg fényű 

cső 4000 K vagy még annál is nagyobb színhőmérsékletű, az izzólámpa fényéhez a 

2700 K áll közelebb. Vásárláskor nemcsak a teljesítményre (W, watt) és a fénykeltésre 

(lm, lumen), hanem a színhőmérsékletre is ügyelni kell, nehogy otthon érjen kelle-

metlen meglepetés. Kellemetlen 

az is, hogy az 50 Hz-es hálózati 

feszültséggel táplált fénycső má-

sodpercenként 100-szor kialszik 

és újra gyullad. Ezt közvetlenül 

ugyan nem érzékeljük, mégis ir-

ritálja a szemet és az idegrend-

szert, fáradtságot, fejfájást okoz-

hat. Ezért csak munkahelyek és 

utcák világítására használták, a 

lakásokban legfeljebb a mellék-

helyiségekben. Ráadásul a hosz-

szú fénycső nem alkalmazkodik 

a szokásos lámpatestekhez.

Az 1973-as olaj- és energia-

válság szélesebb körben elfo-

gadható, az izzólámpával csere-

szabatos lámpák kifejlesztésére 

kényszerítette a gyártókat. Ez a 

kompakt fénycső. Vékonyabb üvegcsőből, kis térfogatra összehajtogatva, menetes 

Edison-lámpafejjel készül. Az újabb fényporok lehetővé tették a 2700 K-es me-

leg fény elérését. Táplálásuk nem közvetlenül 50 Hz-cel, hanem egy elektronikus 

áramátalakítón keresztül, 30 000 Hz-cel történik. Ez már valóban nem zavarja 

a szemet. Kevesen tudják, hogy a kompakt lámpa fejében nyomtatott áramkö-

26. kép. Izzólámpa színképe

27. kép. Kompakt fénycső színképe
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ri lapon bonyolult elektronika 

van, diódák, tranzisztorok, apró 

transzformátorok.

A közvilágítás igénytelenebb, 

de erősebb fényű lámpákat al-

kalmaz. Ezek is kisülő lámpák. 

A régebbi higanygőzlámpák el-

ve hasonló a fénycsövekéhez, UV-sugárzó kisülő csővel, körülötte fénypor bevo-

natú burával. Az újabb lámpákban maga az ívkisülés világít, ilyenek a xenon-, a 

fémhalogén- és a nátriumlámpák. A kisülés színe a kisülési térben levő anyagoktól 

függ. A fémhalogénlámpákban ritka földfémek vannak (halogénvegyületek formá-

jában, nem tévesztendő össze a halogén izzólámpával), színképe ugyan vonalas, de 

sok színt tartalmaz, megközelíti az izzólámpa színvisszaadását. Az aranysárga fényű 

lámpákban nátrium van, ennél a 

színeket alig lehet megkülönböz-

tetni, de erre a közvilágításban 

nincs is igény, hatásfokuk viszont 

kiemelkedően jó. Bekapcsolás 

után ezeknek a lámpáknak rö-

vid ideig csak gyenge kékes fénye 

van, majd amikor elpárolognak 

a fémvegyületek, akkor kapják 

meg végleges színüket.

Világító félvezető: a LED

A jövő, de állíthatjuk, hogy már a jelen fényforrása is a világító dióda, angol elneve-

zéssel light emitting diode, ennek rövidítése a LED. Az atomok elektronjait nemcsak 

a gázokban, hanem szilárd félvezetőkben folyó áram is gerjesztheti, hasonlóan, 

mint a fénycsövekben. A félvezető dióda p-n határrétegén az elektronok n-ből p-be 

átlépve hozzák létre a gerjesztett állapotot, amely azonban nem stabil, az alacso-

nyabb energiaszintre való visszatéréskor lép ki egy foton. Ezeknek a fotonoknak az 

energiája anyagtól függő értékű, keskeny spektrumú. Minden LED egyfajta fényt 

(színt) tud kibocsátani. A jelenséget már az 1920-as évek végén észlelték, de fényki-

bocsátó diódát csak a félvezetőgyártás első évtizedében sikerült előállítani, először 

infravörös, majd vörös színt emittáló LED-et. Gyakorlati felhasználása az 1960-as 

években kezdődött, kis teljesítménye és piros fénye miatt csak villamos készülékek 

kijelzőiben használták. Erősebb fényű piros LED-eket az 1990-es évektől építettek be 

28. kép. Kompakt fénycső részei

29. kép. Nátriumlámpa színképe, 

két erős sárga sávot tartalmaz
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a gépkocsik kiegészítő féklámpáiba. Infravörös (láthatatlan fényű) LED van a tévék 

távirányítóiban. A világítástechnikai alkalmazás akkor kezdődhetett meg, amikor 

három japán kutató 1994-ben megvalósította a kék LED-et. Az elektromágneses 

sugárzás látható tartományában a kék fény energiája a legnagyobb, amely a már 

említett Stokes-törvény szerint fluoreszkáló fényporokkal átalakítható egyéb, kisebb 

energiájú színekké. Így vált lehetővé fehér fényű LED-ek gyártása. A kék LED-ért 

a három kutató kapta meg a 2014-es fizikai Nobel-díjat.

A LED-ek hatásfoka nagyon jó. Az ősi, szénszálas izzólámpa fénykibocsátása 

kb. 3 lm/W, az ezeket követő volfrámlámpáké 10-12 lm/W, a legjobb halogénizzóé 

18-20 lm/W. Az energiatakarékos kompakt fénycsőé 60-70 lm/W, egy mostani, 

kellemes fehér fényű, 2700 K színhőmérsékletű LED-é 81 lm/W, harmincszorosa az 

Edison-izzóénak! Ráadásul élettartama nagyon hosszú, 25 000 óra. Hideg fényfor-

rás, de persze van hővesztesége, ennek elvezetése jelent gondot. Az izzólámpa a sok 

veszteséghőt egyszerűen kisugározza, a LED kis felületén keletkező hőveszteséget 

nehéz elvezetni. Eleinte csak kis teljesítményű LED-et tudtak gyártani. Hét évvel 

ezelőtt az izzólámpa-foglalatba becsavarható 3W-os LED-lámpában még 88 darab 

kis LED adta a fényt, egy mai lámpában csupán egyetlen félvezető lapka (chip). 

Nem csupán izzólámpát vagy kompakt fénycsövet kiváltó LED-ek készülnek, ha-

nem erős fényű fényszórók is, a legkorszerűbb gépkocsikban már szériafelszerelés 

a LED-fényszóró. Ezek alapján nem túlzás az a kijelentés, hogy nem csupán a jövő, 

hanem már a jelen fényforrása.

30. kép. A Szabadság híd LED-es díszkivilágítása
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Technikatörténeti áttekintésünket egy irodalmi idézettel fejezzük be, József 

Attila versével:     

Nézem a lámpát

Nézem a lámpám. Villamos lámpa.

Fűti egy titkos, rejtett erő.

Tompa árnyékból csillogó élet lesz,

Ahogy belőle fény tör elő.

Nézzétek, milyen megfoghatatlan,

Csupa titok, csupa hatalom

S mégis, fényével akkor pompázhat csak,

Mikor én, az Ember, akarom!

Midőn lefekszem s oltom a lámpát,

Váratlanul azon akadok:

Mi lenne, hogyha többé föl nem gyulna

S örökre sötétbe maradok!5
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Őze Katalin

„Utánunk jött a lerombolt faluból, s ránk 

talált… a mi tündökl, otthoni szivárványunk”

Az örmény népirtás irodalmi emlékezete

Az örmény kultúrában sajátos szerepet játszik a fény. Ősvallásukról úgy tudjuk, 

a természeti elemek tiszteletét helyezte középpontba, imádattal áldoztak a Nap, 

a Hold előtt; egyik legnagyobb istenük Aszthgik, a Csillagocska az Égi Fény Ki-

rálynőjét testesítette meg. Műemlék templomuk, az ókori hellenista korszakból 

fennmaradt Garni szentélye Mithrasz-kultuszról tanúskodik, a kereszténységet 

elterjesztő apostoli térítőjük a Világosító Szent Gergely nevet kapta. Népi eposzuk 

főszereplője, Szaszuni Dávid börtönből szabadulva birokra kel az addig számára 

ismeretlen fénnyel, máskor pedig a fénytől kap indíttatást arra, hogyan fordítsa 

testvérei javára rendkívüli erejét. A modern irodalmi művek fénymetaforái nemegy-

szer élnek azzal a lehetőséggel, hogy ezt a gazdag jelentéstartalmat felidézzék. 2015 

nemcsak a fény nemzetközi éve volt, hanem egy történelmi tragédia centenáriuma 

is, ami tekintetünket az örmény nép sorsa felé fordította.

2015-ben emlékezett a keresztény világ a 20. század egyik tragikus eseménysorára, 

az örmény népirtásra. Tisztelettel hajtott fejet a vértanúk emléke előtt, és tiszte-

lettel tekintett arra a most élő 9,1 milliós örmény népességre, akik az évszázados 

üldöztetések ellenére őrzik identitásukat, múltjukat, szokásaikat. A szisztemati-

kusan eltervezett népirtás után száz évvel létezik a Kis-Kaukázusban egy önálló 

örmény állam, s szinte nincs a világon olyan ország, amelynek kisebbségei között 

ne lennének örmények. Tanulmányom arra keresi a választ, miként jelenhet meg 

ez az esemény a szépirodalomban, tud-e kulturális hagyományokat mozgósítani 

a művészet a történtek feldolgozására, ad-e lehetséges választ a túlélők számára 

közös sors továbbvitelének módozataira.

Örmény nép, örmény történelem, örmény irodalmi hagyomány

Az örmény nép a Kr. e. 13. században vándorolt a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger 

közötti területre, arra a helyre, amelyet később Örmény-fennsíknak neveztek. Ős-

történetük, lakóhelyük mitikus elemekkel fonódik össze, hiszen az Ararát hegye 
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körül formálódott ki államuk, ott, ahová egyesek a bibliai éden lehetséges helyszínét 

helyezik. Az indoeurópai nyelvet beszélő nép államának első fénykora a Kr. e. 1. 

században bontakozott ki, Nagy Tigran király uralkodása idején, erős hellenisztikus 

hatásokkal. Korabeli feljegyzések szerint Tigran egyik utóda görög mintájú tragé-

diákat írt, a királyi udvar pedig generációkon át a görög kultúra egyik legkeletibb 

pontjaként szolgált. Az Azat folyó völgyében ma is áll egy ión Mithrasz-templom, 

és pár méterre tőle egy hatalmas ékírásos bazaltkő emelkedik, amelynek felirata 

birodalmak határát jelzi. Az örmények két világ, a nyugati és a keleti határán éltek 

már akkor is. Ezáltal − mint minden „határnép”− részesei, tanúi vagy elszenvedői 

voltak a két világ állandóan ismétlődő összeütközéseinek. Az ókorban a rómaiak és a 

perzsák harcoltak a területükért, de ekkor is meg tudták valósítani az önálló irányí-

tás, fejlődés útját. 301-ben a világon elsőként, a milánói ediktumot megelőzve tette 

III. Tiridat király államvallássá a kereszténységet, és hozta létre Világosító Szent 

Gergely az örmény apostoli egyházat. A következő évszázad elején Meszrop Mastoc 

kialakította az örmény hangjelölő ábécét, így ezzel az írással született meg az egyik 

legkorábbi keresztény kultúra. A keresztény örmény állam azonban további keleti 

támadások kereszttüzébe került, a 7–8. században az arab hódítók, a 11. században 

a szeldzsuk törökök pusztították végig többször a területet. 1064-ben fővárosuk, az 

„ezertornyú” Ani romhalmazzá vált, s ezután néhány száz kilométerrel nyugatabb-

ra, Kilikiában jött létre az örmény állam; valamint megkezdődött az örménység 

szétszóródása a diaszpórákban. Ezek a változások újabb nyugat-európai hatásokat 

is jelentettek, hiszen az épp ekkor megjelenő szentföldi keresztes lovagrendekkel 

kerültek gazdasági, politikai, kulturális kapcsolatba. A 12–14. században a Kis-

Kaukázus hegyei közt működő kolostorokban élénk szellemi élet folyt, egyetemeik 

a nyugati univerzitások mintájára saját önálló irányítással a hét szabad művészeten 

alapuló tudományokat oktatták. A gladzori egyetemet a „második Athénnak” ne-

vezték, ami arra utal, hogy ez a középkori keleti keresztény kultúra úgy őrizte az 

antik örökséget, hogy nem kapcsolódott Bizánchoz.

Tudunk arról, hogy a magas kultúra mellett létezett egy erős, szájhagyományok 

által ébren tartott szellemi népi kultúra is. Az arabokkal vívott harcok során for-

málódtak ki és terjedtek el az örmény héroszok négy generációjáról szóló eposzok. 

Szaszuni Dávidnak nevezték a központi hőst, akiről sokféle történetfolyam vált 

ismertté; nem konkrét helyekhez, eseményekhez kötődő, hanem a mesei, csodás, 

heroikus elemeket hordozó elbeszélések. A számos variáció néhány konstans motí-

vumot is tartalmaz: a királyi származású, emberfeletti erővel bíró ifjú megszületése 

pillanatában válik árvává, neveltetése hol méltatlan, hol egyéb furcsa körülmények 

közepette történik. Hosszú ideig nem tudja, hogyan használja erejét, olykor gyerekes 

tetteket hajt végre, ám egy isteni jel tudtára adja hivatását. Az egyik szövegváltozat 
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szerint ez éppen egy különös fényjelenség, amely a hegycsúcson magasodó lerombolt 

templom oltárából sugárzik félelmetes erővel.1 A látomás után élete megfordul: népe 

ellenségeivel küzd, és azáltal győzi le őket, hogy maga vív meg az idegen vezérrel, 

annak halála után azonban a katonákat békével elbocsátja.

Kiválasztottság és hétköznapiság, emberfeletti küzdelem és megbékélés alkotják 

a történetek tartópilléreit. Ezt az eposzi hagyományt elevenen tartották a következő 

évszázadok élet-halál küzdelmei. A tatár hódítók, az Aranyhorda és Timur Lenk csa-

patai végeztek hatalmas pusztítást, majd a 16. században a keleti örménység perzsa 

fennhatóság alá került, a nyugati részen pedig az oszmán törökök szüntették meg 

végleg az önálló államiságot. A birodalomban kisebbségi helyzetbe kerülve sajátos 

körülmények alakultak ki számukra, mert a meghódított népek nem etnikai, ha-

nem felekezeti különállás szerint kaptak bizonyos autonómiát. Választott vezetőik 

képviselték a millet2 ügyeit a török hatóságok előtt, saját egyházi elöljáróik irányí-

tották a vallási életet, gyermekeik iskoláztatásáról maguk gondoskodhattak. Egyes 

területeken használták, beszélték a török nyelvet, de a vallási elkülönülés megakadá-

lyozta a törökösödést vagy más asszimilációt. Írásbeli kultúrájuk, vallásgyakorlatuk, 

szokásaik segítségével a kisebb-nagyobb változások közepette megőrizték a millet 

egységét. Teljes társadalmat alkottak, földművesek, iparosok, kereskedők, gazdag 

családok, valamint az értelmiség és a papság rétegeivel. Századokon át rokoni vagy 

gazdasági, kereskedelmi szálakkal kapcsolódtak a diaszpórában élőkhöz, akik pe-

dig együtt mozogtak a mindenkori nyugati kultúra változásaival. Így nem véletlen, 

hogy az első örmény nyomda Velencében jött létre, hogy az első örmény térképet 

Hollandiában adták ki, sőt az sem, hogy a felvilágosodás gondolatai előbb hatottak 

az isztambuli örmény értelmiség köreiben, mint a törökök között. A 19. század újból 

átrajzolta a térképet. Az orosz hódításokkal ismét élessé vált a már sokat emlege-

tett határnéphelyzet. Az addig perzsa fennhatóság alatt élők a cár birodalmának 

alattvalói lettek, 1828-ban az oroszok elfoglalták Ecsmiadzint, vallási vezetőjük 

székhelyét. Így az oroszok kiterjeszthették befolyásukat az Oszmán Birodalomban 

élő örményekre, akik pedig tőlük remélték a török uralom alóli megszabadítást. 

Helyzetük azonban a török–orosz vetélkedéssel egyre komplikáltabbá vált. 1860-

 1 „Odaértek. Már leszállt az este. / Feje alá fegyvert elrejtve / nagyhangú Ohán röpke perc alatt, / 

Álomba zuhant, s horkolva maradt. / Dávid elmerült gondolat-tenger / Mélyére s nézte kimeredt 

szemmel, // Hogy ragyogó tűz támad az éjben, / S fény születik a tűz közelében. / csábítja, vonzza. 

Rabjává válva // Föláll, megy és megy Dávid utána. / Hegytetőre hág, mind magasabbra, / S már-

ványkövet lát kettéhasadva, // Fölkapaszkodva a hegy csúcsáig: / A közepéből nagy fény sugárzik, 

/ Fölszáll s visszahull a hasadt kőre, / Fénykoszorú tör elő belőle.” Thumanján 2013, 35. o.
 2 Millet (az arab millah ’nemzet’ szóból): az Oszmán Birodalomban élő vallási közösségek autonóm 

önkormányzata.
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ban a szultán alkotmányban biztosította önigazgatási jogaikat, s bár ennek célja az 

volt, hogy a török kormány megnyerje bizalmukat, hatására a változást féltékenyen 

figyelő muszlimok és más kisebbségek szemében az örmények gyűlöletessé váltak. 

A háborút Oroszország nyerte meg, a törökök pedig úgy tekintettek az örmények-

re, mint a legfőbb vetélytársukat erősítő belső ellenségre. II. Abdulhamid szultán 

idején a feszültségek nyílt összecsapásokhoz vezettek, az ezek megtorlására indított 

pogromok pedig tízezrek halálát követelték. Ebben a helyzetben erősödött fel az 

irodalomban a nemzeti romantika hatása. Hovhánnesz Thumánján (1869−1923), a 

keleti örménységből származó író – miként például a finn Elias Lönnrot − átdolgozta 

a nagyjából ezeréves, szájhagyomány őrizte népi eposzokat, és kiadta Tifliszben 

(Tbiliszi) Szaszuni Dávid című elbeszélő költeményét. Balladáiban, poémáiban az 

a patriarchális törvények között élő falu elevenedik meg, amelynek életét, konflik-

tusait, tragédiáit egy ősi, archaikus közösségi létforma szervezi, a természettel és a 

természetfölöttivel egységben élve. Körülötte alakult ki a legjelentősebb irodalmi 

csoportosulás, bontakozott ki modern irodalmi élet. Az oroszországi örmény–mu-

zulmán konfliktusban tevékeny szerepet vállalt, de ez keresztezte az „oszd meg és 

uralkodj” elvét gyakorló cári hatalmi szándékot, így börtönbe is került.

Az I. világháború tehát az örménység számára többszörös krízishelyzetet hozott. 

A Törökországban hatalomra jutott erők egy szélsőséges nacionalista triumvirátus 

vezetésével célul tűzték ki a legkezelhetetlenebb kisebbséggel való leszámolást, 

amihez indítékot adott számukra, hogy a határ túloldalán élő örmények az Orosz 

Birodalom katonái voltak. Az oroszoktól elszenvedett vereségek okozóiként az 

„áruló” örményeket tüntették fel, azt bizonygatva, hogy a török sereg tagjaiként nem 

harcoltak jól, mert a másik oldalon lévő honfitársaikat védték. Az egész anatóliai 

kisebbség megsemmisítésére módszeres tervet dolgoztak ki. A végrehajtási útmutató 

az akció minden egyes lépését kidolgozta. Körültekintő alapossággal készítették 

elő azt a napot, amikor megkezdődött a lakosság összegyűjtése, majd a háborús 

helyzetre hivatkozva elindították őket az állam által kijelölt „átmeneti” új lakóhe-

lyükre. A menekülés és a nyilvánosság lehetőségét jó előre kizárandó elkobozták az 

útleveleket, elrendelték a fegyverek beszolgáltatását, a hadsereg tisztjeit hazaárulás 

vádjával letartóztatták, majd 1915. április 24-én beidézték és azonnal bebörtönözték 

a millet 200 vezető értelmiségi tagját. (Ez lett az örmény népirtás emléknapja.) Ezzel 

egy időben a városokban, falvakban összeterelték őket, legtöbb esetben rajtaütés-

szerűen legyilkolták a férfiakat. A halálmenetek tagjai, nők, gyerekek, öregek nem 

tudták, de sejtették, hogy a megsemmisülés vár rájuk. Kifosztva, megerőszakolva, 

ennivaló, víz nélkül hajtották őket sokszor negyvenfokos hőségben koncentrációs 

táborok és a sivatag felé különös kegyetlenséggel. A két és fél milliós kisebbség nagy 

része elpusztult, az áldozatok számát másfél-kétmillióra teszik. A háború utáni béke 
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létrehozta ugyan az Örmény Köztársaságot, de Törökország megtámadta, majd az 

örmény–török háború után a bolsevik Oroszország szállta meg.

A népirtás emlékezete az irodalomban 

Franz Werfel (1890−1945) világszerte ismertté vált regénye, A Musza Dag negyven 

napja 1933-ban jelent meg. Az osztrák szerző a nyugat-európai örmények felkérésére 

írta a művet eredeti dokumentumok alapján. Nagy kifejező erővel beszéli el hét 

anatóliai falu összefogását, ellenállását. A Musza Dag, azaz Mózes-hegy magasla-

tára vonul vissza közel ötezer ember, harcolnak negyven napon át, míg észreveszi 

és megmenekíti őket egy francia hadihajó. Rendkívüli részletgazdasággal mutatja 

be az író az örmény faluközösséget, de a pontosan kidolgozott részletek nem fedik 

el, hogy a mű az ellenállás epopeiája. Werfel, aki a harmincas évek elején kiélezett 

érzékenységgel tekintett mindenféle faji megkülönböztetés agressziójára, árnyaltan 

szól a szembenállókról, nem kelt ellenszenvet a törökökkel szemben. A triumvirá-

tus, a Törökországot irányító pasák ábrázolásakor azonban a totális rendszereket 

megteremtő politikusok lélektani hitelességű alakjait formálja meg. 

Az olvasók számára hosszú ideig ez volt az egyetlen, a témát feldolgozó irodalmi mű. 

Kurt Vonnegut (1922−2007) 1987-ben megjelent könyvének (Kékszakáll) főhőse ör-

mény származású amerikai festőművész. A sokféle szálból szőtt élettörténetében csak 

egyetlen tényező a török mészárlások elől menekülő családi eredet, de az egész meg-

magyarázhatatlannak tűnő, abszurd 20. századi életút innen indul, az üldöztetésből. 

A menekülés a témája Antonia Arslan (1938−) Pacsirtavár (2004) című regényé-

nek. Az Olaszországban élő írónő saját családjának történetét dolgozta fel írásában. 

A cselekmény középpontjában a nőalakok állnak, három generáció, akik megta-

pasztalták a biztonságot nyújtó idilli világot, majd ennek hirtelen eltűnését, a szen-

vedést, a megaláztatást – végül a menekülést és az élet újrakezdésének lehetőségét. 

A regény néhány pontban érintkezik a Werfel-művel, de attól eltér a gyötrelmek 

realisztikus bemutatásában. A Taviani fivérek nem sokkal a könyv megjelenése 

után filmdrámát rendeztek a műből.

Hasonlóképpen a közelmúlt irodalmi eseményét jelentette Elif Şafak (1971−) 

franciaországi születésű török írónő regénye, Az isztambuli fattyú (2007). Tö-

rökországban hazaárulás vádjával ítélték el Şafakot, hiszen ott máig törvény tiltja 

az események genocídiumként való említését. A regény körül kibontakozó heves 

reakciók háttere a történet: egy amerikai örmény és egy török kamaszlány köt 

ismeretséget, barátságot, s levelezésükből tárulnak fel a családi múlt eseményei. 

A fent említett művek közös vonása, hogy nem az örmény irodalom korpuszának 

tagjai, még akkor sem, ha egyes szerzők származásuk szerint kötődnek az örmény 
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néphez. Az örmény prózaepika kevéssé van jelen az ország határain túl, Magyaror-

szágon Hracsja Kocsar (1910−1965) írásai olvashatók Krajcsír Piroska fordításában. 

A szerző nyugat-örményországi származású. Édesanyja menekülés közben halt meg, 

apja a kelet-anatóliai szabadságharcosok egyik vezére volt, falvakat szabadított fel, új 

települések létrejöttét segítette. Tűzszüneti tárgyalás közben orvul gyilkolták meg a 

törökök 1918-ban, fia alig ismerte. Az árván maradt gyermek Ecsmiadzin körzetébe 

került, egy rokona juhait őrizte, idegenek figyeltek fel tehetségére. Tizenhét éves 

korától Jerevánban telepedett le, tanulmányai közben már megjelentek írásai. A mű-

emlékvédelem munkatársaként bejárva Örményország vidékeit, közelről ismerte meg 

az egyszerű emberek világát. A II. világháborúban haditudósítóként dolgozott, később 

azoknak az örmény értelmiségi vezetőknek a sorába tartozott, akik a genocídium 

emlékezetének megőrzéséért küzdöttek. 1965 előtt javasolta egy emlékmű felállítását, 

felhívással fordult a civilizált világ felé a népirtás elítéléséért, hiszen a Nyugat alig 

akart tudni a történtekről. Kidolgozta az anyaország és a diaszpóra kulturális kap-

csolatainak lehetőségét, mivel államuk legfőbb támogatója létrejötte óta a világban 

szerte élő örmény kisebbség. Írásaiban azokat a feszültségeket ábrázolja, amelyek a 

történelmet átélt, megszenvedett örmény emberek hétköznapi életét jellemzik. Írói 

hangneme a magyar olvasót az egykori szovjet területen élő, nálunk is ismert Csingiz 

Ajtmatovra, Valentyin Raszputyinra emlékeztetheti. Ő is belülről szemléli és belső 

nézőponttal jeleníti meg az archaikus közeget, amelynek tagjait a nyugati világnál 

sokkal intenzívebb közösségi létforma irányítja. Idő- és térfogalmuk a régmúlthoz 

köti őket, évszázados események jelenvalónak tűnnek előttük, szereplőiről nemegy-

szer jegyzi meg, hogy a szaszuni hősök földjén járnak. A küzdelem a megmaradásért 

számukra, a határon élők számára ezeréves tapasztalat; nem a pusztítás botrányának, 

hanem az élet újraindításának az értelmezése a feladat. Nahapet című regényének 

hőse az 1915-ös események egyik magányos továbbélője, aki minden családtagját 

elvesztette. A körülötte élők – akiket alig ismer − teszik lehetővé, hogy újrakezdje az 

életet, társat találjon egy hasonló tragédiát elszenvedett asszonyban. Utolsó éveiben 

írt elbeszélésgyűjteményének legtöbb írása is a továbbélők szempontjából tekint a 

jelenre és jövőre. A Honvágy főszereplőjét egy, az író által személyesen ismert idős férfi 

ihlette, aki a határzár ellenére, börtönbüntetést is vállalva időről időre megteszi az utat 

elpusztított faluja felé. Az Édes anyanyelvünk című kisprózája az anyanyelv megőrzé-

sének négy esetét beszéli el, boccacciói történetfűzéssel kerülve ki az anekdotizálás 

veszélyét, egy utazás résztvevőinek előadásában. Metaforikus novella A fehér könyv, 

amely a történelmi események valós értékelésének lehetetlenségét fejezi ki. Meseszerű 

a hangnem, amellyel előadja a „nagy történész” tragédiáját, aki számtalan kiváló mun-

ka után népe sorsának hiteles elbeszélésével küzd éveken át. Megöregedvén elveszti 

látását, de írni így is képes, lányai gondoskodnak róla, akár az agg Miltonról. Élete 
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utolsó napjaiban úgy érzi, már semmi nem gátolja abban, hogy lejegyezze az igazságot, 

napokon keresztül bezárkózva dolgozik, de nem látja, hogy feltöltetlenül maradt a 

tintatartó. A lejegyzett igazságot semmi nem őrizte meg, a könyv lapjai fehérek és 

üresek. Megörökíthetetlen a múlt, nincsenek szavak, nincsenek kimondott igazsá-

gok. Ami nem jelenti azt, hogy a kifáradt emlékezet eltörölte a tényeket. Az örmény 

irodalom valójában nem arra keresi a választ, hogyan történhetett meg a népirtás, 

annak fájdalmas örökségét nem az etikai kultúra részeként kezeli. Kocsar írásainak 

jelen idejű vonatkozását a tragédiát közösen elszenvedők együttérzése teremti meg; 

egy olyan erős, ősi együttérzés, amely olykor a halállal szembefordulva képes az élet 

útját eposzi erővel megtalálni. Az Eufrátesz hídján című írás erről szól.

Az Eufrátesz hídján

A novella címe olyan nagy prózaepikai alkotásokat idézhet fel az olvasóban, mint 

Th. Wilder Szent Lajos király hídja vagy Ivo Andrič Híd a Drinán című regénye. 

A híd metaforikus jelentése szinte észrevétlenül asszociálja a tereket összekötő és 

egyben elválasztó erő képét, itt azonban a határozóragos alak a hídon megtörtént 

eseményre irányítja a figyelmet. A szíriai sivatag felé hajtott halálmenet útját, an-

nak egy epizódját tárja elénk az elbeszélés. A menetet egy kis létszámú falu még 

életben lévő néhány tagja alkotja, akik elérik a sivatag határát jelentő folyót. A hídon 

egyikük magára vonja az őrök figyelmét, ezalatt a ködben néhányan vissza tudnak 

fordulni; ők megmenekülnek a hegyek közé rejtőzve. A szövegben a kegyetlen rea-

lizmus mellett végig jelen van egyfajta transzcendentális emelkedettség – sokszor 

épp a fénymetafora kíséretében −, így a legendaszerű csodába hajló befejezés nem 

a valóságtól történő elmozdulást, hanem a katarzis lehetőségét teremti meg. 

Az események egészének valószerűségét hangsúlyozza, hogy a narrátor egyes 

szám első személyű alak, aki ötven év távlatából tekint vissza az azóta is folyama-

tosan benne élő emlékekre. „Ott rejtőzik láthatatlanul az évtizedek során össze-

szűkült pupillám mélyén, melyet akkor óriásira tágított az iszonyat.”3 Az elbeszélés 

azonban nem emlékezés, hanem az a belső monológ, amely az akkor tizenöt éves 

fiú gondolatait visszhangozza. Értetlenség, kiszolgáltatottság, a gyerekkor még 

benne élő érzéseibe, a lét és nemlét határán egyensúlyozók előtt megnyíló égi je-

lekbe való kapaszkodás és az élni akarás másokra is átható ereje. Szinte gyermeki, 

ahogy a mellette lévőkre tekint. A novella öt megnevezett szereplője közül egyik 

sem egyénített alak, de nem is típusfigurák; funkciójuk egy patriarchális közösség 

egészének reprezentálása. A falut irányító legidősebb férfi, a legtekintélyesebb család 

 3 Kocsar 2011, 71. o.
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matrónája, a fiatal lány és ifjú, valamint a kisgyermek nemcsak három generációt 

jelenít meg, hanem egymásra figyelésükkel és egymásrautaltságukban a közösen 

átélt szenvedések közepette mégis megtalálják az élet felé vezető utat. Az elbeszé-

lés további alakjai a másik oldalon: a torz külsejű, bestiálisan kegyetlenkedő tiszt 

és a lelkiismerettel élő, de félelemtől reszkető segédei hasonlóképpen egy abszurd 

eseménysor lehetséges értelmezését körvonalazzák.

A szereplők által bejárt út földrajzilag nagyjából behatárolhatónak tűnik, az az 

útszakasz, amíg a deportáltak elérik az Eufráteszt, ahonnét már csak a szíriai siva-

tag, a végső megsemmisülés vár rájuk. A folyó tehát számukra határt jelent, azon 

átkelve megszűnik a túlélés esélye, de ezt a menet tagjai nem látják át tisztán, csak 

tudják, hogy menniük kell, valahova az ismeretlenbe. A leírás során mindössze 

három földrajzi név szerepel: az Eufrátesz, amelynek neve csak a sivatagi oldalról 

hangzik így, az örmények „a mi Aracanink”-nak hívják a nagy folyamot, valamint a 

Szipan-hegy, amely a menekülés helyszíneként a valószerűség hatását erősíti. A sze-

replők szülőfaluját az író nem nevezi meg, s a meghatározhatatlan hosszúságú út is 

olyan, mintha az egész világot bejárnák. Völgyszoroson, pusztaságon, mocsáron, 

szántón, erdőn át gyalogolnak, elhaladnak hegyre épített templom és halottaktól 

bűzlő falvak mellett, míg a hegyhez meg a folyóhoz érnek. 

Az elbeszélés ideje hasonlóképpen egy kozmikussá táguló nap, reggeli kék kö-

döktől fényes déli napon, éjjeli viharon át tart az utolsó nap mindent beborító köd-

szitálásáig. A narrátor gondolataiban egybemosódik a jelen és a múlt, az idősíkok 

váltogatása összekapcsolódik a fénymetafora változataival.

„…alig néhány nap alatt romba dőlt, semmivé lett az életünk. A mi falunk a 

világot jelentette nekünk, de most hét hegy, hét völgy távolában volt már. Ott 

maradt a sziklák koszorúzta mély völgyben, ott, ahol a horizontot hegyek zárták 

el a szemünk elől. […] A viharfelhők szörnyű égzengéssel zúdultak le a völgybe, 

a mennydörgést egyszerre visszhangozta hegy és völgy, aztán megvillant az ég, 

és a villám hatalmas dördüléssel csapott bele a sziklákba. Az emberek riadtan 

zárták be az ajtókat, s csukták be a házak felső jerdiknyílásait4 […] Aztán hirtelen 

elvonult az égiháború, és a völgy fölött felívelt ragyogóan a hétszínű szivárvány.”5

Az elbeszélés szabad függő beszéddé válik, és a gyermeki gondolkodás időfogalma 

szerint tekint a hátrahagyott életre: „...szentül meg voltunk győződve, hogy mindig 

volt, és mindig lesz, mint ahogy a környező sziklák is öröktől fogva, a világ kezdete 

 4 Tűzhely fölötti kerek füstnyílás.
 5 Kocsar 2011, 75–76. o.
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óta ölelik a völgyet.”6 Az emlékképeket felülről, az ég felől jövő fények megvilágí-

tásában látja élesnek. Látja, ahogy reggel bevilágítanak a csillagok házuk nyílásán, 

mutatják a szántani induló család útját. Megelevenedik előtte kedves fiatal taní-

tójának ragyogó tekintete, akitől a betűket tanulta, s a lány alakja, aki égi erővel 

hatott rá, és akinek éneke varázslattal töltötte be a templomot. 

A gyerekkor biztonságosnak tűnő világa azonban tele van szorongató előjellel, 

utalásokkal arra, hogy újra meg újra üldöztetéssel néznek szembe. Archaikus szö-

veget idéz a visszaemlékezés, a hajnali imádság szavait: „Jó reggelt, édes Krisztu-

som, Istennek szent Fia, légy segítségére a nyomorultaknak, a szenvedőknek, légy 

támasza az eltévelyedettnek, az idegen földön vándorlónak…”, egy ének kezdősorait: 

„Szívem mint a romba dőlt ház…” Az emlékek folyamatosan összekapcsolódnak 

a jelen szenvedés érthetetlenségével, így az idézett szövegrészletek a sorsszerűség 

érzetét keltik. Nemzedékek fájdalmas tapasztalata, időtlen, elkerülhetetlen közös 

sors az üldöztetés, ellene segítségért csak az éghez lehet könyörögni.

A deportáltak szenvedése kínzó naturalizmussal jelenik meg, de ezek a részek is 

hordoznak valami emelkedettséget. A testi fájdalom szinte átlényegíti a valóságot: 

szorosan összezárt szájjal menetelnek, hogy „ki ne rebbenjen elkínzott porhüvelyükből 

a lélek”, amikor valaki megszólal, úgy tűnik, a „másvilágból érkezik hangja” vagy saját 

lelkétől kérdezi tétován, hogy „megmaradunk vagy meghalunk”. A lélek szólal meg a 

testi gyötrelemben, az emberi formából kivetkőzött bestiális üldözők közt. A kegyet-

lenkedések szinonim hasonlatokkal jelennek meg: „bömbölve rontottak ránk, vadállat 

módjára”, a „korbács lecsapott, mint kígyómarás”, „úgy hajtottak, mint a barmokat”, 

„sikoltozott, mint a halálra sebzett madár”. A pusztító erőszak azonban nemcsak az 

emberek, hanem az egész teremtett világ ellen irányul: jelentésteli szerepet kap, ahogy 

a tiszt a lovát is gyötri, értelmetlenül lövi le az útjába kerülő madarakat, állatokat. 

Az író végig Omar onbasinak nevezi a török tisztet, a török szó nem hangzik el. 

Szolgái kurdok, mint ahogy valóban ezt a másik kisebbséget használta fel a kormány 

az örmény kérdés „rendezésében”. A témát feldolgozó irodalmi művek szinte mind-

egyikében megjelenik azonban az is, hogy akadnak együttérzők az üldözők között. 

A kurd szolgák háromszor figyelmeztetik az onbasit a lelkiismeretére: „Inkább nézz 

az égre, Omar onbasi!”; „Figyel az Isten”; „Látja Isten”. 

Az ég, mely felé a lélek fordul emlékezésével és fájdalmával, nemcsak az elbeszélés 

szüzséjének, hanem a cselekményt irányító kötött motívumoknak is a legerőtelje-

sebb eleme. A kék köd, ragyogó csillagok, tűző nap, eső, vihar, szivárvány nemcsak 

a gondolatokban jelenik meg, ugyanez az ég borul a menet fölé is, ugyanaz a fény 

világít nekik is. „Felülről tűzött ránk a nap”, „fényben fürdött a táj”. Összeköti a 

 6 Kocsar 2011, 76. o.
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jelen és múlt síkjait, de még inkább összeköti azokat, akiket Isten figyel. Isten, aki 

„felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak” (Mt 5,45). 

E felé az ég felé fordítja tekintetünket a novella, amikor arra keressük a választ, 

mit kezdhet az irodalom a feldolgozhatatlannak látszó eseményekkel. A mű végén 

bekövetkező váratlan menekülés egyszerre következménye a két motívumalkotó 

szálnak, a valószerűséget jelzőnek és annak, amely az isteni világgal teremt kap-

csolatot Asztghik szimbolikus alakjában. A fiatal lány alakjában, aki az ősi istenség 

nevét viseli, „Csillagocska, az Égi Fény Királynője”, akinek éneke megállítja az időt. 

A szenvedés végső pontjáig jutva úgy hagyja el a földi létet, hogy abban a pillanatban 

egy, az embernél nagyobb erő jelenik meg, és rendezi át a jelen valóságát. A pusz-

tító világon úrrá lesz az önkéntes áldozat. A menekülők számára megnyílik a jövő. 

A befejező jelenet mozzanatai jelképesek: a színhely az élet és halál közt feszülő 

híd, a történetet elbeszélő fiúra a tekintélyes nemzetség legidősebb asszonya bízza 

rá a kisgyermeket – így a közösséget szimbolizáló három generáció kapcsolódik 

össze, a mindent átható köd és hirtelen feltűnő fény az isteni erő, a múltat felidéző 

szivárvány pedig Isten és ember szövetségének jele.

„Még mindig Asztghik énekének hatása alatt voltunk, s mintegy bűvöletben, 

lassan lépkedve csúsztunk át az őrök között.

Azok ügyet sem vetettek ránk. A kurd Hamzo eleresztette a lova zabláját, két 

tenyerét arcára tapasztotta, a másik katona a fejét a ló nyergére fektette, és nézte 

az Eufrátesz rohanó habjait.

Már elhagytuk a hidat, s Vahan kezét szorítva kaptattam fel a hegyoldalon a 

csúcs felé, amikor mozgó alakokra lettem figyelmes a ködben. Még egyre hang-

zott a bűvös ének, s láttam, hogy errefelé tart öreg és fiatal, anya és gyermek, jön 

mindenki a szabadulás partja felé, jönnek az én testvéreim…

Hirtelen kiderült az ég, szétfutottak a sűrű fellegek, felszállt a köd, kiragyogott 

a nap.

A hídon maroknyi csapat maradt csupán. Asztghikot fogták közre, aki kezét a 

felhők mögül kibukkanó nap felé tárva énekelt…

Amikor kinyitottam a szememet, a hídon szanaszét heverő holttesteket láttam, 

az égen pedig feltűnt egy hatalmas, szépívű szivárvány. Utánunk jött a lerombolt 

faluból, s ránk talált. Megtalált bennünket a mi tündöklő, hétszínű, csodálatosan 

szép, otthoni szivárványunk…”7

A katarzisnak jelentésalkotó hatása van. A botrány hátteréből kilépő jelképek azt 

sugallják, hogy amit a genocídiumról mondani lehet, az a közösen átélt szenvedés-

történet valószerűsége, amely mégsem a tejes megsemmisülés sötétjébe visz, mert 

 7 Kocsar 2011, 96. o.
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van szabadulás az áldozat hozta fényben. Ez továbbsugárzása annak a fénynek, 

amely az ősvallás nagy istenét testesítette meg, amelyet Világosító Szent Gergelyhez 

kötött az örmény hagyomány, vagy annak, amely megmutatta Szaszuni Dávidnak, 

mit kell tennie, hogy rendkívüli erejét övéi javára fordítsa.

Befejezés

Minden ország fővárosában rendre megtalálhatók a múlt emlékeit bemutató mú-

zeumok, képtárak, a híres emberek szobrai, jelképes történelmi terek; de vannak 

olyan műemlékek, amelyek azon túl, hogy őrzik és dokumentálják egy közösség 

értékeit, önmagukban jeleznek valami összetéveszthetetlenül egyedit. Jerevánban 

két különleges emlékmű válik ki a többi közül. Az egyik a Matenadaran, a világ 

egyik legnagyobb középkori kézirat- és könyvgyűjteménye, amely őrzi mindazt, amit 

az elpusztított középkori örmény kultúrából meghagyott a történelem. A másik a 

Cicernakaberd dombon, a folyó felett magasodó emlékmű, az 1915-ös népirtás em-

lékműve. Szimbolikusan és valóságosan is összekapcsolja a két helyet a kódexgyűj-

temény egyik legértékesebb darabja, egy 13. századi homíliagyűjtemény, amelyet két 

asszony talált meg a népirtás idején egy elhagyott törökországi kolostorban. Mivel 

a közel 30 kilogramm súlyú könyvet nem bírták cipelni, két részre osztották. Az 

egyik felét rongyokba csavarva elásták, a másikat pedig idegenekre bízva eljuttatták 

Grúziába. Évtizedek elmúltával a hét évszázados kódex lapjai ma már ismét egy 

kötetben vannak az örmény fővárosban, hirdetve, hogy elpusztíthatatlan a kultúra, 

ha van nép, amely őrzi, és elpusztíthatatlan a nép, ha van kultúrája. 
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Érfalvy Lívia

„Ömlik a fény”

A fény motívuma Kosztolányi Dezső írásművészetében*

Kosztolányi Dezső életművét a fény motívuma kezdettől fogva átszövi, a legvál-

tozatosabb képi megjelenítésekkel és tartalmi jelentésekkel kísérve végig lírai és 

prózai életművét. Érdekes és figyelemre méltó költői gesztus, hogy Lámpafény című 

négyrészes versével lép be a magyar költészetbe,1 és talán az sem véletlen, hogy 

néhány évtizednyi lappangás után utolsó verseskötetében, a Számadás megrázó 

költeményeiben újra felszínre törő motívummal lép ki onnan.2

Első, 1907-es Négy fal között című verseskötetének nyitó ciklusától – amelynek 

címe Lámpavilágnál – a Hajnali részegség bámulatos, fényárban úszó látomásáig 

azonban hosszú utat jár be nemcsak Kosztolányi, de a számára oly fontos motívum 

is. A korai – impresszionista, szimbolista – versszerkezetekben, szecessziós alko-

tásokban a szinte közhelyszerű motívum még könnyen megfejthető: a lámpafény, 

a holdfény és a csillagok fénye az élet, míg ezek kihunyása a halál szimbóluma. 

A mécses és a lámpa pislákoló fénye az életből távozó lírai alany hangulatát, adott 

esetben tudatállapotát, szorongó életérzését hivatott kifejezni. A „haló csillagfény” 

metafora A hajnali csillaghoz című versben, a „fénynyilát dobáló lámpafény” kissé 

talán fenyegető képe a már említett Lámpafényben vagy épp „a fény folyó arany” 

azonosítás A kis mécs kezdetű költeményben a fényhez egyértelműen az életerőt, 

a létezés átélését, az élethez való ragaszkodást társítja. Érdekes kivetülése ennek a 

motívumnak a tükröződés, a Kosztolányi-versekben oly gyakran feltűnő visszave-

rődő fény, ami szintén az emberi létezés metaforája. „Tükör visszfénye voltál, álmok 

árnya” – szólítja meg magát a vers lírai alanya az Arcom a tükörben című versben,3 

rávilágítva az emberi létezés ambivalens természetére. Minden érdekli tehát Kosz-

 * A tanulmány megjelent a Credo 2015/3. számában (39–44. o.)
 1 Vö. Kosztolányi 1980, 7–9. o.
 2 Uo. 395–460. o. A fény motívuma elsősorban a következő versekben hangsúlyos: Harsány kiáltások 

tavaszi reggel; a Negyven pillanatkép egyes versei; Játék első szemüvegemmel; Februári óda; Hajnali 

részegség.
 3 Kosztolányi 1980, 180. o.
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tolányit, ami a fénnyel kapcsolatos: az ablak, a szem, a szemüveg vagy épp a fénykép 

nemcsak verseiben, de novelláiban is visszatérő motívumok. Érdekes adalék, hogy a 

költő fényképeit közreadó kötet (Halkan szitál a tört fény) címéül A lámpagyújtogató 

énekel emblematikus verssorát választotta a szerkesztő,4 hiszen a halkan szitáló tört 

fény csodálatos képe nemcsak a költő kedvelt szimbólumát, de képalkotásának sajá-

tosságait is felvillantja. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Kosztolányi költőként és 

íróként egyaránt a dolgok körvonalát elmosó tört fényhez vonzódott, idegenkedett a 

tűző napfénytől, ami fenyegető, az életet veszélyeztető entitásként jelenik meg például 

A napraforgó, mint az őrült című versben, a Nero, a véres költő című regényében5 

vagy épp az apa halálával végződő Miklóska című novellában.

De térjünk vissza egy pillanatra a kiinduló motívum átlényegüléséhez az életút és 

a költői életpálya végén. Ezt a folyamatot jól demonstrálhatja a Negyven pillanatkép 

harmadik verse, a Mézes kenyér című, amelyben a fény égi mézzé válik, utalva az 

örök fény éltető erejére: 

„Külvárosi kapuban kisgyerek

száraz kenyeret majszol, ám – igézet –

az édes, ikrás napfény rápereg,

s ő nyalni kezdi ezt az égi mézet.”6

Az életmű vége felé, különösen a Számadás című kötet verseiben egyre nagyobb hang-

súlyt kap a fényes magasba történő fölkiabálás gesztusa – ahogy a Februári ódában 

írja: „a mélyből a fényes magasba fölkiabálok” – vagyis a földi rútság ellenpontjaként 

megjelenő égi fény mint az öröklét szimbóluma. 1935-ben született Játék első szemüve-

gemmel című verse jól példázza az életmű elején még egyértelműen megfejthető szim-

bólumok, a fény, a nap, a hold, a csillag és a tükröződés motívumának komplexitását:

„Messze

lát már szemem, áldott ködökbe veszve.

Tükrén

csak tengerekről, ormokról vetül fény.

Távol

nap tündököl neki és hold világol.

Hegység

hűs tisztasága, csillagos, nagy egység.”7

 4 Halkan szitál a tört fény, 2006.
 5 A fénymotívum regénybeli szerepével kapcsolatban lásd Érfalvy 2012, 146–155. o.
 6 Kosztolányi 1980, 422. o.
 7 Uo. 434. o.
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A jól ismert szimbólumok „csillagos nagy egységbe” rendeződése egyre inkább 

valami ismeretlen, a földi élet végén feltáruló égi szféra leírására tesz kísérletet, ami 

a Hajnali részegség című költemény bámulatos, szikrázó csillagokkal és lobbanó 

fénycsóvával átszőtt látomásában csúcsosodik ki.

Kosztolányi írásművészetében azonban a fény túllép motivikus funkcióján, és 

számos szövegben szövegalkotó erővé válik. Utolsó, 1936-ban megjelent Tengerszem 

című kötetének tollrajzai között Hályogműtét címmel találunk egy érdekes novellát,8 

amely eredetileg Legyen világosság címmel publicisztikai írásként jelent meg a Pesti 

Hírlap 1934. április 1-jei számában. A hályogműtétet leíró Kosztolányi-szöveg cse-

lekményének középpontjában egy szemoperáció áll, amelyet szakképzett orvos végez 

kórházi körülmények között. A szemműtét előtt álló idős férfi a „betegek kék csíkos 

köpenyében” várakozik, a beavatkozásra ápolónő készíti elő. A narrátor érzékelteti, 

hogy rutinműtétről van szó, az orvos a műtét előtt „régi ismerősökről, könyvekről, 

színházról beszélget. Előzőleg meg se nézte a beteget. Csak fölhozatta. Hiszen ismeri 

őt. Illetve ismeri szemét. Cataracta senilis. Tudja, hogy mit kell csinálni.”9 Az esemé-

nyekről nem retrospektív, azaz visszatekintő nézőpontból, hanem a történéssel egy 

időben értesül a befogadó: mind az operáció, mind a műtéti előkészületek az olvasó 

„szeme előtt” játszódnak. A narrátor nem elbeszéli, hanem mintegy megjeleníti az 

eseményeket, ami egyfajta tudósításszerű hangnemet eredményez.

A szöveg érdekessége számunkra azonban elsősorban az, hogy a műtétet megelő-

ző vakságot, a történet középpontjában álló szemműtétet, továbbá a beavatkozást 

követő állapotot egyaránt a fény szó nyelvi vonatkozásain – szinonimáin, belső 

formáin és konnotációin – keresztül jeleníti meg a szöveg.

A novella egészén végigvonuló sötétség–világosság, illetve vakság–látás op-

pozíció a novella első három bekezdésében megjelenő retorikai alakzatok által 

– hiperbola, anaforikus szerkesztés, rokon értelmű szavak halmozása – fejeződik 

ki ekképpen:

„A műtő tükörablakain zuhatagokban ömlik a fény.

Olyan világosság van, olyan ragyogás és tündöklés, mint a fényszórókkal bombázott 

színpadon, amelyre majd légiesen, csillogó aranyporban, tüzes pilléktől körülra-

jongva belibben mindnyájunk szerelme és bálványa: a primadonna.

Egyelőre csak egy aggastyán ül itt a betegek kék csíkos köpenyében. Hatvanhat 

esztendős. Világtalan. Mindkét szemére vak. Szürke hályoga van.”

 8 Kosztolányi 1936, 335–339. o.
 9 A szöveget a következő kiadás alapján idézem: Hályogműtét. In: Kosztolányi 1965, 1033–1036. o. 

(Kiemelés itt az eredetiben, a további idézetekben tőlem.) A novellából vett idézetek oldalszámára 

a továbbiakban külön nem hivatkozom.
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Az idézet első két mondatának kiemelt szavai a fény szó belső formáját és a szóhoz 

kapcsolódó konnotációkat bontják ki. Fény szavunk nyelvtörténeti szempontból 

elsődleges jelentését – ’csillogás, ragyogás’ – a szöveg explicit módon idézi meg 

a csillogó aranypor szerkezetben. Világosság szavunk mindamellett, hogy a fény 

szinonimájaként is használatos, alapszavának ’látóképesség’ jelentésmozzanata 

által a fény szó azonos jelentésvonatkozásaira irányítja figyelmünket, amelyet nyel-

vünkben a szeme fénye, szeme világa szókapcsolat őriz. A tüzes melléknév ’fénylő, 

ragyogó’ jelentésrétegeit bontja ki a tüzes pille jelzős szerkezet, míg a tükörablak 

és az aranypor fényvisszaverő tulajdonságán keresztül utal a fényre.10

A fény egyes megjelenési formáival és jelentéseivel éles ellentétben áll a beteg 

vaksága, amit a szöveg a világtalan melléknévvel jelöl. A világosságtól és fénytől 

való megfosztottság nyelvi kifejezőeszköze tehát egyben a látóképesség hiányára 

is utal. A fenti idézetben a fény szó nyelvi ekvivalenseit megjelenítő többszörösen 

összetett mondat szintaktikai szempontból is elkülönül a beteg vakságára utaló 

tőmondatoktól felerősítve a sötétség–világosság, vakság–látás oppozíciót.

A látóképesség visszanyerését fényes ajándéknak nevezi a szöveg, amit szintén a 

sötétség–világosság ellentétpár kibontásába ágyaz:

„Éjjel nem tudott aludni. Hiába kapott egymás után két altatót, dobogó szívvel 

hánykolódott ágyán, képzelgett erről az édes ajándékról, erről a fényes ajándékról 

az éjszaka sötétségében, szeme sötétségében, mindaddig, amíg meg nem virradt.”

Mint látjuk, a szem sötétsége az éjszaka sötétségével analóg, a látóképesség visz-

szanyerése pedig a fény megjelenéséhez, a virradathoz köthető, így az éjszakai 

sötétség a vakság, míg a virradat a látás metaforájaként értelmezhető az idézett 

szövegrészlet képi világában.

A műtét előtti izgalmat a karácsony esti várakozás izgalmához hasonlítja az 

elbeszélő, ami a téli napforduló napjaként szimbolikusan szintén a sötétségből a 

fénybe való átmenetként jelenik meg az olvasó számára:

„Nem szorongás ez, mint egyéb műtétek előtt. Inkább láz, az a láz, melyet kis-

gyermekek éreznek karácsony este, napszállat előtt, amikor édesanyjuk beoson 

a titkos szobába s az üvegpohárral csönget. Most jön az angyal.”

Karácsony kapcsolatát a téli napfordulóval a szó eredeti ’fordulónap, napforduló’ 

jelentése is őrzi. A szemműtétre váró beteg esetében mindkét jelentéselem hang-

súlyos: a fordulónap jelentés a beteg életében bekövetkező jelentős változásra, míg 

 10 A vizsgált szavak jelentéseit vö. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (TESz) megfelelő 

címszavaival.
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a napforduló jelentéselem a világtalanság sötétségéből a látás világosságába való 

átmenetként, a változás mibenlétére történő utalásként interpretálható.11 Karácsony 

ünnepe az idézett szövegrészletben a csodavárást is szimbolizálja, megelőlegezve 

a látás csodáját.

Nemcsak a műtét előtti várakozás, hanem maga a műtét is kapcsolódik a fény 

szimbolikájához, amennyiben a beavatkozás elvégzésének okát a „fény imádatában” 

nevezi meg a szöveg: „Újszerű ez a művelet s mégis ősi, hiszen már sok ezer év óta 

végzi a fényimádó emberiség orvostudománya, akár a szülést vagy a sebek égetését.”

Összekapcsolható a fény szemantikájának felidézésével a szöveg egyik központi 

trópusának tekinthető szem ~ világ metafora is:

„Szeme alatt piros folt lángol a várakozástól, a reménységtől, a zabolátlan bol-

dogságtól, a föltétlen bizonyosságtól, hogy nemsokára – öt perc múlva, két perc 

múlva, talán már egy perc múlva is – látni fog, visszakapja a szeme világát, nem 

is azt: az egész világot – melyet másfél éve elvesztett.”

Világ szavunk eredeti jelentése ’fény, világosság’, ennek átvitt értelmű használatával 

alakult ki a ’látóképesség’ jelentés. Ezt nyelvünk több szókapcsolata őrizi: a szöveg 

is a szeme világa kifejezéssel él a látóképesség megnevezésére, míg a látóképességét 

elveszített embert néhány sorral feljebb világtalannak nevezte. A világ szó későbbi 

’világmindenség, földkerekség’ jelentését idézi meg explicit módon a metafora másik 

tagja. A később kialakult jelentéselem érintkezési képzettársítással jött létre a szó 

’világosság’ értelméből: világ az, amit a világosságban látni, az embert körülvevő 

dolgok.12 A következő bekezdés felerősíti e másodlagos szemantikát: „Jaj, mit hoz az 

angyal? Mindent hoz, az egész földet, zöld kerteket, piros gyümölcsfákat, kék eget.”

A műtét leírásakor az iménti metaforizációs folyamat a trópus második tagjából 

kiindulva „visszafelé” játszódik le:

„…az ínhártya Európa, a szaruhártya Ázsia, az érhártya Afrika, a sugártest Ame-

rika, a szivárványhártya talán Ausztrália, a lencse, az üvegtest, a recehártya 

pedig egy csillag és valahol messze a szemideg, az ős fényforrás, a Nap. Egy 

Világmindenség reszket eléje a teremtés e végzetes perceiben, a bibliai szózattal: 

»Legyen világosság.«”

A földrészek nevén keresztül aktivizálódó ’földkerekség’ jelentésből kiindulva a 

világmindenség képzetén keresztül jut el újra a szöveg a világ szó korábbi ’világos-

ság’ jelentéséhez, amely a szövegben szakrális jelentésvonatkozással is kiegészül. 

 11 Vö. a TESz karácsony címszavával (2: 371. o.).
 12 A világ szó jelentésével kapcsolatban mondottakat vö. a TESz megfelelő címszavával (3: 1144. o.)
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A novella eredeti címét (Legyen világosság) figyelembe véve – amely a Bibliában 

Isten első megnyilatkozása, illetve a világmindenség szó általi teremtésének első 

állomása – a műtét a látóképesség visszaadását célzó teremtő tevékenységként, a 

bibliai teremtéstörténet megismétléseként is értelmezhető. Az analógiát továbbgon-

dolva a szövegrészlet a világ szó különböző jelentésvonatkozásainak és szemantikai 

emlékezetének (történeti jelentéseinek) felidézésével a költői tevékenységre, a szó 

által létrehozott (szöveg)világra is utalhat.

A műtét után a beavatkozást végző orvos-tanár első szava hangalakját tekintve 

szinte azonos a bibliai igével, ám itt a szakrális ’élet’ jelentés már teljesen kizárható, 

hiszen nem az isteni „Legyen világosság!”, hanem annak parafrázisa, a világosságot 

szóalak szerepel, amely ismét a szó ’fény’ jelentését állítja előtérbe:

„A tanár azonban föltartja kezét, és így szól:

– Világosságot.

Amikor egy lámpa éles fénykévéje rátűz a kezére, nagy hangon ezt kérdezi a 

betegtől:

– Mit lát?” 

Ezek után nem meglepő, hogy a műtét eredményeképpen visszakapott látást 

szintén a fény szemantikájához rendeli hozzá a szöveg: „Ez az öreg már lát. 

A lehunyt véres szemhéja mögött a szemgolyó ismét érez, a fényről álmodik, 

az orvos kezéről, melyet vaksága után először érzékelt.” A kötés levételét váró 

betegre történő utalás a „fényről álmodó szemgolyó” kifejezésbe sűríti bele a 

látás ígéretét, amit a néhány sorral lejjebb olvasható szövegrész ismételten a 

világ szó belső formáinak reflektálásává alakít át: „Miért tölt el féktelen jókedv 

és határtalan bizakodás ezen a tavaszi reggelen, hogy a földgolyón ismét eggyel 

több a látók száma?” A szemgolyó a szó ’látóképesség’, míg a földgolyó a szó ’föld-

kerekség’ jelentésén keresztül idézi fel a világot, amit a szöveg egyik központi 

metaforájaként értelmeztünk.

Belátható tehát, hogy a szöveg a fény szemantikai vonatkozásainak nyelvileg 

artikulálódó, nyelvi síkon kibomló témájába ágyazza a szemműtét történetének 

leírását, rámutatva ezzel arra, hogy a fény Kosztolányi írói gyakorlatában több 

puszta szimbólumnál vagy épp újra és újra visszatérő motívumnál. A szó eti-

mológiájából, történeti jelentéseiből és a hozzájuk kapcsolódó konnotációkból, 

Alexandr Potebnya kifejezésével élve belső formájából13 egész szöveg bomlik ki, 

betekintést engedve Kosztolányi nyelvszemléletébe, akit erőteljesen foglalkoz-

 13 A belső forma fogalmával kapcsolatban lásd Potebnya 2002, 1999.
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tatott a szavak történeti jelentése és az ezekben rejlő szövegteremtő potenciál.14 

Az iménti mikroelemzés15 talán arra is rávilágított, hogyan képes e szavakkal 

bűvészkedő varázsló egyetlen szó köré novellát szőni, vagyis a fény szóból, annak 

nyelvi vonatkozásaiból szövegvilágot építeni. Meglátásom szerint ebben áll a költői 

szó valóságteremtő ereje.
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Kolta Dóra

Ady Endre, a fény költje

„Vagyok fény-ember ködbe bújva,

Vagyok veszteglő akarat,

Vagyok a láplakók csodája,

Ki fényre termett s itt marad

Ködomlasztó reggelre várva,

Várván, jön-e a virradat.”

Ady: Vízió a lápon

Ady Endre a fény költője. Azaz a mindenségé, hiszen a magyar nyelv teremtőt és 

teremtettet egyetlen szóval jelöl: világ. A fény, a nap iránti vonzódásra számos 

Ady-versben találunk bizonyítékokat, s ezt a vonzalmat a költő bővebben is kifejti 

prózai műveiben. A Keletről jövő nap szinte minden esetben az egzotikum, a mítosz, 

a pogányság témakörébe ágyazva jelenik meg. Ady Új napimádás című írásának 

az az apropója, hogy 1904. június 22-én, a napéjegyenlőség napján egész Párizs 

ünnepelt: „Ez éjjel áldoztak a modern táltosok.” S ennek kapcsán az író elmereng 

a nap szerepén:

„Ó, Nap! Miért nem engeded, hogy titkaidat kilessük. Nemigen tudunk semmit. 

Csak annyit, hogy általad élünk, örülünk, bajlódunk és halunk. […] Mert minden: 

a Nap. A Nap: az élet, az ember, a termés, a gondolat. A Nap-stúdiumnak kell lenni 

a legelső emberi stúdiumnak. A Napban s a Nap által ismerjük meg az embert, 

s ha ismerni és szeretni fogjuk az embert, ezt a szegény földi bolyongót, jobb, 

könnyebb és vidámabb lesz az élet. […] A Nap nem láthatatlan, s valószínűleg ő 

a mi igazi istenünk.”1

Egy évtizeddel később pedig így ír Madarak és pogányok című publicisztikájában:

 1 Ady 1977, 1: 568–570. o.
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„Valamikor és sokszor arról akartam verset írni, hogy a Napot úgy kell szeretni, 

mint a madarak és pogányok szokták. Aki a Napot (s vele az Életet) szereti, sze-

resse madárként, ha feljön, s ha lemegy. A madarakat megcsúfolták a repülőgépek 

s némely pogányokat pedig kolonizáló s harcba vivő kultúrállamok. De az igazi 

pogány ma is csak a Napot imádja, ha gránátok rettenetei közé jut is, s az igazi 

madár gőgösen és hibátlanul röpül a Nap alatt.”2

Az irodalom- és művelődéstörténeti háttér is kedvező volt Ady táltostudatának ki-

bontakozásához. A korabeli Európa a primitív kultúrák felé fordult, s ennek speciális 

változata volt a magyar egzotizmus, amely Keleten egyben saját kulturális gyökereit 

is kereste. Számos költőnk verseiben felbukkannak a kollektív mítosz szimbólumai, 

például a pogány áldozati szertartás elemei (Bodor Aladár, Kosztolányi Dezső, 

Juhász Gyula, Gyökössy Endre, Haraszthy Lajos, Gyóni Géza, Babits Mihály stb.). 

E költőknek azonban csak egy-egy versében vagy alkotói korszakában találhatók 

meg a Kelet-kultusz inspirálta képek, Adynak azonban az egész költészetét áthatják 

az ősi magyar hitvilág jelképei, elemei, s mindez személyessé szűkül, illetve ezáltal 

kozmikussá tágul.

Diószegi Vilmos szociálpszichológiai magyarázatot ad a sámán tevékenységé-

re: „Az ember hajlamos azt hinni, hogy a sámánság a paranoiának valamilyen 

különleges fajtája. Hiszen itt valóban egy »fixa ideá«-ról van szó, amelynek erejét 

megsokszorozza társadalmi és etnikai súlya. Viszont éppen ezért nem ajánlatos a 

puszta egyszerűsítés kedvéért a következtetést ilyen mederbe terelni. Lehet, hogy 

az az idegállapot, amely a sámánkodást megelőzi, valóban tébolyodottsághoz ve-

zetne, s talán éppen a sámáni tevékenység az, a maga társadalmi funkciójával, ami 

a paranoiát megelőzi és elkerüli.”3 Dömötör Tekla szerint pedig a köznép régi „tu-

dományos”, „ördöngös” embereinek egyes utódai mai társadalmunk kiváló orvosai, 

vegyészei, filozófusai.4 

A táltos legfontosabb tevékenysége a révülés, rejtezés, amely a mindennapi lét-

ből térben és időben elszakítva történik. Színhelye egy átmeneti zóna az élők és a 

holtak világa között, ahol a két világ lakói találkozhatnak, például mocsár, láp, erdő, 

bozót (Adynál lásd például a Vízió a lápon; Az elsüllyedt utak; Itt a bozótban; Az 

eltévedt lovas című verseket). A táltos a révülése során kiszakad a külső időből, s 

egy időtlen, kitágított belső időben él:

„De e süket tél-támadáskor

Érzem legjobban ősi voltam,

 2 Ady 1977, 3: 488. o.
 3 Diószegi 1962, 46. o.
 4 Dömötör é. n., 14. o.
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Hogy nem először bandukoltam,

Hogy nem először sírok.”

(Nem először sírok)

S az Egy párisi hajnalon című versben is így szól a „táltosok átkos sarja”: „Hej, sápa-

dok már ezer éve én.” Nagy Olga szerint a népmesében is a táltos alakja és jelképe 

summázza a tér és idő teljes felbomlását, illetve tökéletes legyőzését, az ősi tudat 

érzi a tér és idő relativitását.5 A vers hőse a „Napisten papja”, „aki napfényes glóri-

ában / Büszkén és egyedül maga ragyog”. Táltos-dinasztiából származik („Boldog 

Ad-üköm pirosabb legény / Volt ugyebár, mikor papod volt?”), s áldozati szertartást 

mutat be: „Harangzúgás közt, hajnalfényben / Gyujtom a lángot a máglya alatt…”

Kétszer is felhangzik az invokáció („Evoé, szent ősláng, Napisten”), s az egész 

áldozási folyamatot végigkíséri a harangzúgás. Más akusztikai háttér, különböző 

hangszerek is kísérhetik a táltos révülését – gondoljunk például a síppal, dobbal, nádi 

hegedűvel történő gyógyításra. A leggyakoribb eszköz a dob, amelynek segítségével a 

sámán belelovalja magát a transz módosult tudatállapotába. A dob hátasállat bőréből 

készül, bottal ösztökélik, s így a sámán lovát testesíti meg, hangja pedig a lódobogást 

idézi. Több lélektani tanulmány elemzi ennek jelentőségét, mint „az intrauterin élet 

anyai szívhangok biztonságot nyújtó archetipikus élményének regresszív voltát”. Ez 

képes megvédeni az utazót a személyes psziché dezintegrációjának, a szétdarabolás-

nak, a pszichotikus szintű szétesésnek az élményével szemben.6 Ady több versében 

a táltoslovat hívja segítségül a túlvilági útra: „Gyí, keselyem: fiatal Bűn, / Gyí, jó 

lovam: fekete Álom” (Dalok tüzes szekerén), „Gyí, gyí, csoda-ló” (Futás a Gond elől), 

„gyí, gyí, csillaglovak” (A csillaglovas szekérből), s néha még a dobogást is halljuk:

„S fogtam legvadabb paripád

S nyargalásztunk

S ma is dobban.”

(Hajh, Élet, hajh)

A rohanó fekete mén hangját nem csak a dob adhatja vissza:

„Bolond hangszer: sír, nyerít és búg.

Fusson, akinek nincs bora,

Ez a fekete zongora.”

(A fekete zongora)

 5 Nagy 1987, 217. o.
 6 Süle 2006, 70. o.
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A hangszer a viaskodó táltos eszköze („Tornázó vágyaim tora”), az áldozati szer-

tartás kelléke („Boros, bolond szívemnek vére / Kiömlik az ő ütemére”), s ritmusa 

juttatja el a táltost az extázisig („Vak mester tépi, cibálja”). A halálba vágtató fekete 

zongora szinonimája Az én koporsó-paripám. Hangszerként is funkcionál, hiszen 

„álom-fickó / …Dobol egy fekete koporsón”, s lóként kell ösztökélni:

„A bal kezemben a véres kantár,

Suhogó ostor van a jobban.

Gyí, gyí, kergetem a koporsót.”

(Az én koporsó-paripám)

Igazi táltosszáguldásról van itt szó. Éjfélkor, vérvevő álomfickók parancsa kény-

szeríti a táltost az utazásra, s a fokozódó ritmusban a koporsó átalakul, míg végül 

az utolsó versszakban konkrét szimbólummá válik: „Vágtass azzal a táltos-lóval”. 

A történelem előtti műveltségek, a mítoszok kutatói a jelképeket tartják vizs-

gálatuk legfontosabb tárgyának, hiszen ezek segítségével lehetünk képesek a gon-

dolkodás csírájáig hatolni. Herbert Kühn a jelképet összefoglaló, az itt és mosttól 

megváltó, a maradandót, az örök létezőt, a tapasztalat felettit szemléltető igazságnak 

tartja. „A jelkép az egészre utal, a középre, a legmagasabb Magasságra, és abban 

áll a kihívása, hogy megszólít, elkötelez, végül, hogy erkölcsi tartalma van.”7 Több 

mint 40 000 éve, az utolsó eljegesedés idején feltűnő crô-magnoni ember alkotta 

meg elsőnek a Földön a jelképeket. „Jung abban látja okát a mítoszok és mesék 

világszerte tapasztalható hasonlóságának, hogy a lényegükben örök, de történeti 

vetületükben változó, a kollektív tudattalanhoz tartozó belső képek révén ható lelki 

energia irányítja őket. Eszerint a kifejezés elsődleges eszköze a képnyelv. Valaha 

jelölő és jelölt szorosan egymáshoz tapadt, az önkényes, tartalmatlan szóképzés 

a nyelvhasználat későbbi szakaszának a jellemzője. Amikor még kép és hangképe 

fedte egymást, tisztább, mélyebb, egyértelműbb volt a beszéd, mint ma. Akkoriban 

gyakran Istennek, az őselemeknek, a létnek ma már gyakran üresen kongó, de hajdan 

titkot megnyitó neve kiejtésére azonnal felelt a lélek.”8 Olyan látásmód érvényesült, 

amely megteremtette a köznapi beszéd magasabb szintre emelt, jelképességgel 

telített, kultikus vonatkozású alakját.

A mi hitregénk szerint a legmagasabb fokú révület diadala a szellemi fénnyel 

történő eltelés. Ábrázolhatatlan lelki élmény, csakis jelkép segítségével történhet 

rá hivatkozás. A táltos a révülése, rejtezése során átváltozik. A szarvas külsejét 

felöltött táltos fényes égitestekkel ékes, agancsai között a napot és a holdat hordja. 

 7 Kabay 2005, 7. o.
 8 Uo. 119. o.
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A rossz gebét parázzsal eteti gazdája, hogy táltos paripává váljék. Bármilyen alak-

ban találkozzunk is az átváltozással, a jelenség mindig a személy tudatváltására 

következik, s ezt a képnyelvet használók már az őskori barlangrajzokon különféle 

fényállatokként ábrázolták.9 A keleti gondolkodás szimbólumaival foglalkozó Marie-

Josèphe Wolff-Quenot szerint a ló, mivel „fényhozó, a tudás révén elért szellemi 

felszabadulás jelképévé vált”.10 Az i. e. II. évezredben Indiában a Védák sokáig titkolt 

szövegében a nap fehér ló, s Európában is szinte minden nép fényállatként tisztelte. 

V. Ivanov A ló és a fa – kísérlet ősi indiai rituális és mitológiai jelképek megfejté-

sére című tanulmányában kultúrtörténeti áttekintéssel bizonyítja, hogy a világfa 

tövében bemutatott lóáldozat (ásvamedha) valójában az emberáldozat pótléka. 

A brahmanikus szövegekben ötféle áldozatról van szó, ezek öttagú hierarchikus 

sorba rendezhetők: ember, ló, bika, kos, kecskebak. Ezen belül azonban az ember és 

a ló egységbe fogható, mert az Aitaréya-bráhmana szerint csupán az utóbbi három 

áldozati állat húsát volt szabad fogyasztani.11 A ló ugor neve és indoeurópai átvéte-

lei című tanulmányában Ivanov leírja, hogy az ugorok már akkor ismerték a lovat 

(kezdetben vadon tenyésző, később háziasított formájában), amikor a magyarok még 

nem váltak ki a protoosztják nyelvi közösségből. A magyar ló megfelel az osztják 

low alaknak. „A közelmúltban a Volga alsó szakaszán, kalibrált radiokarbonos 

kormeghatározás szerint az i. e. V. évezred végéről származó sírban felfedezték 

az eddig ismert legrégibb olyan nyomokat, amelyek lótartásra utalnak. A sírban 

nagy mennyiségű lócsontot találtak, zoológusok megállapítása szerint: domesz-

tikált lovak maradványait. A temető közelében elterülő áldozati berek területén, 

Szjezzsij mellett, két lókoponyát találtak. Csontból faragott figurák, szobrocskák is 

lókultuszra utaltak Szaratov megye hvalinszki járásában a Lipovij ovrag – ’hársas 

horhos’ – területén feltárt temetőben.”12

Ló szavunk nem közönséges jelölés, a magyar ló és régi, illetve tájnyelvi lú hang-

teste több nevezetes fényállat nevével, nevének tövével azonos. Az alábbiakban 

Kabay Lizett gyűjteményéből közlünk néhány példát: sumer lu (ember, házibarom), 

egyiptomi lu (oroszlán) – az „L” hang jele a hieroglif írásban az oroszlán –, héber 

labi (oroszlán), kínai lu (szarvas), görög leon (oroszlán), lukos (farkas), latin leo 

(oroszlán), lupus (farkas), orosz losadj (ló), lany (dámszarvas), loszj (jávorszarvas), 

losák (öszvér), német Luchs (hiúz) stb. 

Az állatnevekhez további, fénnyel összefüggő, terjedelmes szókincs szervül. Az 

indogermán Napistent hasonlóképp hívják, lásd a kelta Lug, skandináv Loki, germán 

 9 Vö. uo. illusztrációk.
 10 Wolff–Quenot 1987. In: Kabay 2005, 82. o.
 11 Ivanov 1984, 181. o.
 12 Uo. 214. o.
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Loge.13 A magyar szókincsből etimológiailag ide sorolható a láng, lobog, láz, lúg, 

luk, lát stb. S számos nyelvben jelent ez a hangalak fényt, fehéren ragyogót, például 

a sumer la (a szem fénye), görög luke (fény), lampo (fénylik), latin luna (hold), lux, 

lumen (fény), finn lumi (hó). Avagy fényes területet, tisztást, nyiladékon behatoló 

fényt, rést: lásd az angol loch, lake (tó), look (tekintet), német Loch (lyuk), Loh 

(tisztás), Lohe (láng), Licht (fény), orosz ljuk (nyílás, lyuk), loszk (csillogás), luk (íj), 

lucs (sugár). René Guenon közli, hogy a szanszkrit loka (világ, ’mundus’) hangtani 

és származástani kapcsolatban van a fénnyel, a szem szimbolizmusával, valamint 

a napsugárral.14 Miként a magyar nyelv is ezt a párhuzamot ismétli: világ 1. ’a min-

denség’, 2. ’világosság, a napsugár fénye, illetve szemünk fénye’.

A „világ világa, virágnak virága” sor minden magyar olvasó számára a minden-

séget jelenti, s Adynak is van egy verse, amelyben a világ és a virág a leggyakoribb 

rímszavak, s a visszatérő „Minden világoknak világa…” sor zárja le az egyes gondolati 

egységeket. A három részből álló Éjimádó című vers középső áradata a minden-

séghez, azaz a fényhez írt himnusz:

„A fénytől élünk s fény vagyunk…

…Hejh, temető! Valamikor még

Nap volt a lelkem, fény az álma

S íme, most a nagy világosság

Kerget belé az éjszakába…

…Légy áldott, legvalóbb legenda

S a szent fény, mely most visszahoz…”

(Éjimádó – kiemelés tőlem)

A táltos a nappal azonosul, hozzá emelkedik, ő a fényvallás megvilágosultságra 

törekvő avatottja. „Úgy is adódhat, hogy a sebesség repülő jelképével, a nyíllal 

tudja magát egynek, s mivel a nyíl nagyon régen kitett egyenlőségi jel értelmében 

’napsugár’, hát ismét zárul a fénykör.”15 Ady Új s új lovat című versének központi 

motívuma „a nagy Nyíl útja”. A magyar néphit szerint a Tejút tőszomszédságában 

látható W alakú csillagzat, a Kassziopeia a szarvasünő agancsa, s a régiek szerint 

ez eleink vezércsillaga volt, a magyarság tehát „a nagy Nyíl útján” halad – írja Jan-

kovics Marcell.16 Több helyütt is olvasható, hogy minden nép emlékezetében, mi-

tológiájában vagy hitében hordja kozmikus jelét, eredetének ősi gyökereit, s hazánk 

 13 Jankovics 2008, 60. o.
 14 Kabay 2005, 93. o.
 15 Uo. 53. o.
 16 Vö. Jankovics 1988, 268., 281., 300. o.
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a Nyilas jegyébe tartozik.17 A Tejút körül igen sok íjas, nyilas csillagzat található, 

a finn és lapp csillagmondák szerint is íjjal teli tegez látható ott az égen. A Nyilas 

csillagkép nyilazó, félig ember – félig ló alakot mintáz, amelyben egyes kutatók 

a lókultusz sámánpapját látják megtestesülni. „A Nyilas a görög mitológiában 

Kheirón kentaur képmása. Kheirón, mint a kentaurok általában, többféleképpen is 

kapcsolódik a Tejútfa-szimbolikához. Egyfelől azt tartották róla, hogy barlangban 

lakik – a Tejút »barlangjának« a Nyilas csillagkép felett nyílik a szája –, másfelől 

rendszerint »fanyűvőként« ábrázolták, a vállán egy kidöntött élőfával. S valóban, 

bár eltörpül a Tejút mellett, a Nyilas úgy néz ki, mintha az égi fát a vállára kapta 

volna.”18 A Dalok tüzes szekerén című vers hőse is a Tejúton száguld: „Fény-or-

szágúton, hajrá paripáim / Nem vágnak elénk”, míg a nyílmotívum többek közt 

A kimérák istenéhez című versben is előfordul: „Én voltam, Isten, bolond nyilad / 

S nyiladat most már messze lőtted.”

A táltos tudatában van a kozmikus küzdelemnek („Isten, Titok, elő a kardod”), 

s tudnunk kell, hogy a sámánviaskodás fegyvere a nyíl, az ellenségek köpenyük 

fémfüggőivel nyilazták egymást.19 A tuva sámán így provokálja ellenfelét:

„Now, come over here!

I shall fight you.

But mind that I have an iron arrow!

Just think how you can do me any harm!

Just think of your lungs, heart, or your life!

If you prove to be a man, you will win.

If you lose, you will die!

If you are not afraid, come over!

I’m strong and powerful, but are you so?”20

A Nyíl, a Nyilas mitológiája számos kultúrában jelentős. Jankovics Marcell is-

mertet egy valódi fanaptárt, amelyet Robert Graves rekonstruált antik, közép-

kori és reneszánsz források alapján. Ennek lényege, hogy minden hónaphoz egy 

növény kapcsolódik. Az október 28-tól november 24-ig terjedő időszak növénye 

a kányabangita, amelynek élénkpiros bogyója késő ősszel, novemberben érik. Ere-

detileg azonban a nád szerepelt a falinaptárban. Ennek „magyar neve ősrégi, isme-

retlen – magyar – eredetű… Novemberben érik a nádvágó kasza alá… az ókorban 

olasznádból készültek a nyílvesszők a Földközi-tenger mentén; ezért is illik a nád a 

 17 Vö. Jankovics 1988, Kabay 2005.
 18 Jankovics 1991, 218. o.
 19 Diószegi 1962, 70. o.
 20 Hoppál 1984, 2: 359. o.
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novemberhez, lévén a nyíl… a Nyilas havának jelképe… ez volt a királyság jelképe 

a keleti mediterráneumban. […] Hangszert is készítettek belőle… nádsípot (vö. a 

magyar gyermekdalocska »nádi hegedűjével«).”21 

„Susogó nádak mezejében járok,

Királyi bottal csapkodok kevélyen

[…]

Mert szent az ősöm, szent királyi trónom:

Ősömet áldom, trónomat megóvom…”

(Midász király sarja)

A sziú indián sámán is értelmezi a nyílszimbólumot: „A szellemtánc-énekekben jó 

szavak voltak. Az egyikben például ezek:

Már teheneket mészárolnak le, 

Már a teheneket ölik,

Elő hát a nyíllal,

Készíts nyilat, készíts nyilat.

Persze szó sincs igazi mészárlásról vagy igazi nyílról. Az ének azt jelenti: ha új földre 

indulsz, nyilat kell készítened, sudár-egyeneset. Tökéleteset. És ez a nyíl, ez te magad 

vagy, neked kell nyílegyenesnek lenned, a jó oldalán kell állnod.”22

Adynál kozmikussá nő a szimbólum:

„Valami nagyságos

Az emberben lehet,

Szörnyű bogos-ágos,

De Nap-nyila is van annak.

Óh, határtalanság:

Nincs Mult, Jelen, Jövő:

Egymásnak átadják 

Ó üzenetüket az évek.”

(Nyögök s mind terhemmel)

A halottak élén című kötetben az Új s új lovat című verset közvetlenül A csillag-lovas 

szekérből című előzi meg. Viszonylag kevéssé ismert és idézett ez a mélységesen 

 21 Jankovics 1991, 52–53. o.
 22 Fire–Erdoes 1988, 229. o.
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filozofikus, a kozmosz egészét megragadó vers. „A valami módon kézzelfogható 

világ – jelenségek, magánvaló lét, megőszült tenger, Óperenciás-tenger – mögött 

felragyog az Isten, a létezésnek ez a különleges módja, a meg nem szűnő kavargásban 

az egyetlen állandóság. Verseiben döbbenetes módon beszél róla.”23

„Uram, ki hajtod csillag-lovaidat

S meg-megsuhintod, űzöd némelyiket,

Hadd nézzek bizodalommal

Borzasztó dübörgésű szekeredre.

Állandóságnak gyönyörű titkait

Hadd nyelje lelkem némán és hitesen,

Hogy így kell lenni, hadd higgyem

Véres, meleg szívvel hitvallóknak.

[…]

Hadd dübörögjön végtelen szekered,

Hadd illatozzon fölvert pora, a hit

S ne vigye soha irtózat

Örvény szélére gondolkozó fattyad.

Szekered fusson, gyí, gyí, csillag-lovak

S mi, szegény lelkek, kerekeid pora,

Záport-vert bizodalommal

Örök humusszá iszapodjunk össze.

(A csillag-lovas szekérből)

Ady költészete kozmikus arányú, csak asztrálmítoszi keretek között értelmezhető, s 

költészete valójában alig tagolható. „Majdnem ezer verse tulajdonképpen egy óriási 

költemény. Alig van ennél gigantikusabb költői alkotás. Nem az emberi érzések 

kis körével vagy a világ egy darabjával, hanem a Mindenséggel foglalkozik. Nem a 

szóval, hanem tényleges tartalmával. S mindezt egy hatalmas költeményben mondja 

el.”24 Pesszimistán szokás emlegetni Ady híres sorát: „Minden Egész eltörött”. De 

ha belegondolunk, ezt a mondatot felelősséggel csak olyan ember mondhatta ki, 

aki még látta, átélhette, ismerhette a „minden Egészet” – és bele is írta verseibe. 

Vagyis a cserepek között botorkáló utókornak csak elő kell vennie az Ady-kötetet, 

és amíg van fény, addig el is tudja olvasni a sorokat:

 23  Vatai 2005, 115. o.
 24  Uo. 209. o.
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„…Fény ad színt darabka kőnek,

Fény ad színt minden agyvelőnek.

A fény teremtett, fény teremt

Fejet zsibbasztó végtelent…”

(Éjimádó)
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Kerepeszki Anikó

Bibliai motívumok Ady Endre költészetében

Ady Endre költészetében lényeges helyet foglal el a hit kérdése. Ebben meghatá-

rozó szerepe volt kálvinista szellemben történt nevelésének – édesanyja, Pásztor 

Mária érmindszenti református paplány volt, miként apai nagyanyja is. Noha élete 

során eltávolodott Istentől, újra és újra megjelenik költészetében a hit vágya. Az 

istenes versek jól mutatják belső vergődéseit. „Valóságos tükörrendszer ez, a költő 

magánéletének különböző mozzanataival keretezve. Hősünk gyónni, vitatkozni, 

perlekedni akar, ehhez hívja Istent” – írja Borbély Sándor.1

Az Illés szekerén (1908) című verseskötettől kezdve az istenes költemények Ady 

több kötetében külön ciklusban kapnak helyet. Az említett kötetben rögtön az első 

ciklus, A Sion-hegy alatt, a Szeretném, ha szeretnének című kötetben (1909) a Rend-

ben van, Úristen,2 A Minden-Titkok verseiben (1910) Az Isten Titkai, A menekülő 

Életben (1912) az Istenhez hanyatló árnyék, életében megjelent utolsó kötetében, 

A halottak élén címűben (1918) pedig az Ésaiás könyvének margójára című cik-

lusban olvashatunk istenes verseket. Ugyanakkor számtalan bibliai motívummal 

találkozunk az említett ciklusokon kívül is.

A hit és a kétely Ady lírájában

Ady hitét elsősorban a kétely jellemzi. Komlós Aladár szavaival Ady „sajátossága és 

nagysága, hogy megrendült ember. Megrendült benne vallás, nemzeti érzés, sze-

relem. De csak megrendült; Ady nem omlott egyszerű tagadóvá vagy hitetlenné.”3

Ady Endre verseiben megtalálható a pogányság is. „Bálványokkal, pogány Iste-

 1 Borbély 1989, 167. o.
 2 Az Illés szekerén 1908. december második felében jelent meg 1909-es, A Szeretném, ha szeretnének 

című kötet pedig 1909. december közepén 1910-es évszámmal. Lásd AÖV 1997, 1248. és 1259. o.
 3 Komlós 1972, 256. o.
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nekkel harcolt és komázott.”4 A szavak mágiáját használta fel, bálványát pedig Ős 

Kajánnak nevezte, aki pogány démon volt:

„Ó-Babilon ideje óta

Az ős Kaján harcol velem.

Ott járhatott egy céda ősöm

S nekem azóta cimborám,

Apám, császárom, istenem.”5

A világ örömeit nyújtotta ez a pogány isten: a bort, a mámort, a nótát, a szerelmet, 

a hírnevet; és alig lehetett szabadulni tőle. A lírai én menekülne, de az ős Kaján 

nem engedi, végül a krisztusi jellel, a feszülettel és az összetört pohárral nyúlik el 

az asztal alatt:

„»Uram, bocsásd el bús szolgádat,

Nincs semmi már, csak: a Bizony,

Az ős Bizony, a biztos romlás.

Ne igézz, ne bánts, ne itass.

Uram, én többet nem iszom.«

»Van csömöröm, nagy irtózásom

S egy beteg, fonnyadt derekam.

Utolszor meghajlok előtted,

Földhöz vágom a poharam.

Uram, én megadom magam.«

S már látom, mint kap paripára,

Vállamra üt, nagyot nevet

S viszik tovább a táltosával

Pogány dalok, víg hajnalok,

Boszorkányos, forró szelek.

Száll Keletről tovább Nyugatra,

Új, pogány tornákra szalad

S én feszülettel, tört pohárral,

 4 Vatai 1977, 191. o.
 5 Az ős Kaján. In: AÖV 101. o.
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Hült testtel, dermedt-vidoran

Elnyúlok az asztal alatt.”6

A másik démon Ady verseiben a pénz, az arany. Ez a kettő állt olykor Isten helyén. 

Isten helyett Baálhoz és a Mammonhoz fohászkodott, mint a következő versben:

„Óh, Baál, Nagyúr, ez az irgalom-óra.

Mi itt a gályán most hozzád kiáltunk.

Nézz hát reánk, reánk, két kárhozóra.

[…]

Óh, öntsd reánk aranykönnyed folyását,

Óh, öntsd reánk, véres aranyak atyja,

Óh, nézz reánk, a két legkoldusabbra.

Ha ide néznél, vad aranyszived

Összeszorulna. Könnyed eredne

S úszó, sötét gályánk szőnyegére,

Óh, hullna az arany, hullna egyre.”7

De Vatai László szerint sokkal inkább keresztény volt Ady, mint gondolta. „Teljesen 

áthatotta a bűntudat s a megváltás utáni vágy.”8 A gyermekkorában megtapasztalt 

Krisztus végig jelen volt az életében, a verseiben, anélkül, hogy megbizonyosodott 

volna benne; gyermekkorának Istenét kereste felnőttként, de maga sem tudta, hogy 

létezik-e.

Jól mutatja ezt a kételkedést a Menekülés az Úrhoz című vers, melyben utalást 

találunk arra, hogy korábban ugyan hitt az Úrban, mára azonban teljesen bizonyta-

lanná vált, hogy egyáltalán létezik-e Isten, vagy meghallgatja-e az imádkozó embert:

„Imádkozzunk, hogy higyve higgyünk:

Van Isten, de vigyáz Magára,

Van Isten s tán éppen olyas,

Kilyenekben valaha hittünk.

Adjuk Neki hittel magunkat,

Ő mégiscsak legjobb Kisértet,

 6 Az ős Kaján. In: AÖV 103. o.
 7 Ima Baál istenhez. In: AÖV 16–17. o.
 8 Vatai 1977, 197. o.
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Nincs már semmi hinnivaló,

Higgyünk hát a van-vagy-nincs Úrnak.”9

Ady büszkén emlegette, hogy kálvinista papok leszármazottja, és élt még benne a 

gyermeki hit, amely leginkább a karácsonyhoz kapcsolódó versekben jelenik meg. 

Ilyen költemény például a Kis, karácsonyi ének, amelyben a lírai én a gyermeklétbe 

visszahelyezkedve szólal meg, így idézve fel a gyermeki hit Istenbe vetett bizalmá-

nak egyszerűségét:

„Én is mennék, mennék,

Énekelni mennék,

Nagyok között kis Jézusért

Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban

Százszor bepiszkolnám,

Csak az Úrnak szerelmemet

Szépen igazolnám.

(Így dúdolgattam én

Gyermek-hittel, bátran,

1883

Csúf karácsonyában.)”10

A gyermeki hit utáni vágy szólal meg A Sion-hegy alatt („Csak tudnék egy gyermeki 

imát”11) és az Egy régi Kálvin-templomban című költeményekben: 

„Papunk ravasz, öreg bölcs,

Húsz éve is az volt már.

Templomunk Kálvin-templom,

Nincs benne cifra oltár.

A textus ma is Jézus

Éppen úgy, mint húsz éve:

 9 AÖV 767. o.
 10 AÖV 453–454. o. A karácsonyra áhítattal tekintő gyermeki hitet idézi fel még a „Harang csendül…” 

kezdetű Karácsony (uo. 905–906. o.), a Virágos karácsonyi ének (uo. 772. o.) és a Békesség ünnepén 

(uo. 984–986. o.) című vers is.
 11 Uo. 164. o.
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»Megtöretett a teste,

Megtöretett a teste,

Kiontatott a vére.«

Jártam turista-kedvvel,

Vonatoztam, hajóztam,

De templom rég nem látott

Így, imádkozó pózban.

Be jó volna kacagni

Húsz év után megtérve:

»Megtöretett a teste,

Megtöretett a teste,

Kiontatott a vére.«”12

Azonban a gyermeki hit soha többé nem térhet vissza, A Sion-hegy alattban nem 

jön létre az Úrral való találkozás: „Ő várt, várt, s aztán fölszaladt”,13 azonban az 

ez utáni vágy megmarad. A Krisztus-kereszt az erdőn pont fordítva mutatja be a 

gyermek- és a felnőttkort, a kamaszos dacot és a felnőttkori tiszteletet:

„Az apám még vidám legény volt,

Dalolt, hogyha keresztre nézett,

Én meg az apám fi a voltam,

Ki unta a faragott képet

S dalolt, hogyha keresztre nézett.

[…]

Húsz éve elmult s gondolatban

Ott röpül a szánom az éjben

S amit akkor elmulasztottam,

Megemelem kalapom mélyen.

Ott röpül a szánom az éjben.”14

Ady költeményei arról tanúskodnak, hogy közvetlenül akart kapcsolatba lépni az 

Úrral. Küzd, de nem Istennel, mint a magyar reneszánsz nagy költője, Balassi Bálint 

 12 Uo. 162–163. o.
 13 Uo. 164. o.
 14 Uo. 161. o.
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tette,15 hanem Istenért. Mikor nem lát más kiutat, Istent keresi. Vágyik a szeretetre, 

Istenre, aki maga a szeretet, ugyanakkor továbbra is ott lappang benne a kétely:

„Istenem földben, fűben, kőben,

Ne bántsuk egymást mostanában:

Sokat járok a temetőben.

Sokat emlegetlek, citállak:

Te vagy ma a legvalóbb Nem-Vagy,

Ős magyar névvel: az ős-Állat.

Szeress engem, ha tudsz szeretni,

Szeress engem, mert, jaj, utálnak

S olyan jó szeretettnek lenni.”16

Vatai László szerint itt a „Nem-Vagy” néveltitkolásra utal. A pogány vallások ma-

radványaként találkozunk vele, amely szerint a név az ember része, és ha valaki 

tudja valakinek a nevét, akkor úrrá is lehet felette. Ezért kell álnevet, rejtő nevet 

használni, mint a „Nemvaló, Nemvagy, Nemél”.17 Az Ószövetségben is találkozunk 

azzal a gondolattal, hogy Isten neve szent, ezért nem szabad kiejteni.18 Véleményem 

szerint azonban Ady Endre egész költészetét tekintve, ahogyan a hit és a kétely 

át- és átjárta verseit, a „Nem-Vagy” a kételkedést, a bizonytalanságot is tükrözheti.

Az Úr, a hit utáni reménytelen vággyal találkozunk Az Isten balján című versben:

„Az Isten engem nem szeret,

Mert én sokáig kerestem,

Még meg se leltem s akkor is

Kötődtem vele s versenyeztem.

Az Isten van valamiként:

Minden Gondolatnak alján.

 15 Lásd például Balassi Bálint Adj már csendességet kezdetű művét.
 16 AÖV 165. o.
 17 Vatai 1977, 215. o.
 18 Az Ószövetség korában, a babiloni fogság után valóban tilossá vált a Jahve név kiejtése, és csak 

írásban használták, és Adonajnak olvasták.
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Mindig neki harangozunk

S óh, jaj, én ott ülök a balján.”19

A Minden-Titkok versei című kötetben szereplő Hiszek hitetlenül Istenben már a 

címével megmutatja hit és hitetlenség, hit és kétely ambivalens viszonyát, a mű 

pedig az Istent kereső ember belülről fakadó kényszerűségét állítja elénk:

„Hiszek hitetlenül Istenben,

Mert hinni akarok,

Mert sohse volt úgy rászorulva

Sem élő, sem halott.

[…]

Isten, Krisztus, Erény és sorban

Minden, mit áhitok

S mért áhitok? – ez magamnál is,

Óh, jaj, nagyobb titok.”20

Vannak azonban pillanatok, amikor a beszélő arról szól, hogy megtalálta Istent. 

Megtalálta a szívében („Szivemben már őt megtaláltam, / Megtaláltam és megölel-

tem”),21 imádságot mond neki, Szelíd, esti imádságot,22 és kibékül vele:

„Nem bírom már harcom vitézül,

Megtelek Isten-szerelemmel:

Szeret kibékülni az ember,

Mikor halni készül.”23

A legszebb kifejezése azonban a hit bizonyosságának Az Úr érkezése című költemény, 

amelyben nem a beszélő találja meg Istent, hanem az Úr jön hozzá:

„Mikor elhagytak,

Mikor a lelkem roskadozva vittem,

Csöndesen és váratlanul

Átölelt az Isten.

 19 AÖV 160. o.
 20 Uo. 345–346. o.
 21 »Ádám, hol vagy?1«. In: uo. 159. o.
 22 Uo. 321–322. o.
 23 Uo. 167. o.
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Nem harsonával,

Hanem jött néma, igaz öleléssel,

Nem jött szép, tüzes nappalon

De háborus éjjel.

És megvakultak

Hiú szemeim. Meghalt ifj uságom,

De őt, a fényest, nagyszerűt,

Mindörökre látom.”24

A bűnbánat Ady Endre költészetében

Ady néhány versében a kételkedést bűnbánat is kiegészíti, nemcsak a hit megvallása. 

A költemények szerint elkerülhetetlen a bűn, hiszen az élet velejárója. Mindezeken 

túl a beszélő sokszor büszke a bűneire, sőt szentnek nevezi azokat:

„Mert voltam búsult, csüggeteg, árva:

Így adtam magam paráznaságra,

Így adtam magam paráznaságra,

Bűnre, világra.

[…]

Nem bánok semmit, mit cselekedtem,

Szent, kényes dolog volt minden tettem,

Szent, kényes dolog volt minden tettem,

Szent és kietlen.”25

De ez a gőg nincs mindig jelen Ady Endre költészetében. A bűnök kertjében a lírai 

én nem bánt meg semmit, nem veti el a bűneit, ez a bűn mégis jajkiáltásként hangzik 

el a tisztaság és a megbocsátás vágyával:

„Hiszen a bűn mindig egy jajkiáltás

A Sors felé, hogy mért nem marad

Az ember mindig tiszta s szabad,

Vadba beoltott, nemes rózsa-szem.

 24 Uo. 161. o.
 25 Uo. 396. o.
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Óh, bűneim, bár csak megtartanátok

Annak, aki megbocsátni tud,

Ki csöndesen bízó, nem hazug

S bűneim kertjét mélán járja be.”26

Az Alázatosság langy esőjében azonban a gőg helyét már a megalázkodás, az igazi, 

szívből jövő bűnbánat veszi át:

„Nézd, ahogyan fejem lehajtom,

Szánom minden dölyföm, Uram

S ha van még bennem gőg-erő,

Szivemmel együtt kiszakajtom.”27

A Patyolat üzenetében pedig a saját életére tekint vissza a beszélő, bántják az em-

lékek, a felelőtlen szerelmek, és a tisztaságba, a „Patyolatba” kapaszkodik:

„Meghurcolt a Vér, ez a Pokolba

Bomolva, romolva

Vágtató, tüzes fogat

S most lenget utánam jelt

A Patyolat,

Most, most szeretnék lenni bátran

Élet-tagadó, szűz, makulátlan,

Vágytalan és tiszta.”28

Ahogyan a bűnök és a bűnbánat érzése növekednek, úgy jelenik meg a versekben 

a bűnbocsánat is, az „Uraknak Ura” győz a bűn felett, és békét hoz:

„Már-már lelkem csúf bűnök veszték

S jöttek békés-esték:

Rákacagott a háborura

Az Uraknak Ura”29

Az utolsó hajók című posztumusz kötetben jelent meg a Beteg ember fohásza című 

 26 Uo. 792. o.
 27 Uo. 315. o.
 28 Uo. 452. o.
 29 Uo. 324. o.
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vers, amely az élete vége felé közeledő bűnös ember élethez való ragaszkodását 

mutatja, és azt, ahogyan Isten áldásáért könyörög:

„Beteg vagyok, nagyon beteg,

Én Istenem, légy igazságos

S úgy áldj meg, ahogy szenvedek.

Szeretem havas tavaszod

S még szeretem ama döntésed,

Hogy szenvedtetsz és hogy vagyok.”30

A messianizmus Ady lírájában

Ady számos költeményében Krisztus csak a nevével van jelen, a lírai én saját magát 

azonosítja vele, ő akarja megváltani a világot. Ez összekapcsolódik azzal, ahogyan 

Ady verseiben megjelenik a küldetéstudat, az újítás vágya, a költői büszkeség, az 

öntudat. A romantika költő-messiás szerepe, a váteszköltő örökségével találkozunk 

itt, amelyet többek között Petőfi  Sándortól örökölt a 20. századi magyar költészet, 

és vele Ady Endre is.31

Rónay László irodalomtörténész szerint a kor divatos eszmeáramlata volt a mes-

sianizmus, amelynek középpontjában a teremtő ember látomása állt, a teremtő 

emberé, aki Isten eredeti terveinek szellemében munkálkodik, hogy itt a földön 

teremtsen édent.32

Erről a teremtő emberi erőről szól A nagyranőtt Krisztusok című vers, amelyben 

az „emberé” „a teremtés koronája”: 

„Eső után a buja gombák

S mint Florencban a májusi virágok,

Úgy születnek szent garmadával

Mostanában az új és új világok.

[…]

Egyre többen hisszük és valljuk:

Kenyér jár nekünk a ránk-dobált kőért

 30 Uo. 851. o.
 31 Petőfi  lírájában a költő feladata a nép vezetése a szebb jövő felé, ahogyan Mózes vezette a népet 

Egyiptomból Kánaán felé. Ez jelenik meg többek között A XIX. század költőiben is.
 32 Rónay 2002, 10. o.
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S nem-magunkért mind többen küzdünk:

A leendőkért, az ékes Jövőért.

Érezzük növekvő lelkünkben

A Lehetetlent legyőző hatalmat

S hogy egykor eggyé egyesülnek

Az új világok, az új birodalmak.

Egy lesz majd millió világból,

De ez az egy minden örömmel teljes

S ez a szegény Siralom-Völgye

Mindenkinek kedves, jó lakóhely lesz.

Kik most élünk, mink is örüljünk,

Bár utódinknak fog Mennyország jutni,

Ez a miénk sziveink által,

Bennünk ragyog, él, mert mi gondoltuk ki.”33

A költői öntudat jelenik meg Az igazi messiáskodás című műben is, melyben a lírai 

én hasonlítja magát Krisztushoz:

„[…]

S most úgy gondolok a holnapokra,

Mint régi, kóbor messiások,

Kikből egy Krisztus is leve.”34

A kálvini predestináció gondolata jelenik meg Az én sírásom című költeményben, 

de a lírai én veszi át Krisztus szerepét:

„Akit én siratok, ne sírjon

S aki temet, az sírt ne ásson:

Én vagyok a temető-király

S mindenható az én sírásom.

Ha én sírok, a nagy Élet sír,

Múlás, bukás, csőd, sóhaj, átok.

 33 AÖV 457–458. o.
 34 Uo. 870. o.
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Az eleve-elrendelés zúg,

Ha én fájdalmasat kiáltok.

Akit szeretek, annak könnyet,

Fájdalmat tudok kölcsönadni,

S halálban is szép lesz, babéros,

Akit én fogok elsiratni.”35

Krisztus helyett akar megváltó lenni a beszélő a Júdás és Jézus című versben is, 

miután modern Júdásként elárulja őt, mert az ős Kaján megszállottjaként a pénz, 

a selyem, a gyönyör az, ami inkább vonzza:

„S eladtalak, én fejedelmem,

Mert az Élet az én szerelmem,

Mert én is álmodok nagyot:

Költő vagyok.”36

Nemcsak saját magát, a magyar népet is a szenvedő Messiással azonosítja a beszélő, 

a szenvedés az, ami összeköti őket, csak a magyarok szenvedése értelmetlen áldozat:

„Sósabbak itt a könnyek

S a fájdalmak is mások.

Ezerszer Messiások

A magyar Messiások.

Ezerszer is meghalnak

S üdve nincs a keresztnek,

Mert semmit se tehettek,

Óh, semmit se tehettek.”37

Azonban az ember ember, és nem biztos, hogy minden úgy sikerül, ahogyan elter-

vezte, mert eredendően bűnös. Az ember vétke, esendő volta jelenik meg az Élünk 

vagy nem? című költeményben:

 35 Uo. 152. o.
 36 Uo. 115. o.
 37 A magyar Messiások. In: uo. 87. o.
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„Mocsok a szivünk és agyunk,

Sírván siratjuk, hogy vagyunk

S hogy van, még van, az Élet

S hogy tudunk mit se tudva

S utunk a latrok útja,

Holott Jézusokként kezdtük.

Véres a szivünk, a kezünk,

Születésünkkel vétkezünk

S most vétkeink tobzódnak.

Mért hívtak meg bennünket?

S a Vak-Sors miért büntet?

Nem elég, hogy (tán) élünk?”38

Bibliai motívumok Ady költészetében

Ady Endre lírája a költő bibliaismeretéről is számot ad, aki igen sokrétűen használta 

fel a bibliai motívumokat. Nemcsak a hit és hitetlenség küzdelmét bemutató, a bűn-

valló vagy a messianizmust feldolgozó művek tanúskodnak erről, hanem sokszor a 

profán témájú versekben is találkozunk bibliai szereplőkkel, képekkel.

Az istenes verseket tartalmazó ciklusokban – de nem csak ezekben – gyakran 

találunk olyan mottót a költemények elején, amely a Biblia egy részéből való. Ezek 

a mottók A Minden-Titkok versei kötettől jelennek meg az egyes alkotások elején. 

Az idézetek nagy része az Ószövetségből való, például a Prédikátor könyvéből, a 

Krónikák első és második, illetve a Zsoltárok könyvéből, Hóseás, Dániel, Jóel, Ezékiel 

próféta könyvéből és Jeremiás siralmaiból, de található mottó az Újszövetségből is: 

Máté evangéliumából és a Jelenések könyvéből.

Bibliai motívumokat Ady mind az Ószövetségből, mind az Újszövetségből merített.

Ószövetségi utalások

A Sion-hegy alatt című versben szereplő Sion-hegy egyike azoknak a domboknak, 

amelyeken Jeruzsálem épült; Dávid király ide vitette a frigyládát, miután elfoglalta 

a várost. Később magát a várost jelentette, illetve átvitt értelemben használták 

Izraelre, a zsidó népközösségre, illetve a mennyországra, a mennyei Jeruzsálemre 

is. A 126. zsoltárban az egész országot jelenti:

 38 Uo. 733. o.
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„Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr,

olyanok voltunk, mint az álmodók.

Akkor megtelt a szánk nevetéssel,

és örömkiáltás volt nyelvünkön.

Ezt mondták akkor a népek:

Hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr!” (Zsolt 126,1–2)

A zsidókhoz írt levélben pedig a mennyei Jeruzsálemre utal: „Ti a Sion hegyéhez 

járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezre-

ihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a 

mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez.” 

(Zsid 12,22–23)

Ady Endre versében is úgy jelenik meg ez a bibliai motívum, mint Isten és az 

ember találkozási helye:

„Megvárt ott, a Sion-hegy alján

S lángoltak, égtek a kövek.

Harangozott és simogatott,

Bekönnyezte az arcomat,

Jó volt, kegyes volt az öreg.”39

Az igazi találkozás azonban elmarad.

Egy Lédához szóló költeményben szerepel Ruth és Delila alakja:

„Száz alakban, százképpen látlak,

Látlak Ruthnak és Delilának,

Látlak mindenkinek.

Látlak szelidnek, látlak szépnek,

Csunyaságnak, gyönyörüségnek,

Látlak mindenkinek.”40

Ruth a hűséget jelképezi, aki moábita lévén férje halála után mégis anyósával, 

 39 AÖV 164. o.
 40 Ruth és Delila. In: uo. 189. o. Lédával, Diósy Ödönné Brüll Adéllal 1903 augusztusában ismerkedett 

meg Ady Endre, kapcsolatuk, amely elválások és egymásra találások sorozata volt, 1912-ben ért 

véget. A szakítás egyik nevezetes verse az Elbocsátó, szép üzenet, amely minden díszétől megfosztja 

Lédát.
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Naomival tartott, és férjhez ment Boázhoz, férje rokonához, és fi út szült, hogy 

fennmaradjon a család neve. Így lett Dávid király és Jézus ősanyja.41

Delila Ruth ellentéte, azt a nőt jelképezi, aki megcsalja, rászedi kedvesét. Sámson 

nem tud ellenállni Delila unszolásának, és negyedszerre valóban elárulja, hogy 

miben rejlik az ereje, az asszony pedig azonnal elárulja ezt a fi liszteusoknak, akik 

elfogják és megvakítják Sámsont.42

A Vér és arany kötet Léda-versei között szerepel az Absolon boldog szégyene 

című költemény, amely Dávid fi ának, Absolonnak a vereségére utal a Bibliából, 

akit, miután fennakadt hajánál fogva egy tölgyfán, Joáb és tíz embere megölt. Ady 

alkotásában az Absolonként megjelenő lírai én „Léda pompás karjain” akadt fenn, 

azaz Absolon alakját az eredeti bibliai kontextusból – ahol apja, Dávid király ellen 

lázadt fel a fi ú – kiemelte és profanizálta:

„Csigás hajam,

Fényes hajam, barna hajam

Lobog a szélben.

Rohanok, rohanok

Fekete paripán,

Én, ifj u isten,

Ura erőnek,

Ölni gyáva cenkeket.

S horkanva, óh jaj, kiugrik

Alólam harci ménem.

Fényes hajam, barna hajam

Hó-karokra fonódik.

Trombita szól. Most valahol

Vert seregem fut.

Alázva minden.

Meghalt a büszke,

Nagyszerűn kezdett,

Gyönyörű harc.

(Oh, esti szellő

Libegtesd vígan

Bizsergető testét a

 41 Lásd Ruth könyve.
 42 Bír 16.
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Megcsúfolt vezérnek

Léda pompás karjain.)”43

Dénes Zsófi ához íródott az Élet helyett órák című vers, akivel a Brüll Adéllal való 

szakítása után, 1913-ban ismerkedett meg Ady. A költemény eleje az Énekek énekére 

hivatkozik, és annak beszédmódját, stílusát felidézve fogalmazza meg, hogy senki 

sem kell már számára, ha nem jön el kedvese:

„2. Nem jött el az én mátkám, bár de vártam,

Nyolcvan ágyas-szép, számtalan leányzó,

Hatvan királynő termeit lezártam:

Jön az én mátkám, hátha eljön mégis

És íme, árva Libánus-fa ágyam,

Ezüst, erős oszlopai remegnek,

Gyüretlenek a bársony-puha leplek

S homálya van az arany-mennyezetnek.

3. Kinek az ínye olyan édességes,

Nem jött el az én mátkám s esteleg már,

A messzi csillag miért olyan fényes?

Miért fut el a csillag és a mátka?

A hervadt ajak miért olyan éhes?

Az én mátkám nem jön, hiába várom,

Fussatok, nők, termeitek kitárom,

Ha ő nem jött, nem lesz már senki párom.”44

Ugyancsak szerelmes vers az Aki magának él, amelyben Dávid királyra hivatkozik 

a lírai én:

„Úgy suttogok mostan az éjnek,

Mely sorsodat és sorsom rejti,

Mint egy bibliai

 43 AÖV 127. o. Vö. 1Sám 18.
 44 Uo. 662. o. Aki pár hónapig Ady menyasszonya is volt, ugyanezzel a címmel könyvet írt Ady 

Endréről – Dénes Zsófi a: Élet helyett órák: Egy fejezet Ady életéből (Pantheon, Budapest, 1939; 

Magvető, Budapest, 1967, de más kiadása is létezik; először 1935-ben jelent meg).
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Ének,

Kit Dávid király talán énekelt.”45

De nemcsak a szerelmes versekben találunk ószövetségi motívumokat, hanem 

például a beszélő saját énjének két részeként jeleníti meg Kaint és Ábelt, Ádám 

és Éva gyermekeit, és úgy beszél az első testvérgyilkosságról, hogy a beszélő saját 

magának egy darabját ölte meg. Mindeközben Istent vádolja, hogy nem adott elég 

erőt, hogy énjének két része eggyé legyen:

„Uram, én Jehovám,

Tudtam, hogy ölni nem szabad

S Kain megölte újra Ábelt:

Megöltem magamat.

[…]

Nincs senkihez közünk

S te nem adtál elég erőt,

Uram, hogy ketten legyünk eggyek

A te arcod előtt.”46

Az Ésaiás könyvének margójára ciklus címadó prózavers pedig újraírja a bibliai 

könyvet, és a megszólaló korára alkalmazza, ugyanakkor imitálja a bibliai beszéd-

módot és ritmikát. Még az is, hogy a költemény számokkal tagolt szakaszokból áll, 

felidézi a Bibliát, annak fejezetekre és versekre tagoltságát. A parafrázis szerint 

hiába vigyáznak a „Vigyázók”, hiába érez a beszélő is felelősséget a többi emberért, 

az ember újra és újra elbukik: „Bizony a »kegyetlen, hosszú Léviátán kígyót és a 

tekergő Léviátán kígyót« kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. 

És a »veres ború szőlőt« vérrel öntözi most megint az Úr. Óh, miért olyan szeretet-

len és boldogtalan az Ember, ki úgy kívánja a szeretetet és boldogságot? Vigyázók, 

hiába vigyáztok, óh, jaj, vigyázók, hiába vigyázunk, mert újra és újra leesik a sárba 

az Embernek arca.”47

 45 AÖV 690. o.
 46 Kain megölte Ábelt. In: uo. 353–354. o. Lásd még Mózes első könyvének negyedik fejezetét.
 47 Uo. 765. o.
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Újszövetségi utalások

A pénz gyilkos hatalmát mutatja be a Vér és arany kötet Mi Urunk: a Pénz című 

ciklusa, amelyben a Lázár a palota előtt is szerepel. A vers a jól ismert példázatot, 

a gazdag és Lázár történetét helyezi új összefüggésekbe, modernizált helyzetdal-

ban jeleníti meg három részben. A részek eltérő időben keletkeztek, és az utolsó 

az, amelyik a leginkább eltávolodik a bibliai példázattól. A versekbe csak a bibliai 

alaphelyzet, a Lázár és a gazdag közötti különbség került bele, és nem jelenik meg 

az, hogy halála után Lázár a mennybe, a gazdag pedig a pokolba jut. A szegények és 

a gazdagok közötti különbségen túl a példázat mondanivalója is megjelenik részben 

a költemény második részében, hogy a gazdagok elnémulnak Lázár zsoltáraitól, de 

ez csak ideig-óráig tart, és újra hahotáznak:

„Egy cifra házban

Örömben, lázban

Összegyültek a gazdagok.

Énekeltek a gazdagok

Egy cifra házban.

Az utca sarkán

Íme, vad, harsány

Zsoltár zendül. Lázár dalol,

Fölnéz a házra és dalol

Az utca sarkán.

Mélyén az éjnek

Mint támad ének?

Elsápadnak a gazdagok,

Elnémulnak a gazdagok

Mélyén az éjnek.

S csönd, Lázár hallgat.

Tapsot a dalnak.

És tapsolnak a gazdagok,

Hahotáznak a gazdagok.

S csönd, Lázár hallgat.”48

 48 Uo. 113. o. Lásd még Lk 16,19–31.
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Ugyancsak a pénz motívuma köré épül a Júdás és Jézus című vers, azt a mozzanatot ra-

gadja meg a költemény, hogy Júdás pénzért árulja el Jézust, „mert az Élet” az ő „szerelme”:

„Dühödt, lázongó szívverésem

Golgotai bazaltra vésem.

Krisztus, poétám, szent Alak,

Eladtalak.

[…]

Galád vagyok? Galád az Élet,

Bűve miért nincs az Igének?

Vággyal, kínnal miért gyötör

Pénzes gyönyör?”49

A nagyhét eseményeit fel-felvillantják Ady egyes versei, de a költő egészen más 

kontextusba helyezi azokat. Jézus bevonulását Jeruzsálembe legendának állítja be, a 

jóságot a szamársággal hozza párhuzamba, a „Jó vitézei”, akik másokért küzdenek, 

szamárháton járnak, mint egykor Jézus, aki a költemény szerint, amikor bevonult 

Jeruzsálembe, nem gondolt a nagypéntekre:

„Be szép, ha nem is igaz, hogy ment:

Virágosan, szamárháton és sírva.

A Biblia írja,

Hogy Nagypéntekre nem is gondolt,

Csak ment, ment és a szive szomj volt.

Ilyen szomjas szivekkel járják

Azóta is és pálmák nélkül

Gyorsult kálváriáját

Az Életnek s mit tőle kapni,

Szamárháton annyi, de annyi

Vitéze a Jónak.

Be szép: pálmák napja holnap

S e vén legenda megderül:

 49 Uo. 115. o.
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Tán kerül

Ezután is szamaras ember

Másokért küzdő szerelemmel.

Hiszen úgy kell, kell a szamárság.

Jézus, Tavasz és Jeruzsálem:

Be régi-régi történet ez,

Ámen, ámen.”50

Péterrel, Jézus egyik tanítványával állítja magát ellentétbe a lírai én A rabbiság 

sorsa című műben: Péter félelemből megtagadta Jézust, de a lírai én Mesterét, 

„dédelgetett énjét” soha meg nem tagadja:

„Pétere is ennen-magamnak,

Kakasszó szólhat már ezerszer,

Dédelgetett énem, vén Mester,

Zsidótalan és szegény rabbi,

Soha-soha meg nem tagadlak.”51

Felbukkan Pilátus alakja is A szűz Pilátus című versben, amely A menekülő élet 

egyik ciklusának címadó költeménye. A lírai én „unja már az emlékezést”, és ezért 

felejt, „mossa kezeit”, ahogyan a bibliai Pilátus tette, mielőtt megostoroztatta Jézust, 

és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg:

„Mosom kezeim, szűz Pilátus,

Felejtek, jaj és megbocsátok,

Csók, pénz, hit, bűn nem várok rátok,

De nem várok már magamra sem.”52

A Jézus ruháin osztozkodó katonákat idézi az Obsitos vitéz nótája, ahol a kocka 

egyben az élet szimbóluma. Az életé, amely másokért hozott veszendő áldozatokat:

 50 A szamaras ember. In: AÖV 794–795. o. Vö. Mt 21,1–11. Máté szerint így teljesedett be az ószö-

vetségi prófécia, hogy Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe: „Örvendj nagyon, Sion leánya, 

ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron 

ül, szamárcsikó hátán.” (Zak 9,9)
 51 AÖV 759. o.
 52 Uo. 427. o. Vö. Mt 27,24.
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„Magyarért kár volt,

Zsidóért kár volt,

Ilyen szép életet

Találni akárhol.

Asszonyért veszni?

Magamért veszni?

Hálás, hű fajomért?

Tudom én már: semmi.

Vetődjék kocka,

Nagy élet-kocka,

Mégsem adom fejem

Újból ilyen rosszra.”53

Krisztus keresztjének szimbóluma jelenik meg a Kereszttel hagylak itt című Léda-

versben, amely a szerelmesek kibékülése után keletkezett. Az Ady szerelmi költé-

szetére jellemző önző szerelem itt is megjelenik; ha a beszélő el is távozik, mégsem 

tűnik el egészen, csókja égő stigmát hagy a kedvesen:

„Én meghalok, eressz el:

Itt hagylak egy kigyult kereszttel,

Mint Krisztus távozom.

Megcsókolom az állad,

Melled és két szent, puha vállad,

S rajtad ég a kereszt.”54

A feltámadás is sokszor témája Ady költeményeinek. Saját „föltámadásáról” szól a 

beszélő A föltámadás szomorúságában, de mégis úgy, hogy elemei megfeleltethetők 

Krisztus feltámadásának: megemlíti a Golgotát, az elgördített sziklát, valamint Ta-

mást, aki nem hitte el, hogy Jézus él, amíg saját maga nem helyezhette kezét Krisztus 

sebeire. Mégis saját magáról vall a lírai én, új életre kelt, de mégsem ugyanaz, aki 

volt, ezért szomorú ez a feltámadás:

 53 Uo. 390. o. Vö. Lk 23,34.
 54 Uo. 127. o.
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„Itt tó van a Tátra ölén,

Csillogó, tiszta, vad,

Keresem benne a századokat,

Az életemet,

A sírtáró dalokat.

Keresem magam közelségét,

A szállaló Időt 

S a tükröt, a varázsosat

A megismertetőt.

És megáll az Élet

És tudom, hogy most már semmi sincs,

Senki sem él

És semmi sem igaz.

Keshedt, vén arc vigyorg a tóból

És nem tudom: ki az?

Föltámadtam, jaj, föltámadtam.”55

A húsvét után pedig a pünkösd az az ünnep, amelyet Ady a Hajlongni emerre, 

amarra című versébe belesző, amely A Minden-Titkok versei kötetnek A Magyar-

ság Titkai című ciklusában szerepel (nem az istenes versek között, Az Isten Titkai 

ciklusban). Ebben a költeményben is, mint sok másikban, a beszélő öntudatával 

találkozunk, hogy többre tartja magát másoknál:

„Nekünk kevés pünkösdöt hoztál,

Kevés szentlelket, Uramisten,

S ostoroztál,

Bár véresek valánk.

[…]

Önnön valónktól félve félni

S elvegyülni törpe gyávákkal,

Halva élni:

Ezt adtad, Te, nekünk.”56

Ady bibliaismeretét jól példázzák a bemutatott versek, a Biblia hatása nagyon erős 

 55 Uo. 360. o. Vö. Jn 19–20.
 56 Uo. 391–392. o.
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volt költészetében. Vatai László írja róla: „Bárhol élt is, bibliáját mindig magánál 

tartotta. Majdnem egykönyvű ember volt, igazán csak a bibliát olvasta és ismerte. 

Annak a nyelve, képei, életérzése, mondanivalója, törvénye, Istene járta át az életét. 

Ady a biblia Istenében hitt. Csak néha gyenge volt a hite, s ezt az egyetlen Istent is 

belekavarta a változandóság világába. De soha fel nem oldotta benne.”57

Összefoglalva elmondható, hogy Adyra nagy hatással volt a Biblia, de a keresz-

tény tanítás is, még akkor is, ha azt sajátosan tolmácsolja is költeményeiben. Az a 

személyesség pedig, mely megjelenik a verseiben, mindenképpen értékes. Rónay 

László idézi ezzel kapcsolatban Schöpfl in Aladár szavait: „…»nem az egyházak 

Istene ez – fejtegeti Schöpfl in Aladár –, hanem Ady-gondolta Isten. Ady a maga 

egész világát betöltő énjével Istent is magához hasonlította, mintha az ő személyes 

Istene volna. Egészen közel van hozzá, a legközvetlenebb hangon beszélget vele, 

vitatkozik, elpanaszolja bajait, segítséget kér tőle ellenségeinek megalázására, az 

élet bajai és saját démonai ellen, bűnbánattal fordul hozzá, elmondja neki életét.«”58
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„Akkora vitalitás van ebben a városban…”

A Nyugat kapcsolata Miskolccal

Ha az embernek Miskolc jut eszébe, Miskolcról hall, akkor különböző sztereotípi-

ákra gondol: acélváros, szürkeség, fáradt emberek és talán kapuk (bár ezeket nem 

mindenki érti elsőre). Pedig Miskolcon épp olyanok a hétköznapok, mint máshol. 

Pedig Miskolcon épp olyanok az emberek, mint máshol. Pedig Miskolc nem csupán 

„acélváros, nehéz, szürke nappalokkal”. A városban született népszerű költő, Szabó 

Lőrinc így vallott szülőföldjéről:

„Miskolcon többször laktunk. De alig

emlékszem rá… Tűzijáték vakít:

avasi ünnep? Egyszer egy hatost

kaptam egy nénitől! És villamost

ott láttam először, s – mint csöpp gyerek –

óriási búzavásárteret.

S mit még? Majálist: lacikonyha, tánc!

Hogy bámultam a viccmondó cigányt!

És látom a Szinvát is: a fa-híd

alatt, a mélyben, fáradt habjait

keskeny szenny-csík görgette meredek

házfalak közt; de a széles meder

hogy megtelt, mikor jött az áradás!

S a környéket: egy-egy kirándulás

néha ma is idéz benneteket,

kék-zöld mezők, Tapolca, tó, liget,

Miskolc határa… Szülővárosom,

sose lesz szemed kóbor fiadon?” 

(Miskolc)1

 1 http://mek.oszk.hu/01000/01068/01068.htm#17.
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Miskolc sokakat megihletett Petőfitől József Attiláig, de állandó alkotói térként 

kevesen választották műhelynek a borsodi megyeszékhelyet. Mi lehet ennek az 

oka? A válasz talán abban a történetben keresendő, amelyet egykor egy lelkésztől 

hallottam. A hetvenes évek elején fiatal lelkészként helyezték Miskolcra, és a hírtől 

picit megijedt. Az ijedtségét tovább fokozta megérkezésének estéje. A Tiszai pálya-

udvaron leszállva, a sötét októberi éjszakában csak egy hatalmas vörös csillag neon-

fényei villóztak. Ezt a nyomasztó hangulatot csak az enyhítette, hogy kijöttek elé a 

pályaudvarra, és kedvesen elvitték szolgálati helyére. Ahogy teltek az évek, nemcsak 

megszokta, hanem meg is szerette a várost, az itt élőket, s amikor a nyolcvanas évek 

közepén el akarták helyezni innen, kérvényezte, hogy maradhasson. Ha tehát meg-

ismerjük az itt élőket, rájövünk, Miskolc nem egy város, ahol emberek élnek, hanem 

emberek szövete, akik Miskolccá tesznek egy pontot a térképen Borsod szívében.

Miskolcon a 14. század végétől ismerjük a városi tanács élén álló főbírókat, akik 

ritkán töltöttek öt évnél többet tisztségükben, ami indokolja, hogy a település élete 

igen zaklatott volt. A változás 1755-től következett be, amikor az ún. Grassalkovich-

szerződés rögzíti, hogy Miskolc nem magánföldesúri birtok, hanem kincstári tu-

lajdonba kerülve kamarai mezőváros lett. Reformkori törekvés volt a szabad királyi 

városi jog megszerzése, ehelyett azonban 1871-ben „csak” rendezett tanácsú várossá 

minősítették a borsodi megyeszékhelyet. A Bach-féle provizóriumként ismert új 

közigazgatási törvény után 1850-től létezett a városban a polgármesteri tisztség. 

A kiegyezés után az 1871. évi közigazgatási törvény előtt Losonczi Farkas Károly 

főbíróként, majd 1873–1878 között polgármesterként volt a város első embere. 

A város történetének ún. „polgármesteri korszakát” vele keltezzük. 

Miskolc polgárosodása a 19. század közepén kezdődött, de a folyamat látványossá 

1908-tól, a városnak a nemesi megyétől való különválásától számítható. A városban élő 

és alkotó írók és költők napilapok, folyóiratok köré csoportosultak. Egy ekkora városban 

jó esetben is csak két-három napilap élt meg, ez pedig értelemszerűen korlátozta a szer-

zők lehetőségeit. Persze voltak kísérletek, próbálkozások, de ezek pénzhiány miatt hamar 

el is tűntek. Ilyen volt például a Hölgyvilág, a Csirip-Csirip, a Miskolczi Szemle vagy 

éppen a Termés. A sajtó mellett antológiákban kaptak lehetőséget a szerzők arra, hogy 

megmutathassák írásaikat. Ilyen kötet volt a Miskolczi antológia, a Felvidéki bokréta, a 

Csokor és a Heten vagyunk. Ez utóbbi antológia a nagyváradi A Holnap mintájára 1909 

márciusában jelent meg, szerzői mára többségében elfeledett, jórészt miskolci kötődésű 

költők voltak: Bán Jenő, Faragó József, Kaffka Margit, Miskolczi Simon János, Péry Ilona, 

Reichard Piroska és Sassy Csaba. A könyvkiadás általában csak a gazdagabb polgárok 

támogatásával volt megvalósítható, mivel a nyomdák a költségeiket csak úgy tudták 

fedezni, ha a szerzők ún. elővásárlási jegyzékkel vagy előfizetői névsorral bizonyították, 

hogy munkájuk határozott példányban garantáltan el fog fogyni.
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Hazánkban 1895-től a nők számára is engedélyezte a vallás- és közoktatási mi-

niszter, hogy látogassák a bölcsészeti és orvosi egyetemek fakultásait. Új folyamat 

indult el ezzel, hiszen mind országosan (Várnai Zseni, Lányi Sarolta, Erdős Renée), 

mind Miskolcon (Szederkényi Anna, Újlaky Vilma, Kosáryné Réz Lola, Klement 

Ilona, Kaffka Margit és Reichard Piroska) fórumot kaptak a nőírók.

Miskolc életének meghatározó polgármestere Szentpáli István (1902–1912/1917–

1922), aki gazdasági intézkedéseivel írta be magát a város történetébe. 1922-ben lett 

a város főjegyzője dr. Halmay Béla, aki 1935-ig töltötte be ezt a tisztséget, amikor is 

polgármesterré választották 1938-ig. Halmay megjárta a szibériai hadifogolytáborok 

poklát, ott érte a trianoni békediktátum híre is. Jogi tanulmányait az evangélikus aka-

démia ősi fészkében, Eperjesen és a Szamos menti szellemi központban, Kolozsvárott 

végezte. 1922-ben tért haza Magyarországra. Egyenes ívű hivatali útját betegség keresz-

tezte, s hiába üdvözölte az összes párt és a városi társadalom 1935-ös megválasztását, 

alig több mint két év múlva egészségi állapotára tekintettel kérnie kellett nyugdíjazását. 

Nyugdíjasként is aktív maradt, ennek volt köszönhető, hogy a Rákosi-rezsim végül 

1952. június 25-én éjszaka-hajnalban családostul a Hortobágyra, a Borsár-tanyai in-

ternálótáborba hurcolta. 1953. április 10-én a debreceni kórházban halt meg. 

Halmay rajongott a színházért, a színművészekért, az irodalomért. Irányítása 

alatt indult a Miskolci Szemle című kulturális és tudományos periodika, és ő fogadta 

a lillafüredi írói hétre érkező alkotókat 1933. június 11-én a Tiszai pályaudvaron. 

Gyakran tartott előadást a Lévay József Közművelődési Egyesület irodalmi osz-

tályában a vele Szibériában raboskodó művészekről, mint például Gyóni Gézáról. 

A Nyugat 1908-as első évfolyamától az 1941-es utolsó évfolyamáig összesen öt 

olyan szerző volt a magyar irodalomban, aki minden évben publikált 20. századi 

irodalmunk legjelentősebb folyóiratában: Babits Mihály, Elek Artúr, Fenyő Miksa, 

Schöpflin Aladár és Reichard Piroska. 

Reichard Ráchel Piroska 1884. szeptember 26-án született egy beregszászi zsidó 

családban. Felmenői között többnyire rabbikat és kereskedőket találunk. A család 

nem sokkal a költőnő születése után először Sátoraljaújhelyre, majd Miskolcra köl-

tözött. Apja volt kereskedő, dohányárus és mérnök. Szűkszavú, komor természetű 

ember, ahogy lánya jellemezte. Ez később sok mindenre magyarázatot adott: a köl-

tőnő szűkszavú lírájának, magányra hajlamos alkatának hátterében is ez a biográfiai 

tény áll. Piroska és testvérei nyaranta a diósgyőri gyárban dolgoztak nagybátyjuk 

mellett. De emellett tudjuk, hogy az akkori középosztály sokat olvasott is, így a 

költőnő már korán megszerette az irodalmat. Kedvenc szerzője volt Eötvös József 

és Vajda János. Testvére műegyetemi tanulmányai miatt a család nem engedhette 

meg magának, hogy Piroska is továbbtanuljon. Ebben az esetben pedig az várt 

volna rá, mint minden korosztályába tartozó lányra: házasság, gyerekek, háztartás, 
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olykor egy kis szórakozás. Ő azonban többet akart, ezért kérte szüleit, engedjék, 

hogy folytassa tanulmányait. A szülők azzal érveltek, hogy a városban a lányok nem 

tanulnak. Ő azonban hajthatatlan volt, így apjáék végül engedtek kérésének. 1905-

ben érettségizett a Miskolci Evangélikus Református Főgimnáziumban. Első írásait 

a Miskolczi Napló és a Borsodmegyei Lapok közölte 1901-től, Lonely (magányos) 

álnéven. Miskolcot az érettségit követően hagyta el. 

Miskolcon ekkoriban két olyan írónőről tudunk, akik később a Nyugatban is 

publikálási lehetőséghez jutottak: Kaffka Margitról és Reichard Piroskáról. A két 

nő közel azonos korú volt, hiszen 1905-ben Kaffka 25, Reichard 21 éves volt. Azt 

nem tudjuk, hogy már ekkor ismerték-e egymást személyesen, találkoztak-e, be-

széltek-e arról, milyen gondolatok foglalkoztatják őket. Pedig érdekes lenne, ha 

létezne ilyen típusú emlékünk, hiszen a két nő habitusa nagyon hasonlított. Kaffka 

csendes, ábrándozó gyermek volt, éppúgy, mint Reichard. Közös még kettejükben az 

is, hogy az iskola olyan biztos pont az életükben (mind diákként, mind tanárként), 

ahol mind a ketten érezték, a dolgok miként válnak el egymástól igazságosan. Az 

elvégzett munka megérdemelten nyeri el jutalmát.

„Én csak a múltban látom magamat,

csak azt a szomorú lányt ismerem,

ki a múltból, sok hervadó emlékből

merengő gyásszal szembe néz velem,

csak azt a szomorú lányt ismerem.”2

Reichard Piroska tanulmányait, elbeszéléseit, verseit és műfordításait a Nyugat az első 

évtől kezdve közölte. Verseinek fő témája a magány és az elmagányosodás. 1909-ben 

doktori értekezését Telamon históriája, a British Museumban fellelt szöveg kiadásá-

ról készítette. A történet 1560 körül keletkezett, szerzője ismeretlen. A mese szerint 

Telamon király fiának szegény sorból választott szerelmét a folyóba dobatja, mire 

a háborúból hazatérő fiú ugyanott öli magát a vízbe. Összeölelkező testüket aztán 

a király közös sírba temeti. A szerző valószínűleg azért írta művét, hogy igazolja, 

Isten előtt mindannyian egyenlők vagyunk. A magyar irodalomban Kádár Kata 

históriája, Miskolcon a Molnár-szikla legendája juthat eszünkbe a történet hallatán. 

Egy Reichard Piroskához hasonlóan szenzibilis ember számára a történet kuta-

tása talán érthető, hiszen verseiben is mindig a magány, a szeretet hiánya érződik.

Elek Artúr A változó napokkal (a címadó vers a Nyugat 1929-es évfolyamának 21. 

számában jelent meg, a kötet 1936-ban) kapcsolatban a következőket írta: 

 2 Reichard 1908. 
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„Az a Reichard Piroska, aki az új verseket írta, mindebben alig különbözik a régi-

től. Jellemző tulajdonságaiban azonos vele. Csak mondanivalójában gazdagabb, 

hangjában változatosabb, művészetében tudatosabb. Minden lírai költés főele-

mei: a vágyódás, a reménykedés, a teljesülés, az emlékezés érzései közül, immár 

nemcsak az első adja költeményeinek tartalmát. Az elégiás hang meg-megenyhül, 

olykor szinte meg-megvidámodik. Mintha legutóbbi kötete óta szebbnek tetszenék 

neki a világ és kívánatosabbnak az élet. Alaphangja még mindig az érzelmesség, 

de a képzelettől megszínesített és reflexiókkal elmélyített érzelmesség.”3

„Szemed olykor napsugaras nyári tó,

áttetsző, villódzó, csalogató mélység;

olykor csillagok hidegsége fénylik ki belőle

s fáradt lelkem nem mer elindulni felé.

Szavad olykor olyan közeli, olyan ismerős,

mintha alkonyi órán húnyt szemmel

ébren álmodott párbeszéd ringatna

s olykor távoli nyelv rideg hangjait

fogná fel összefüggéstelenül

hasztalan erőlködve fülem.

Kéznyujtásnyira vagy és elérhetetlenül távol;

ősidőktől kezdve ismer minden ösztönöm

s káprázó szemmel állok örök-új arcod előtt;

te a magány, kiben feloldódik a lelkem

s te a hontalanság, kiben reménytelenül eltévedek

s nem talállak sehol sem téged, sem magamat.” 

(A változó napokkal)

A már említett, 1909-ben megjelent Heten vagyunk antológiáról szólva érdemes 

megjegyeznünk, hogy a kritikusok (akár pozitív, akár negatív kritikát fogalmaztak 

meg a kötettel kapcsolatban) abban értettek egyet, hogy a kötetből a „legfrissebb”, 

újszerű hang Reichardé volt. Talán ezért is került a Nyugat szerzői közé. Utolsó 

versében, amelyet a kórházban írt, gyakorlatilag elköszönt mindenkitől, aki fontos 

volt számára (diákoktól, családtól).

 3 Elek Artúrt idézi Székelyhidi 2007.
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„Se szó, se jel,

úgy jöttem el

nem búcsúztam el a világtól.

Tündéri szép, 

elforgott kép

lett szobám, Margit körútján.

Szeretteim

oly messze mind,

nem vagyok itt egyedül mégsem.

A gyötrelem

virraszt velem

a komor kórházi cellában.”4

Mindezeket végiggondolva nagy kérdés, hogy miért jöttek a nyugatosok Miskolcra a 

20. század harmincas éveiben. Akkor, amikor Európában Hitler hatalomra kerülésének 

következményei kerültek a középpontba, Magyarország is elindult a radikalizálódás, a 

fokozatos jobbra tolódás irányába. A nyugatosok közül többen is megfordultak ebben 

az időben a Felvidéken, Borsodban, Miskolcon. Az egyik leggyakoribb vendég Móricz 

Zsigmond volt, aki 1929 és 1933 között volt a lap főszerkesztője. Az egyik ilyen útja al-

kalmával Móricz a következő bejegyzést tette naplójába: „Mi ott Pesten világvárosdit ját-

szunk, de el kell egy kicsit jönni vidékre, s akkor látja meg az ember, hogy hol vagyunk.”5

1929 októberében Osvát Ernő, a Nyugat főszerkesztője öngyilkos lett. Osvát az 

1908-ban indult Nyugat munkatársa, majd főszerkesztője volt, aki számos tehetséget 

fedezett fel (Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Németh László). Később 

szerkesztői szerepe csökkent, és megélhetési gondjai is voltak, majd egy időre el is sza-

kadt a laptól. Átesett a spanyolnáthán és több veseoperáción. Lányát elvitte a tüdőbaj. 

Felesége, Steiner Cornélia 1927-ben lett öngyilkos. A felesége és lánya elvesztése miatt 

végül szíven lőtte magát. Halála után 1929 decemberétől Babits és Móricz vette át a 

lap szerkesztését. Móricz sokáig kételyek között volt azzal kapcsolatban, elvállalja-e 

a feladatot, később azonban (mint oly sokszor életében) egy pillanatnyi optimista 

fellángolásában igent mondott. Babits és Móricz együttműködése közismerten prob-

lémás volt. Babits egy kis példányszámú elitista lapban gondolkodott, míg Móricz 

 4 Elek 1943.
 5 Móricz 2012, 165. o.
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ennek szöges ellentétét tervezte, szélesre tárva a Nyugat kapuit, mindenkit szívesen 

látva, aki egy minimális színvonalat megüt.

Móricz 1929–1930-ban élő reklámkampányba fogott, hogy a lapot vidéken is nép-

szerűsítse, és új előfizetőket gyűjtsön. 1930 januárjában gyakorlatilag változtatás nél-

kül átvette a korábban már jól bevált felolvasóestekkel történő turnézás ötletét. Ezen 

alkalmakkal négy-öt nyugatos szerző utazott, titkárral, konferansziéval. Az előfizetők 

összeírásában Móricz lánya, Virág segédkezett, aki Miskolcra is elkísérte édesapját.

Az 1920-as évek végéig viszonylag ritkaságszámba ment, ha nyugatos író – hivatalos 

rendezvényen – személyesen megfordult Miskolcon. 1928. december 2-án a Zenepa-

lota dísztermében volt Kosztolányi-est. A költőt a miskolci joghallgatók hívták meg a 

városba. Kosztolányi ezután 1930. február 27-én jött újra a borsodi megyeszékhelyre 

a miskolci Nyugat-estre. Az estet a Lévay József Közművelődési Egyesület szervezte, 

az országos Kaffka Margit-év tiszteletére. Sassy Csaba az estről így emlékezett meg:

„A Nyugat egyik száma érdekesebb a másiknál, propaganda előadó körútjuk pe-

dig nagy feltűnést kelt. Kassai és eperjesi kirándulásuk ötven előfizetőt hozott, a 

miskolci százat ígér. Miskolcon Móricz, Simonyi, Babits, Babitsné Török Sophie, 

Kosztolányi, Nagy Endre, Gellért, Schöpflin és Ascher Oszkár szerepeltek. Zsúfolt 

ház, tomboló siker, utána bankett hajnal négyig. Csak éppen előfizetőt nemigen 

hozott. A miskolci Lévay József Közművelődési Egyesület vezetője írja:

Kedves Barátom!

Nem lett igazam. Száz helyett csak ötven előfizető akadt. De hidd el: Miskolcon 

ez tekintélyes szám, mert a régi tizennégy előfizetővel mégiscsak hatvannégy-

hatvanöt előfizetőtök van innen. A főispánt én vállalom.”6

Az előadást közös vacsora zárta a nyugatos írókkal, amelyre a Reggeli Hírlap ki-

adóhivatalában lehetett előzetesen, korlátozott számban helyet foglalni. Móricz az 

est utóhatásáról Magoss Olgának így írt levelében:

„Egy úriasszonnyal beszéltem a napokban Miskolcon, ahonnan az éjjel jöttem 

haza, aki azt mondta, hogy a Nyugat-est után zokogási roham tört ki rajta… Miért, 

mondtam, nem volt ott semmi szomorú. Nem is azért, mondta, hanem azért, hogy 

ki kell szabadulni ebből az életből, s olyan emberek közé kerülni, akik valami maga-

sabbat adnak […] Akármilyen furcsa, és talán naiv is volt ez a vallomás, van benne 

valami. Csak éppen nem kell elköltözni Miskolcról ahhoz, hogy valaki elérje ezt 

a magasabb szellemiséget. Hát persze nem Erdős Renét kell olvasni, hanem olyan 

írókat, magyarokat is, nem csak külföldit, akik lelki anyagot tudnak közvetíteni.”7

 6 Móricz 1967, 182. o.
 7 Uo. 253. o.
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1933-ra a klasszikus Nyugat-estek kora lejárt. A rendezvények átalakultak. Móricz 

február elején levette kezét a Nyugatról, és inkább az Írók Gazdasági Egyesületének 

(IGE) elnöki tevékenységével foglalatoskodott. Az ő közreműködésének volt köszön-

hető az is, hogy a balatonfüredi íróhét után Lillafüredre jött az IGE. 1931-re elké-

szült az 1926-ban megkezdett Palotaszálló, így a Korona szálló, majd a Zenepalota 

után végre ezt a reprezentatív épületet is birtokba vehették a „kultúra munkásai”.

Végezetül néhány fontosabb esemény a Nyugat és Miskolc kapcsolatából:

– 1910. november 12.: Nyugat-est a Korona szálló emeleti dísztermében (Ady 

Endre, Hatvany Lajos, Heltai Jenő, Ignotus, Tersánszky Józsi Jenő);

– 1914. január 18.: Karinthy Frigyes szerzői estje, felolvasása az izraelita nőegyletben;

– 1928. december 2.: Kosztolányi Dezső-est a Zenepalota dísztermében;

– 1930. február 27.: A Nyugat Kaffka Margit-emlékünnepélye a Zenepalota dísz-

termében;

– 1931. április 25.: Nyugat-est a Zenepalota dísztermében.
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Jancsó Elemér felvilágosodáskoncepciója

A 110 éve született Jancsó Elemér a 20. századi erdélyi irodalomtörténet-írás megha-

tározó alakja volt, életművének jelentősége az utóbbi években mégis elhalványulni 

látszik. 

Jelen tanulmány egy szociológiai szemléletű életrajzi monográfiakísérlet része 

a 20. században élt erdélyi irodalomtörténész, tudós és tanár életművéről. A ku-

tatás egyediségét az adja, hogy a Jancsó-életműnek máig nincs monográfiaszerű 

feldolgozása. Célom azonban nem a Jancsó-szöveghagyaték rehabilitációja, hanem 

annak kontextusba helyezése.

A Jancsó Elemérről szóló monográfia elméleti és módszertani alapjai azokhoz 

a lehetőségekhez igazodnak, amelyeket a források lehetővé tesznek. Az életmű 

értelmezése így az általa létrehozott alkotásokhoz igazodik, illetve ahhoz a kon-

textushoz, amely személyiségének társadalmi beágyazottságát megalkotta, így 

a nyilvánosság számára létrehozott alkotások révén megrajzolható a társadalmi 

státusz, a Jancsó-portré. A monográfia főszereplőjét – esetünkben egy 20. szá-

zadi erdélyi irodalomtörténészt – főként a maga kulturális környezetével való 

társadalmi interakcióban kívánom megragadni, ezért lesz fontos az a társadalmi 

közösség, amellyel élete során kapcsolatba lépett, hiszen ez a mikroközösség alkotja 

a társadalmi kontextust. A közösség értelmezése, amellyel kapcsolatba lépett vagy 

konfrontálódott, azért is jelentős, mert kimozdíthatja a megszokásból a Jancsóról 

szóló ismertetések tradícióját.

Giovanni Levi az életrajzírás kapcsán teszi föl a kérdést: „…hogyan határozzák 

meg magukat (tudatosan vagy nem) az egyének a csoporthoz viszonyítva vagy 

miképpen tartják magukat osztályhoz tartozónak?”1 Egy közéleti személyiség élet-

rajzának, hiteles képének a megrajzolásában figyelembe kell vennünk a társadalmi 

szerkezetek új megközelítéseit is, hiszen a „társadalmi rétegződésre és szolidaritásra 

vonatkozó elemzési eljárások és elméletek megkérdőjelezése például arra indít, hogy 

 1 Levi 2000, 85. o.
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kevésbé sematikusan ábrázoljuk azokat a mechanizmusokat, amelyeken keresztül 

a kapcsolathálók, társadalmi rétegek és csoportok létrejönnek”.2

A Jancsó-életrajz kettős tükröt tár elénk, amelynek egyik fókusza Jancsó felvi lá-

go sodáskoncepcióját tükrözi, a másik fókusz pedig önmaga, amint a kortárs erdélyi 

társadalomban megalkotja önmagát. Az a mód, ahogyan körvonalazódni látszik 

felvilágosodásképe, az egyes írói portrék, az irodalmi intézményesülés folyamatának 

a megírása (lásd a Nyelvművelő Társaság történetét, a Kolozsvári Színház történe-

tének a megírását, a korabeli önéletrajzok Jancsó általi sajtó alá rendezéseit stb.), 

vagy ahogyan ő megrajzolja, egyfajta öndefiníciós törekvésként is értelmezhető. 

Az irodalomtörténet-írás gyakorlatában a társadalomtörténeti nézőpontok vizs-

gálatát Jancsó mindvégig módszerének tekintette. A felvilágosodástól a romantikáig 

című tanulmányában így fogalmazza meg álláspontját:

„Az irodalomtörténeti kutatók figyelme csak az utóbbi félszázadban terelődött 

az egyes korszakok irodalmi életét meghatározó társadalmi tényezők vizsgálata 

felé. Ezek közül rendkívül fontos az író és olvasó viszonyának, a könyvkiadásnak 

és a könyvterjesztésnek és általában minden olyan tényezőnek az ismerete, ami 

felfedi egy korszak irodalmi életének sajátos vonásait, művészi alkotásainak, 

ízlésformáinak és stílusirányainak társadalmi gyökereit.”3 

Szilágyi Márton Csokonai-biográfiája4 is ezt a módszert érvényesíti, és egy egész 

költői életművet vizsgál mikrotörténeti nézőpontból, Csokonait mint társadalmi 

jelenséget ábrázolja, fölhívja továbbá a figyelmet e módszer érvényesítésének ak-

tualitására: „Az irodalom intézményesülési folyamatának a társadalomtörténeti 

elemzése a magyar irodalomtörténet-írás sürgető feladata lenne.”5 

A Jancsó-monográfia így hiánypótló szakirodalmi munka lehetőségét kínálja. 

A Jancsó-biográfia mint mikrotörténeti biográfia tehát túlmutat önmagán: egyrészt, 

mert az erdélyi felvilágosodásról szóló kutatásai a korszakra vonatkozó intézmény-

történeti kutatások hagyományába illeszkednek, másrészt pedig azért, mert

„a kiválasztott személyek egy ilyen biográfiában nem elsősorban írói munkás-

ságuk immanens értékei és hatástörténeti vagy fejlődéstörténeti jelenség miatt 

lesznek érdekesek: írói, költői teljesítményük abból a szempontból válik fontossá, 

hogy a nyilvánvaló, hisz folyamatos irodalmi tevékenységgel és kiadott irodalmi 

művekkel hitelesített írói ambíció milyen életformával épült egybe. […] Érdemes 

 2 Uo.
 3 Jancsó 1972, 415. o.
 4 Szilágyi 2014.
 5 Uo. 48. o.
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azonban arra törekednünk, hogy az egyén választásának tétjét, a szintén vonzerőt 

jelentő, mégis elhárított magatartásmintákat és életpályamodelleket is számba 

vegyük, s megpróbáljuk megérteni a biográfia főhősének identitásképleteit is.”6

Az egyéni életpályamodell számbavétele, a személyes életút, pályafutás és a csa-

ládi háttér összefüggéseinek vizsgálata ezen írásnak nem tárgya, de a biográfia 

szempontjából azért lényeges, mert az egyén társadalmi szerepének, társadalmi 

identitásának a kialakításához meghatározó mértékben járul hozzá.

Jancsó felvilágosodáskoncepciója 

Mezei Márta irodalomtörténész Jancsó Elemér Irodalomtörténet és időszerűség 

(1972) című kötetének értékelésében fölhívja a figyelmet a Jancsó-életmű értékelésé-

nek esedékességére: „Az életmű véglegesen lezárult már, s a kritika feladata nem le-

het más, mint hogy kiemelje Jancsó Elemér eredményekben gazdag munkásságának 

lényeges törekvéseit, kutatásainak alapvető jelentőségét és időtálló eredményeit.”7

A recepciótörténet mind ez idáig adós maradt a Jancsó-életmű feltárásával, így 

dolgozatomban ezt a tudománytörténeti hiányosságot kívánom pótolni. Közel fél 

évszázados írói pályája során több nagy témakör kutatásával foglalkozott: az erdélyi 

irodalomtörténet kutatásával indul pályája, doktori disszertációja is a sajátosan erdélyi 

jelleget kutatja irodalmunk történetében, amelynek címe: Erdélyi jelleg a magyar iro-

dalomban (1926). Részt vett a két világháború közötti erdélyi eszmetörténeti vitákban,8 

de igazán nagy áttörést a felvilágosodás magyar irodalmának történetét megvilágító, 

A magyar irodalom a felvilágosodás korában (1969) című, több mint négyszáz oldalas 

korszakmonográfiája hozta meg. Az 1930-as évek elejétől egyik meghatározó alakja 

volt azoknak a törekvéseknek, amelyek a korszak kutatásának a szükségességét hang-

súlyozták. A magyar irodalomtörténet felvilágosodás korszakának kutatásaiban Jancsó 

Elemér sajátos helyét a felvilágosodás erdélyi jellegének a kutatásai adják. A felvilágo-

sodás kutatásának alapvető tanulsága Jancsó Elemér szerint az, hogy

„Erdélyben […] nem beszélhetünk olyan értelemben a felvilágosodásról, mint 

Nyugat-Európa polgáriasult országainak esetében. Sokféle ok – elsősorban a 

félgyarmati helyzet s az ebből következő elmaradottság – magyarázzák meg azt, 

 6 Uo. 52. o.
 7 Mezei 1974, 255. o.
 8 Részletesen lásd Molnár 2011. 
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hogy miért oly későn és annyira leszelídített formában jelentkeznek a kor haladó 

eszméi az erdélyi felvilágosítók legradikálisabbjainak műveiben is.”9

Meglátásait és következtetéseit tanulmányok és tanulmány értékű kritikák termé-

keny sokaságában és több önálló kötetben, különböző folyóiratokban tette közzé. 

Az Irodalomtörténet és időszerűség gyűjteményes kötetének sajtó alá rendezése 

még a szerző életében elkezdődött, ő állította össze a kötet anyagát képező tanul-

mányokat, az esetleges javításokat is elvégezve, a tartalomjegyzék kialakulása is a 

szerző jóváhagyásával készült el. Posztumusz kötet lett viszont az életmű második 

gyűjteményes kötete, a Kortársaim című, amely a Romániai írók sorozat köteteként 

jelent meg. E második kötet írásai a romániai magyar irodalomtörténet vitatott 

kérdéseire reflektálnak, gondolok itt az erdélyi irodalom – magyar irodalom fo-

galmát övező kérdésekre, az 1918 utáni irodalomtörténet-írás helyzetére, valamint 

magának a kortárs irodalom értékelésének a problémakörére.

Jelen tanulmányban az első kötet témaköreit tekintem át, és vizsgálom Jancsó 

Elemér felvilágosodáskoncepcióját, kiterjesztve A magyar irodalom a felvilágosodás 

korában (1969) című korszakmonográfiára is.

Pályája elejének erős elméleti érdeklődését tükrözik a Társadalomtudományi 

szempontok a magyar irodalomban (1934), Az irodalomtörténet-írás legújabb irá-

nyai (1934), Nyelv és társadalom (1939) című tanulmányai. 

Elhatárolhatunk módszertani jellegű tanulmányokat is, úgymint: Az összehason-

lító irodalomtörténet-írás új útjai és módszerei (1963), Közös hagyományok kutatása 

(1963). Az összehasonlító irodalomtudomány módszere Jancsó számára abból a 

meggyőződésből fakadt, hogy „[a] közös történelmi sors az egyik kiindulópont a 

kelet-európai népek irodalmának összehasonlító kutatásánál”,10 amely

„csak akkor lehet gazdag és konkrét, ha a sok évszázados együttélés egyes tör-

ténelmileg és társadalmilag meghatározott jelenségeit tesszük beható elemzés 

tárgyává, s minden korszak kapcsolatainak a sajátos jellegét határozzuk meg. 

Különösen hálás kutatási terület e tekintetben a XX. század irodalma.”11 

Jancsó Elemér az irodalmi kapcsolatok vizsgálatát nem szűkíti a 18. századra, hanem 

kiterjeszti a 19. és 20. századra is. Kiemelésre érdemes az Emil Isac és a modern 

magyar irodalom (1964), Román–magyar művelődési kapcsolatok a XVIII. század 

második és a XIX. század első felében (1956).

 9 Jancsó 1972, 407. o.
 10 Uo. 344. o.
 11 Uo.
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Szintén a tudományközöttiség jegyében sorolnám ide a kötet művelődéstörténeti 

írásait, amelyek a Jancsó-életmű egyik sajátos területét képezik: A szabadkőművesség 

és a magyar polgárság kialakulása (1936); A jakobinus mozgalom hazai hagyományai 

(1957); A kolozsvári magyar színház útja a romantikától a realizmusig (1963). De a 

kötetben szereplő egyes íróportrék, mint Aranka György, Mikó Imre, Bölöni Farkas 

Sándor, Báró Jósika Miklós, Gyarmathy Sámuel, Madách Imre, Barcsay Ábrahám, 

Vörösmarty Mihály, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály és Berzsenyi Dániel port-

réja is azt igazolják, hogy Jancsó Elemér elsősorban a felvilágosodás korának kutatója. 

Felvilágosodáskutatóként nem szorítkozik csupán egy korszak tanulmányozására, 

hanem kiterjeszti a korszak határait, és mind az előzményekre, mind a romantika 

korszakának kutatására figyelmet fordít: a felvilágosodás eszméinek előzményeit, illetve 

továbbélését vizsgálja, ennek módszertanát pedig az összehasonlító irodalomtudomány 

adja. Megmutatkozik ez a Vörösmarty-portréban vagy a Madách-tanulmányban.

„Jancsó Elemért most is a kelet-európai romantikák sajátosságai érdeklik első-

sorban. Az itt élő népek történetének, műveltségének és a helybeli adottságoknak 

együttes hatásából magyarázza a magyar és az erdélyi romantika társadalmi 

érzékenységét, az írók vátesz-szerepét, az egyes műfajok jelentőségét.”12 

Madách és a világirodalom (1964) című írásában a társadalomtörténeti szempont 

érvényesítését látjuk: „…közös társadalmi tendenciák alapján állítja Az ember tragédi-

ája mellé Victor Hugo Századok legendáját és Eminescu Memento mori c. művét.”13

Az alkalmazott módszer

Jancsó Elemér írói arcának megrajzolásában az alkalmazott módszerek vizsgálata 

elsődleges szempont kell hogy legyen. Az eddigiekből is körvonalazódni látszik, 

hogy nem riadt vissza a filológiai aprómunkától, az óriási kéziratos anyag sajtó alá 

rendezése, de számos forrásközlése is bizonyítja a pozitivista módszer jelenlétét. 

Sokoldalú művelődéstörténeti munkássága a szellemtörténeti módszer jelenlétét 

igazolja, az összehasonlító irodalom módszertanának jelenlétét az említett portrék 

megrajzolásában tapasztalhatjuk, az irodalomszociológia alkalmazását a Társa-

dalomtudományi szempontok a magyar irodalomban (1934) című elméleti jellegű 

írásában indokolja. Mindezek fölvetik az életmű megközelítésének módszertani 

bonyolultságát, illetve annak a lehetőségét, hogy esetlegesen több irodalomelméleti 

módszer együttes alkalmazásával rajzolható meg a Jancsó-portré.

 12 Mezei 1974, 256. o.
 13 Uo.
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Módszertől függetlenül elmondható azonban, hogy kutatásaiban a tényszerűség 

elve nagyon meghatározó, a dokumentatív jelleg mindvégig érvényesül.

Jancsó felvilágosodásképének feltárásában a szövegközpontúság módszerét tar-

tom alkalmazhatónak abból a megfontolásból kiindulva, hogy irodalomtörténész-

ként nem kényszeríthetem a szövegeket ismeretelméleti állásfoglalásra részben 

azért, mert nem célom a Jancsó-szövegek ideológiai olvasata. Úgy vélem, hogy a 

szövegek újraolvasása által elhelyezhetővé válik a Jancsó-életmű e területe is a kor 

irodalmi ízlésének alakulástörténetében. Jancsó felvilágosodásképének kontextusba 

helyezése jól érzékelteti a 18. század végének periodizációs problémáit, sajátossága 

egy regionális felvilágosodáskép megalkotása.

A felvilágosodás korának magyar irodalma (1969) című korszakmonográfia meg-

határozó Jancsó Elemér felvilágosodáskoncepciójának értelmezésében. A kontextus 

részét képezik a kortársak Jancsóról szóló reflexiói. Kovács Győző szerint Jancsó 

Elemér a hagyományokat tárta fel,14 és a kötet koncepciójának újszerűségét emeli ki:

„Tartalmilag az általános s a felvilágosodásra vonatkozó bevezető után, világosan 

kivehetően Jancsó Elemér elsősorban az irodalomszervező irodalmár magatartás-

típusát tárgyalja, amely módot nyújt neki arra, hogy – rejtett és nyílt célkitűzése-

inek megfelelően – a magyar felvilágosodás határait kitágítsa, kitolja – »felfelé«. 

Vagyis: saját koncepciójának eszmekörén belül maradva nem a hagyományos 

portrésorrendet alakítja ki. Ily módon követheti Bessenyei Györgyöt Kármán 

József, s ilyenképpen kapcsolódhat a magyar jakobinusok mozgalmának történe-

téhez a Batsányi-életmű, másfelől az erdélyi jakobinusok, Barcsay Ábrahám stb.”15

A korszakhatárok kiterjesztése felfelé Jancsónál tehát a romantika és realizmus 

koráig terjed, és „az irodalmi megújulás” korába helyezi Berzsenyi Dániel, Kisfaludy 

Károly, Katona József, Kölcsey Ferenc, Döbrentei Gábor és az Erdélyi Múzeum, 

Bölöni Farkas Sándor és a kolozsvári magyar színház történetének vizsgálatát. 

A felvilágosodás kora magyar irodalmának vizsgálatát Bessenyei György, Kármán 

József, a magyar jakobinusok, Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz 

Mihály, Fazekas Mihály, Barcsay Ábrahám, Aranka György és az Erdélyi Magyar 

Nyelvművelő Társaság, valamint az erdélyi színészet kibontakozásának fejezetei 

adják. Kovács Győző e Jancsó-kötet újszerűségét abban látja, hogy „a korábbi do-

kumentatív jelleget kiegészíti a magatartás-történet következetes felvázolásával”.16 

Az irodalmi kapcsolatok vizsgálata tehát nemcsak az összehasonlító irodalomtu-

 14 Kovács 1971, 749–750. o.
 15 Uo.
 16 Uo.
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domány területeinek a vizsgálatát jelenti Jancsónál, hanem az irodalomszociológia 

módszerének érvényesülését is a magatartás-történet vizsgálatán keresztül. Jancsó 

Elemér az irodalomszociológia módszerét tartja kora legjellegzetesebb tudományá-

nak, és elhatárolja magát a módszer világnézeti elköteleződésétől:

„A szociológia módszer és életszemlélet sokak szerint egyoldalú világnézeti le-

kötöttséget és állásfoglalást jelent… Holott a szociológia csak eszköz, módszer, 

de az irodalomban való felhasználása nem vezet szükségképpen világnézethez, 

csupán a tények objektív és teljes megmagyarázása vonhat maga után ilyen vagy 

amolyan világnézeti állásfoglalást.”17 

E módszer magyar hagyományait Szerb Antal és Lukács György munkásságában látja 

Jancsó alkalmazottnak. Jancsó Elemér felvilágosodásról szóló jegyzetében érvényesíti 

a mikrotörténet-írás egy sajátos szegmensét, és magatartás-történetet ír akkor, amikor 

az egyes íróportrék megalkotása során főként az irodalomszervező, intézményszervező 

irodalmár típust rajzolja meg. Gondolhatunk itt elsősorban a Kazinczy-, a Döbrentei-, 

az Aranka- vagy a Bessenyei-portréra, de a jakobinus mozgalom bemutatása vagy a 

kolozsvári színészet kialakulásának története is ebbe a körbe sorolható. Ezeket az 

íróportrékat a Giovanni Levi-féle modális életrajzként is értelmezhetjük.

„Ez az életrajztípus, amit modálisnak nevezhetnénk, amennyiben az egyéni élet-

utak csak a tipikus viselkedésformák vagy státuszok illusztrálására szolgálnak, 

számos analógiát mutat a prozopográfiával: itt valójában nem egy személy, hanem 

inkább egy olyan egyén életrajzáról van szó, aki egy csoport minden jellemzőjét 

magába sűrítve hordozza.”18 

Ugyanakkor egy másik Levi-féle életrajztípus erőteljesebben érvényesül Jancsónál: 

az életrajz és kontextus típusú. Itt ugyanis

„az életrajz megőrzi sajátos vonásait. A korszak, a miliő, a környezet ugyanakkor 

igen erős hangsúlyt kap. Ezek a tényezők képesek meghatározni egy légkört, 

amely magyarázatul szolgálna a személyes sorsokra a maguk egyediségében. 

A kontextusnak tulajdonított szerep alapján tulajdonképpen két megközelítést 

különböztetünk meg. Az egyik esetben az események történelmi és társadalmi 

hátterének rekonstrukciója […]. A másik megközelítésben a kontextus a doku-

mentumok hiányosságainak pótlására szolgál.”19

 17 Jancsó 1972, 64. o.
 18 Levi 2000, 86. o.
 19 Uo. 86–87. o.
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A kontextust jelentik Jancsó szerint az „író és olvasó viszonyának, a könyvkiadásnak 

és a könyvterjesztésnek és általában minden olyan tényezőnek ismerete, ami felfedi 

egy korszak irodalmi életének sajátos vonásait, művészi alkotásainak, ízlésformáinak 

és stílusirányainak társadalmi gyökereit”.20

A kontextus elemzésével vonja le a korszakra vonatkozó általános következtetése-

it, ugyanakkor az egyén szempontjából is vizsgálja a társadalmi meghatározottság 

szerepét akkor, amikor az egyes írók és tudósok foglalkozásait áttekinti vagy az írói 

hivatástudat társadalmi beállítottságát vizsgálja. Kiemeli, hogy a felvilágosodás korá-

ban az írók meghatározó része tanár, jogász vagy pap volt, kevés birtokos, orvos vagy 

műszaki értelmiségi. Az irodalmi intézményesülés folyamatának e korai szakaszában 

az írói tevékenység nem jelentett megélhetést, tehát a társadalmi státusukat biztosító 

foglalkozásuk mellett végeztek alkotói tevékenységet. A könyvek megjelentetése a 

korabeli cenzurális viszonyok mellett problematikus volt, vagy a cenzor akadályozta 

meg a kiadást, vagy a szerzők maguk féltek a cenzúrától, és nem is próbálkoztak a 

megjelentetéssel. Ez azonban azt eredményezte, hogy sok szöveg kéziratban maradt. 

Bessenyei megfogalmazásában a hivatástudat kiegészül egy személyes, erkölcsi tar-

tással: „…inkább maradok írásban igazság, mint nyomtatásban hazugság.”21 

Jancsó ezt a kéziratos hagyatékot tartja – önmaga és a jövőbeli kutatónemzedék 

számára – kötelességének sajtó alá rendezni, amelyet munkásságában az ismert 

Erdélyi ritkaságok sorozat fémjelez.

Az írói és tudósi hivatástudat és sors alakulását Jancsó szerint több társadalom-

történeti tényező alakította ki és/vagy befolyásolta. Szilágyi Márton is fölhívja a 

figyelmet Csokonai-monográfiájában, hogy a korszakra vonatkozó szövegek kontex-

tuális olvasatait is be kell vonni a korszakról való irodalomfogalom kialakításába. 

„Az irodalmiság mibenlétének itt egy olyan változata áll az elemzés előterében, 

amely az irodalom társadalmi létmódját az írói szerep kialakításának és megszi-

lárdításának folyamatában kívánja megragadni.”22

Jancsó Elemér az író és az olvasó, valamint a könyvkiadás és az olvasás kontextusainak 

a tárgyalásánál megállapítja, hogy az írók és a tudósok számára a felvilágosodás korában 

az alkotói munka nem jelentett megélhetést, csupán foglalkozásuk mellett végeztek 

alkotói tevékenységet. Az írói hivatástudat és írói sors mint életpálya kutatása azért lesz 

releváns a korszakról való gondolkodás számára, mert „írói, költői teljesítményük abból 

a szempontból válik fontossá, hogy a nyilvánvaló, hisz folyamatos irodalmi tevékeny-

séggel és kiadott művekkel hitelesített írói ambíció milyen életformával épült egybe”.23

 20 Jancsó 1969, 13. o.
 21 Jancsó 1966, 16. o.
 22 Szilágyi 2014, 37. o.
 23 Uo. 52. o.
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Az írói életformák kutatásának a felvilágosodás korában a legrelevánsabb műfaja 

– a diáriumok, útinaplók mellett – az önéletírás. Az önéletírást azért tartja Jancsó 

a legkomplexebb műfajnak egy korszak vizsgálatakor, mert egy személy önéletírása 

feltárja egyrészt a vizsgált személy – esetünkben Bod Péter – tudósi életművének 

hátterét, másrészt társadalmi világát. Jancsó Elemér Bod Péter önéletírásának az 

Erdélyi ritkaságok sorozatában való kiadásában vagy Bölöni Farkas Sándor útinap-

lójának sajtó alá rendezésében is ezt a kontextust kívánja értelmezni, de Döbrentei 

Gábor portréjának megalkotásában is nagy jelentőséget tulajdonított a Gyulai Lajos 

naplójában megalkotott személyiségnek. 

Az írói ambíció vagy hivatástudat és életforma összefüggéseit Jancsó Bod Péter 

önéletírásából vett idézettel szemlélteti, majd megállapítja:

„Ilyen körülmények között kezdett tanulni Bod. Télen iskolába járt, tavasszal és 

nyáron – írja – kénytelen volt vagy marhákat legeltetni, vagy más mezei munkát 

végezni, de »a legnagyobb hévvel viseltettem a tudományok iránt«. Ez az elhiva-

tottság juttatja el a nagyenyedi kollégiumba, majd Hollandiába…”24

A naplók, önéletírások mint sajátos források az írói hivatástudat kontextusának a vizs-

gálata mellett még egy nagyon fontos műfajtörténeti kérdést bontanak ki. Jancsó szerint 

a nem nyomtatásra szánt műfajok sokkal szubjektívebbek lehettek, hiszen szerzőjüket 

nem korlátozták a cenzurális viszonyok, sokkal kötetlenebb stílusigény valósult meg 

ezekben a szövegekben, ami az elbeszélés és a regény 19. századi megjelenésének az 

irányába mutat. Az emlékiratok, naplók csak kevés kivétellel tudtak az irodalmi fejlő-

dés fővonalába kerülni kéziratos jellegük miatt, így az utókor munkája meghatározó e 

szövegek feltárása, újrakiadása és kontextusba helyezése során. Jancsó szerint mindez 

a felvilágosodás koráról kialakított irodalomkép teljességéhez járul hozzá.

A korszakolás kérdése

„A fény századát”, a felvilágosodás korát Jancsó Elemér az emberiség történeté-

nek egyik legszebb fejezeteként értékeli, amely korban a reneszánsz törekvések 

folytatását látja: „A járható utat, amelyen a magyar felvilágosodás – a közép- és 

kelet-európai népek rokon mozgalmaihoz hasonlóan – kibontakozott, elsősorban 

a nemzeti irodalom megteremtéséért vívott küzdelmek jellemzik.”25 

Jancsó Elemér álláspontja szerint a felvilágosodás korszakának kutatásában azt 

kell elsősorban megvizsgálni, hogy ezt a sokszínű és új irodalmat milyen történeti-

 24 Jancsó 1966, 26. o.
 25 Uo. 7. o.
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társadalmi fejlődés hozta létre. Világossá teszi azt is, hogy a korszakolásnak az 

irodalomtudományban sokat vitatott kérdésében ő milyen álláspontot képvisel, 

amelyben megfelelés mutatható ki Szauder Józsefnek az Irodalomtörténeti Közle-

mények 1969/2–3. számának programadó tanulmányában (A XVIII. századi magyar 

irodalom és a felvilágosodás kutatásának feladatai) leszögezett álláspontjával, 

amely szerint a felvilágosodás határait „lefelé”, illetve „felfelé” is ki kell tágítani.26

Jancsó tehát szemléletében alkalmazkodik az érvényben lévő kánonhoz, amely 

szerint a magyar felvilágosodás törekvései három szakaszra oszthatók, módszeré-

ben mégis sajátos tud maradni. Az erdélyi társadalomtörténet kutatása számára 

elsődleges szempont, írásai a mikrotörténeti kutatások sorába illeszkednek.

Az első szakasz a Rákóczi-szabadságharc leverésétől Bessenyei fellépéséig tart. Jan-

csó Elemér vizsgálja a polgári irodalomtörténet-írás azon álláspontját, amely szerint 

e félszázad irodalma valamiféle hanyatlást mutat a létrejött irodalmi művek tekinte-

tében. Ez a hanyatlás szerinte akkor mutatható ki, ha a 16. és 17. század irodalmához 

hasonlítjuk e korszak irodalmát, ugyanis megnehezedtek az irodalmi élet körülményei:

„A Rákóczi vezette függetlenségi harc összeomlása, majd azt követően a Habs-

burgok elnyomó gyarmati politikája kétségkívül megnehezítette az irodalom 

fejlődését. Az írók nagy része külső emigrációba kényszerül (Rákóczi, Mikes), 

más részük önként vonul otthoni belső emigrációba (Apor, Cserei, Hermányi). 

Részben a közöny, részben az elnyomó politika miatt az irodalmi művek jelentős 

része kéziratban maradt.”27 

Jancsó Elemér e félszázad magyar irodalmának jelentőségét a napló- és emlékirat-

irodalom fellendülésében látja, amely a 18. század utolsó két évtizedében felerősödő 

elbeszélő és regényirodalom kibontakozásának lehetőségeit tartogatta. Egy korszak 

jellegzetességeinek meghatározásánál szerinte nem a létrejött művek számát kell 

figyelembe venni, hanem azt, hogy

„az irodalmi élet jelenségei tükrözik-e a társadalmi haladást. Vajon nevezhető-e 

a korai felvilágosodásnak e korszak magyar irodalma? Vannak-e már a felvilágo-

sodásnak – akár bölcseleti, akár szépirodalmi vonatkozásban – olyan alkotásai, 

amelyek e nagy szellemi áramlat jegyeit magukon hordják?”28 

Jancsó megállapítja, hogy a kor Voltaire- és Montesquieu-fordításai által a racio-

nalizmus eszméinek a terjedése Bessenyei nemzedékének fellépését készítik elő. 

 26 Szauder 1969, 13. o.
 27 Jancsó 1969, 8. o.
 28 Uo.
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Ennek az írónemzedéknek az olvasmányait a francia enciklopédisták adják, így 

közvetlen szálak kapcsolják a magyarországi írókat a nyugat-európai felvilágo-

sodás – francia, angol vagy német – eszmerendszeréhez. Jancsó Elemér a polgári 

irodalomtörténet-írásnak azt a megállapítását, amely szerint Bessenyei fellépésétől 

számítható a legújabb kori magyar irodalom kezdete, és amely minden előzmény 

nélküli, kiegészíti a kortárs filológiai kutatásoknak azokkal az eredményeivel, ame-

lyek szerint a korai felvilágosodás előkészítette a talajt Bessenyei nemzedékének 

fellépéséhez. Jancsó álláspontja a felvilágosodás korának kijelölésében a következő: 

„A magyar felvilágosodás legérettebb, legtudatosabb szakasza Bessenyei fellépésé-

től a jakobinus mozgalom vérbefojtásáig tart. Azonban ennek a negyedszázadnak 

felvilágosító törekvései is két kisebb szakaszra bonthatók.”29 

Az egyik ilyen szakasz Bessenyei, Kármán, Orczy Lőrincz, Barcsay Ábrahám, Bá-

róczi Sándor, Baróti Szabó Dávid, Ráday Gedeon, Révai Miklós, Gyarmathy Sámuel 

tevékenysége köré szerveződik. Bessenyei nemzedékének nagy érdeme az ország 

műveltségben való elmaradottságának a felismerése volt, így az írók legfontosabb 

feladatának az anyanyelvű műveltség megteremtését tartották. Az írók feladata 

az elméleti írásokkal (röpiratok, tanulmányok) a kételkedők meggyőzése volt az 

anyanyelv szükségességéről, illetve annak alkalmasságáról a művészi kifejezésmód 

tekintetében. 

A második szakasz a jakobinus mozgalom vérbe fojtását követő évek írói tevékeny-

ségeinek más jelleget ad. „Az elnémított országban, megfélemlítve és elszigetelve, 

csak egy maroknyi író maradt hű a haladás ügyéhez.”30 Egyikük volt Csokonai, aki, 

miután szemtanúja volt a tragédiának, a következőt jegyezte fel: „Visszabuktunk az 

éjszakába.”31 Kazinczy fogság utáni évei, Batsányi, Verseghy, Berzsenyi, Bolyai Far-

kas, Katona József, Kölcsey Ferenc munkássága fémjelzik ezt az időszakot. Kazinczy 

jelmondata ismert: „Mivel tehát példát nem adhatunk, / adjunk tanítást: Fényt! ha 

jól lehet, jól, / Ha nem lehet jól, úgy amint lehet.” (Kazinczy Gróf Dessewffy József-

hez)32 Jancsó Kazinczyt idézve tesz utalást saját korára: „Kazinczy szerint nem az a 

kérdés, hogy »merni szabad-e, hanem, hogy merni mit szabad«.”33

Verseghy Teremtés című versében a francia materialisták gondolatait véli felfedez-

ni, amelyeket más írók, tudósok munkáiban is tapasztalhatónak vél (Martinovics, 

Bessenyei, Csokonai, Szacsvay), főként Holbach34 bölcseleti munkáira gondol.

 29 Uo. 9. o.
 30 Uo.
 31 Uo. 19. o.
 32 Uo. 20. o.
 33 Jancsó 1971, 17.o.
 34 Holbach 1978.
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„Határozott és éles különbség választja el Martinovicsot a többi írótól és tu-

dóstól. Közülük egyedül Martinovics az, aki a Mémoires philosophiques-jában 

nemcsak összegzi a francia materialisták tanításait, hanem itt-ott meg is kísérli 

azok továbbfejlesztését. A magyar felvilágosítók közül Martinovics az egyedüli 

következetes atheista, a többiekre alapvetően a deista álláspont jellemző.”35

Ez a deizmus Jancsó szerint megmarad a jakobinus mozgalom összeomlása után 

is, mivel a 18. század végén, 19. század elején egyfajta egyházellenességet képviselt.

A magyar felvilágosodás harmadik szakasza, a késői felvilágosodás a 19. század 

második évtizedével zárul, ami Kazinczy fogság utáni éveinek sikertörténeteként 

is olvasható: újjászervezi az irodalmi életet, a nyelvújítási harcban az irodalmi íz-

lés kialakítójaként – ami a szépségkultusz megteremtését is jelentette – sajátosan 

nemzeti programot valósított meg.

A felvilágosodás három szakaszáról Jancsó összességében a következő állításokat 

fogalmazza meg: az írókra mindvégig a nagyfokú tudatosság jellemző. „Szimbólu-

muk a fény, mely a jövőt jelentheti, a múltat jelképező sötétséggel és babonasággal 

szemben. Mindnyájan racionalisták.”36

A racionalizmust a francia felvilágosítóktól átvett ideológiai fegyverként is értel-

mezték. A racionális világkép úgy hat a szépirodalmi alkotásokra, hogy műfajtól 

függetlenül a művek valamilyen bölcseleti vagy más igazság bizonyítására szolgáltak. 

Konkretizálódni látszik Jancsónál a felvilágosodás irodalmának hasznosságelve: 

„A 18. századi magyar irodalomszemlélet alapvetően hasznosságelvű, a korabeli 

szerzőket többnyire jobban érdekelték a költészet hasznai, mint a költészet maga.”37

Megállapítható továbbá egyfajta egységességre törekvés az irodalom és a tudo-

mányok területén: műfajtól függetlenül ugyanazok a világnézeti kérdések fogalma-

zódnak meg az egyes szerzők műveiben. Az episztola, az epigramma, a röpirat, a 

pasquillus azért válhatott oly népszerű műfajjá, mert alkalmasak voltak bölcseleti, 

társadalmi, esztétikai, stilisztikai, nyelvészeti, politikai kérdések megfogalmazására. 

Európai mintákhoz hasonlóan a szerelmi lírának a háttérbe szorulását a gondolati 

költészet határozottabb jelenlétével magyarázza. Csokonai szerelmi költészete ezért 

is lehet oly sajátos a korszak irodalmában. Jancsó megállapításai műfajtörténeti 

kérdéseket is tisztáznak tehát, amelyek szintén a társadalmi jelenségek, folyamatok 

mentén válnak értelmezhetővé.

A költészet hasznosságelvűsége mellett a felvilágosodás író- és tudóstípusát Jancsó 

 35 Jancsó 1969, 19. o.
 36 Uo. 23. o.
 37 Szajbély 2001, 32. o.
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szerint a gyakorlat felé fordulás jellemzi: az enciklopédikus tudós és irodalomszer-

vező alakja, aki természetszerűleg hozza magával az írói hivatástudatot. Ennek a 

felismerésnek a jegyében rajzolja meg egyedülálló Aranka-, Kazinczy- és Döbrentei-

portréit. Az írói váteszszerep költői megfogalmazását Batsányi értelmezésében így 

olvashatjuk: „Mint az égő fáklya, mely setétben lángol, / S magát kioltva másoknak 

világol.” Batsányi A magyar író című versében olvasható sor a későbbi korszakokra 

tett utalásként, azt gondolom, hamar megteremti a kapcsolatot Petőfi, Ady vagy 

József Attila költői világával.
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Goór Judit

Vallomás és hitvallás Balassi Bálint 

Adj már csendességet cím költeményében

1. Adj már csendességet, / lelki békességet, / mennybéli Úr!

Bujdosó elmémet / ódd bútól szívemet, / kit sok kín fúr!

2. Sok ideje immár, / hogy lelkem szomjan vár / mentségére,

Őrizd, ne hadd, ébreszd, / haragod ne gerjeszd / vesztségére!

3. Nem kicsiny munkával, / fiad halálával / váltottál meg

Kinek érdeméért / most is szükségemet / teljesíts meg!

4. Irgalmad nagysága, / nem vétkem rútsága / feljebb való,

Irgalmad végtelen, / de bűnöm éktelen / s romlást valló. 

5. Jóvoltod változást, / gazdagságod fogyást / ereszthet-é?

Engem, te szolgádat, / mint régen sokakat, / ébreszthet-é? 

6. Nem kell kételkednem, / sőt jót reménlenem / igéd szerint,

Megadod kedvesen, / mit ígérsz kegyesen / hitem szerint,

7. Nyisd fel hát karodnak, / szentséges markodnak / áldott zárját,

Add meg életemnek, / nyomorult fejemnek / letört szárnyát; 

8. Repülvén áldjalak, / élvén imádjalak / vétek nélkül, 

Kit jól gyakorolván, / haljak meg nyugodván, / bús kín nélkül!1

 * A tanulmány eredeti megjelenése: Credo, 2005/3–4. 356–370. o.
 1 Balassi Bálint: Adj már csendességet. In: uő 1993, 193. o.

*
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Németh G. Béla elemzése2 óta nem kell bizonyítani, milyen nagy az esztétikai értéke 

és az életműbeli jelentősége ennek a költeménynek. Vannak azonban felfedezésre 

váró sajátosságai, s nem mondhatnánk, hogy sokféle olvasata, részletes elemzése 

lenne a szakirodalomban, pedig ezt különösen indokolná az oktatásban való je-

lenléte. Az Adj már csendességet egyedülálló mű az istenes versek, sőt az összes 

költemény között. Versformáját3 más helyen nem használja fel Balassi. Háromrészes 

szerkezete4 a zsoltárokat idézi, de nem zsoltárparafrázis. Inkább zsoltáresszencia 

– mondhatnánk –, mivel az Ószövetség lírájának hangneme is, a reformáció korának 

érvelése és zeneisége is sűrűsödik benne. Rendkívüli tömörsége,5 feszes szerkezete 

páratlan az életműben és a korszakban. Teológiai tartalmával többen is foglalkoztak. 

Németh G. Béla reneszánsz kori teista sztoicizmusról beszél, s meddőnek tartja a 

kérdést, hogy katolikus vagy protestáns-e a mű hitvilága.6 Amedeo di Francesco 

Balassi istenes költészetében manierista vonásokat vél felfedezni, s erre a versre is 

hivatkozik, amikor a költői magatartás passzivitására utal.7 Barlay Ö. Szabolcs sze-

rint a katolikus lelkiség közelebb áll a szerzőhöz, mint a protestáns.8 Kőszeghy Péter 

Balassi teológiájának szentelt cikkében különbséget tesz a korai és a késői istenes 

versek között. Utóbbiakról – amelyek közé az 1591-ben, már a költő katolizálása 

után keletkezett Adj már csendességet is tartozik – azt állítja, hogy szabadakarat-

felfogásuk a katolicizmussal rokonítja őket.9 A kegyelemtan szempontjából szerinte 

nem érdemes protestáns vagy katolikus felfogásról beszélni, hisz a 16. században 

általános volt a hit általi megigazulás tétele. A költemény, amely jelen tanulmány 

középpontjában áll, Kőszeghy Péter szerint a mai ember számára

„a legnagyobb vers, amely a szenvedő ember elementáris erejű fohásza, az evilági 

békéért. […] Itt már nincs alku. […] Ez már nem értelmezhető katolikus vagy 

protestáns attitűdként, a teológia válik szolgálólánnyá, metaforává, lefoszlik 

minden egyéb, s négyszemközt marad a végtelen irgalmú Isten és az esdő ember.”10

 2 Németh 1984.
 3 Horváth Iván három metrumfajtát különböztet meg Balassi költészetében: izorímes-izometrikus, 

izorímes-heterometrikus és heterorímes-heterometrikus. Utóbbiba sorolja az Adj már csendességet 

kétsoros strófáját is. A rímek képlete: aab, ccb; szótagszáma 6/6/4, 6/6/4. Nincs párja az életműben. 

Lásd Horváth 1982, 132. o.
 4 Németh 1984, 81. o.
 5 Kszeghy 2004, 59. o.
 6 Németh 1984, 93–95. o.
 7 Di Francesco 1976.
 8 Barlay 1992, 47. o.
 9 Kszeghy 2004, 55. o.
 10 Uo. 59. o.
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Jelen fejtegetés is fontos szerepet tulajdonít Balassi teológiájának, s végkövetkezte-

tése Eckhardt Sándor11 és Horváth Iván12 azon megállapításaihoz áll legközelebb, 

amelyek a mű protestáns szellemiségét és hitvalló jellegét hangsúlyozzák. A hit 

általi megigazulás mellett azonban hangsúlyt kíván helyezni az ige és a Szentlélek 

jelentőségére. Részletes stilisztikai elemzésre is vállalkozik, attól a meggyőződéstől 

hajtva, hogy a nyelvi-formai sajátságok legalább annyira igazolják a felismeréseket, 

mint a vers szövegén kívül talált eszmei párhuzamok.

1.

A hármas szám jelentősége az olvasónak azonnal feltűnik. A középkori és reneszánsz 

szimbolikában általános, hogy ezt a Szentháromságra való utalásnak tekintik. 

A sorok háromüteműek, 6/6/4 szótagszámmal; a könyörgés – érvelés – könyör-

gés himnuszokra jellemző tagolása stabilitást, biztonságot sugalló szerkezet, ami 

szembeállítható a feszültséget, vívódást, nyugtalanságot érzékeltető aranymetszé-

ses felépítéssel.13 A szimmetria egyik tényezője, hogy 2 bevezető és 2 záró, tehát 

együtt 4 könyörgő versszakra mindössze 4 érvelő strófa jut. A lírai alany itt olyan 

súlyú érveket vonultat fel, amelyek nem szorulnak hosszas bizonygatásra. Úgy is 

mondhatnánk, nem szubjektív, hanem objektív fogódzókat ragad meg a középső 

érvelésben; saját állapotának leírása és a panasz kevésbé jellemző, mint a keretező 

könyörgésben. Szilárd meggyőződés – hitvallás – birtokában történik az a lelki 

küzdelem, amely az istenes versekben általában a kételytől és bizonytalanságtól 

a hitbizonyosságig visz. Ez az alkotás tehát egyrészt az egyensúly, a teljesség, a 

hármasság foglalata.

Ugyanakkor ezt a szimmetriát meg is bontja valami. A rábeszélő, meggyőző 

gondolatsort – modalitás szerint kijelentéseket és felszólításokat – két kérdés sza-

kítja meg az 5. versszakban. Ezek nyugtalanságot, drámaiságot keltenek, épp az 

aranymetszéspontnál, amely egy 16 soros versben köztudottan a 9. és 10. sor között 

helyezkedik el.

2.

Balassi énekverse egyébként is tele van drámai feszültséggel, párhuzammal és el-

lentéttel;14 strófái kétsorosak, középső – érvelő – szakasza további két részre oszlik. 

 11 Eckhardt 1972, 157. o.
 12 Horváth 1987–1988, 657. o.
 13 Komlovszki 1976, 582. o.
 14 Németh 1984, 86. o.
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E tagolás alapja lehet hangulati, hangnembeli,15 retorikai is,16 mindenképpen a szö-

veg közepén van a fordulat. Ugyanis a 3. versszak a megbocsátás mellett érvel, a 4. 

versszak első fele szintén, de utolsó sora már ellenérvet hoz fel: „Irgalmad végtelen, 

de bűnöm éktelen s romlást valló.” Így a 3. versszak kérése, felszólítása után hiába 

várjuk a többi versszakban párhuzamosan megjelenő felszólító módú, könyörgést, 

kérést kifejező igét. Szűkszavú a bűnvallás, de teljesen egyértelmű, hogy a lírai alany 

itt nem mer kérni. Erről a mélypontról a szöveg középpontja után két kérdés segíti 

a felemelkedést. A 6. versszak is visszautal a mélypontra, de már tagadó formában 

– „nem kell kételkednem” –, s meg is nevezi a remény alapját. Már felszólításra 

sincs szükség, a kijelentő módú igék a teljes bizonyosságot jelzik (megadod, nem 

kell). Mindezekre azért figyel fel az olvasó, mert az 1., 2., 3., 7. és 8. versszak egy-

aránt kéréssel, felszólítással zárul, míg a 4., 5. és 6. a fenti eltéréseket mutatja. A 3. 

és 6. a biztos meggyőződés versszakai, a 4. és az 5. a kettősségeké. A 4.-ben a költő 

a mondattani párhuzammal, a bűn és az irgalom szembeállításával feloldhatatlan 

paradoxont teremt. („Irgalmad nagysága, nem vétkem rútsága feljebb való, / Irgalmad 

végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.”) Az 5.-ben két kérdés kerül egymással 

párhuzamba, Isten és ember, a bőkezű gazda és a szolga haszna, a Balassi-életmű-

ben vissza-visszatérő „mi hasznod?” gondolat. Az is kettősségnek mondható, hogy 

a kérdések burkolt érvelésnek, rábeszélésnek, ugyanakkor óvatos, nagyon udvarias 

közeledésnek is felfoghatók: a szégyenkező bűnös újra faggatózni merészel. Tartal-

muk a bibliai zsoltárokból ismerős. A reformáció korának is igen gyakori témája az 

Ószövetség alakjainak biztató példája. Itt név szerint egyet sem említ a költő, sőt a 

„régen sokak” utalhat a nem bibliai történelemre és a közelmúltra is. Ám talán nem 

légbőlkapott ötlet a következő versszaknak az igére való hivatkozását („igéd szerint”) 

összekapcsolni Isten régi szolgáival, s elsősorban – ha nem is kizárólagosan – bibliai 

hősökre gondolni. Ez az utalás mindenképpen jelzi, hogy bár a bűnvallás a „belső 

szobában” zajlik, a hívő Isten által közösségbe tartozik más emberekkel. (Hamvas 

Béla szavaival: a közösség nem alulról, hanem felülről építhető.)

Az érvelés (3–6. versszak) tehát előttünk zajló lelki küzdelem, tele teológiai 

kulcsfogalmakkal (megváltás, érdem, irgalom, bűn, ige, ígéret, hit); az első és utol-

só két strófa viszont őszinte, bizalommal teli kitárulkozás. Talán egyetlen olyan 

Balassi-vers sincs, amelyben ennyire „csak ketten maradtak”; a vershelyzetben alig 

van utalás Istenen és a lírai alanyon kívüli létezőre (emberekre mutat a „mint régen 

sokakat”, s Krisztusra, az egyetlen közbenjáróra a középső szakasz valamennyi érve, 

vagyis Isten egyik személyére).

 15 Komlovszki 1976, 575. o.
 16 Horváth 1982, 96. o.
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Az említett „sokakat” kifejezésen kívül talán a zárlatban olvasható „áldjalak” és 

a „szolga” szavak juttathatják eszünkbe az egyén környezetét, világra tett hatását, 

sejtetnek valamiféle küldetést. Véletlenül sincs azonban szó olyan alkuról, üzletről, 

ahol az ember bármit is nyújthat a Mindenhatónak. Sőt még az embertársaknak 

sem. Ezért nem szerencsés a vers zárlatával kapcsolatban „szolgálatról” beszélni.17 

„Repülni” és élni, vétektől szabadulni és Istent imádni olyan cselekvések, amelyek 

Isten szabadításának következményei, a Pál apostol szerinti Lélek gyümölcsei. A „kit 

jól gyakorolván” fordulat nem valamiféle vallásos vagy karitatív tevékenységre céloz, 

hanem egyszerűen visszautal a szöveg előző részére, az Isten által megtisztított, 

vétek nélküli élet vágyára, a lelki felszabadulás áhított élményére. Ha Balassi ér-

demszerző jó cselekedetnek könyvelne el bármit, amire ember képes, akkor nem 

egyedül Krisztus érdemére hivatkozna, s nem lenne a hit általi megigazulás költője. 

Az ember ebben a költeményben egyértelműen az Isten „visszhangja”, a Teremtőjétől 

való függést belátó lény. De semmiképpen nem passzív, hiszen a Szentlélek mozgatja.

Isten és ember cselekvéséről az igék és az igenevek mondanak legtöbbet. Isten az 

alanya a következő szóalakoknak: adj, ódd, őrizd, hadd, ébreszd, gerjeszd, váltottál 

meg, ereszthet, ébreszthet (utóbbi kettőnél az alany a „jóvoltod” és a „gazdagságod”, 

az Úr metonímiái), megadod, ígérsz, nyisd fel, add meg. Cselekvő, gyakran igekötős 

és/vagy tárgyas igék,18 amelyek nemcsak hatalmat, hanem gondoskodást is kife-

jeznek, az ember lelki késztetését – Pál apostol szavaival, a Károli-fordítás szerint 

„ösztökélését” – jelzik. A keretben – a könyörgésből adódóan – felszólító móddal 

találkozunk (adj, ódd stb.); a vívódás szakaszában ható igék jelzik a rajtunk kívül 

álló lehetőséget (ébreszthet, ereszthet); a bizonyosság szakaszában a kijelentő mód 

(megadod, ígérsz) uralkodik. A költemény egyetlen múlt idejű, befejezett cselekvése 

a megváltásra vonatkozik: „fiad halálával váltottál meg”.

A többi ige, igenév alanya az „én”. Kivétel a harmadik személyű „kín fúr” szerkezet, 

de ez is az ember passzivitását, kiszolgáltatottságát erősíti, mivel az egyén tárgyi 

szerepbe kerül. Az elme bujdosó, a lélek vár. A kételkednem és reménylenem főnévi 

igenév a „kell” ige alanya. Az ember mintha csak közvetetten, áttételesen létezne! Az 

igék jelentése bizonytalanságról, befogadási készségről árulkodik. A 4. versszakban 

nincs igei állítmány, hanem a való és valló igenevek rímelnek benne egymásra, ezzel 

is kiemelve Isten és ember értékének ellentétét. Szembetűnő párhuzam (és egyúttal 

ellentét) a 7. versszakban az áldott (Isten) és letört (ember) igenevek szerepeltetése. 

Az utolsó versszak épp azzal érzékelteti a felszabadulás ujjongását, boldogságát, 

hogy benne szinte robbanásszerű halmozással találkozunk, dúskálunk a cselekvő, 

 17 Dukkon 1999, 163. o.
 18 Németh 1984, 90. o.



Vallomás és hitvallás Balassi Bálint Adj már csendességet című költeményében

121

egyes szám első személyű felszólító igékben – áldjalak, imádjalak, haljak meg – 

és a határozói igenevekben (repülvén, élvén, gyakorolván, nyugodván). Az Istenre 

váró, Isten által cselekvő ember akkor is ugyanezt az utat járja be, az Isten–ember 

viszonynak akkor is ugyanilyen a természete, ha egyes igékkel kapcsolatban felmerül 

a szövegromlás gyanúja. Akár repül, akár épül a cselekvő ember, az már az Isten általi 

szabadulásának az okozata. Akár szárnyát, akár szarvát19 adja vissza az Úr, mindkét 

kifejezés tárgy szerepét betöltő metonímia, amely Isten cselekvésének, az „add” igei 

állítmánynak a bővítménye. Az egész vers azt mutatja, hogy Isten az aktív mozgató.

Szintén szemléletes képet nyújt, ha összehasonlítjuk az Isten és az ember versbeli 

létét a birtokos személyjeleket megfigyelve.20 Összesen 27 ilyen toldalék van a műben. 

Mind egyes számú. Első személyűek a következő szavak végén találhatók: elmém, szí-

vem, lelkem, szükségem, vétkem, bűnöm, hitem, életem, fejem. A második személyűek: 

haragod, fiad, irgalmad (kétszer), jóvoltod, gazdagságod, szolgád, igéd, karod, markod. 

A harmadik személyűek: mentsége, vesztsége, halála, érdeme, nagysága, rútsága, zár-

ja, szárnya. Utóbbiak tulajdonképpen vagy Istenre, vagy az emberre, nem pedig egy 

harmadik alanyra vonatkoznak, mivel Balassi metonímiákat alkalmaz, s így a lelkem 

szárnya, markod zárja, vétkem rútsága szerkezetekről van szó. Az összehasonlításból 

kiderül, hogy Isten hatalommal, erővel felruházott létező, az ő kezében van a döntés, 

a szabadság. Különösen a képszerű karod, markod kifejezések nagyon szemléletesek. 

Mije lehet ezzel szemben az embernek? Hiányaival, töredékességével jellemezhető. 

Egy modern irodalmi párhuzam kínálkozik itt a másik nagy magyar istenes költőtől. 

Pilinszky Az ember itt című versében szintén radikálisan fogalmazza meg az ember 

jóra való képtelenségét: „Az ember itt / Kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül ezért-

azért / Egyszóval mindenért.” Önmagáról szólva így összegzi a leltárt: „Valójában két 

szó, mit ismerek: bűn és imádság két szavát.” A bűnről állítja, hogy „hozzámtartozik”, 

ugyanúgy, ahogy Balassinál az ember tulajdona a bűne, vétke, de tulajdona ugyan-

akkor az isteni lélek befogadására váró elméje, szíve, lelke is. A szükségem és hitem 

kifejezések is az Isten–ember kapcsolatra utalnak – a rászorultságra. A másik „szó, 

mit ismerek” Pilinszkynél az „imádság”, szintén az Isten–ember kommunikációra utal, 

a közvetítés eszköze, hiszen „elhelyezhetetlen”. A két műnek tehát nagyon hasonló az 

emberképe, az istenképe, és mindkettő vallomásos-hitvalló jellegű.

A Balassi-verstípus21 felépítéséből adódik, hogy a kétsoros strófákban a birtokos 

személyjeles szavak sajátos ritmusban szerepelnek. Bár rímes a költemény, a kor kö-

vetelményeinek megfelelően, mégis mintha a bibliai gondolatritmust idézné fel, ahol 

 19 Korzenszky 1973, 434. o.
 20  Németh 1984, 78–79. o.
 21 Horváth 1982, 146. o.
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mindent kétszer, variálva hallunk-olvasunk. Többször rímhelyzetbe kerülnek a birtokos 

személyjeles névszók: „Bujdosó elmémet, ódd bútól szívemet”; „Irgalmad nagysága, nem 

vétkem rútsága”; „Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak”; „áldott zárját (…) 

letört szárnyát”. Gyakran szinonimapárt, hasonló jelentésű szópárt, ellentétes jelentésű 

vagy hangulatú szópárt alkotnak: elmém – szívem, mentségére – vesztségére, karod – 

markod. A legérdekesebb, amikor az Isten–ember viszonyból emelnek ki valamit. A 

teremtő és a teremtmény mindegyik versszakban jelen van. Köztük az eltérés jellemző a 

vers első, nagyobbik részében; ám a 6. versszak párhuzamában egymás mellé kerülnek, 

helyesebben egymás alá-fölé: felül van az igéd szerint, az isteni kijelentés, alul rímel 

rá a hitem szerint, amikor az ember ezt befogadja. Ugyanez történik a 7.-ben is: az Úr 

nyit („Nyisd fel hát karodnak… markodnak… zárját…”), cselekszik; a hívő megkapja, 

elfogadja, amit ad neki („Add meg életemnek…”). Az utolsó versszak a megszabadult 

emberé, ahol külön tulajdonságai és tulajdonai már nincsenek senkinek (eltűnnek a 

birtokos személyjelek), már nem kell érzékelni Isten és ember különállását, egymástól 

elszakadt voltát. Az imádjalak, áldjalak igékben a második személyű tárgyra való 

utalás foglalja bele Istent az emberi cselekvésbe. Két személy egy igében, s kétszer…

A kettősség az egységben tehát a költemény ugyanolyan lényegi sajátsága,22 mint 

a hármasságok.

3.

„Uram, te szerzel nekünk békességet,

hiszen mindent te tettél, ami velünk történt.” (Ézs 26,12)

Isten és ember kapcsolatában a korszakra jellemző vonásokat a hitvallásos középső 

rész, az érvelés elemzésekor találhatunk. A négyes szám szerepe feltűnő ebben a 

részben, de a vers egészében is megfigyelhető. A sorok hossza – 6/6/4-es ütemekről 

lévén szó – 16 szótag. A mű is 16 soros, vagyis 8-at foglal magában a 2 soros vers-

szakokból. 4-4 sorosak a szerkezeti egységek: 4 sor könyörgés, kétszer 4 sor érvelés, 

4 sor ismét könyörgés. Az érvelésben pedig tartalmilag négy teológiai érvet23 vélek 

 22 Németh 1984, 87. o. Németh G. Béla a kettősséget az egységben szövetségnek nevezi. Ez a teo lógiai fo-

galom jelen esetben eléggé vitatható. Nincs értelme a reformációban s ebben a műben sem a szövetség 

újfajta felfogásáról beszélni, az egyént a közösséggel szembeállítani, az „egyedi hit” megnyilvánulását 

keresni. A reformáció szövetségről, törvényről és evangéliumról vallott felfogásáról Karl Barth ad 

összefoglalást a Römerbrief ben. Nincs okunk feltételezni, hogy Balassi másként gondolkodott erről. 

A vizsgált vers pedig nem hangsúlyozza a szövetség eszméjét, bár sok teológiai kifejezéssel él.
 23 Németh 1984, 85. o. Németh G. Béla a 3-4-5. versszakot miniatűr teológiai traktátusnak nevezi. 

(A 6.-at nem sorolja ide.)
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felfedezni, amelyeket jellemzőbbnek tartok a versre, mint a sokat emlegetett, Borne-

miszától tanult penitencia hármasságát. Balassi a 3. versszakban azzal kezd érvelni 

Isten előtt, hogy ne hagyja lelkét elveszni: „Nem kicsiny munkával, fiad halálával 

váltottál meg, / Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg.”

A Krisztus megváltására való hivatkozás a középkori himnuszköltészetben is 

él. A reformáció e tekintetben nem hozott újat. A különbség inkább a hiányokban 

ragadható meg. Eckhardt Sándor szerint ,,[a] lutheri szellem inkább abban látszik, 

ami nincs meg ezekben az énekekben: a megváltás kegyelmi hatásának kizárólagos, 

szinte törvényszerűnek fogalmazott tétele mellett soha egy fohász a közbenjáró Szűz 

Máriához, szentekhez, angyalokhoz, soha egy ájtatos elmélkedés a szentségi Isten 

titkáról, kegyelmi hatásáról, a könyörgő bűnös teljesen passzív töredelemmel várja 

az isteni kegyelem oldó hatását a megváltó Krisztus érdemeinek eredményeként. 

Ez a lelki beállítás megmarad benne, mint láttuk, megtérése után akkor is, amikor 

lengyel földön, az óceán partján fohászkodik Istenhez.”24 E tekintetben is a refor-

máció jegyében született verssel van dolgunk, ráadásul az érdem és a szükségem 

szó használata jelzi, hogy az Ágostai hitvallásnak nemcsak a solus Christus tétele, 

hanem a sola fide is visszaköszön e sorokban. Luthernél ugyanis ezt olvashatjuk:

„Isten kegyelmét egyedül az alázatosaknak ígérte meg teljes bizonyossággal, 

tehát azoknak, akik teljes kétségbeesésükben feladták már magukat! Az ember 

azonban mindaddig nem alázható meg szíve mélyéig, amíg meg nem tudja, hogy 

üdvössége kizárólag a saját tehetségétől, szándékától és erőlködésétől, terveitől 

és munkálkodásától függetlenül történik. Teljesen másvalakinek a jószándékától, 

tervétől és akaratától, nevezetesen az Istenétől függ.”25

A bűnös embernek nem lehet semmi érdeme, semmi jóra nem képes Isten Szentlelke 

nélkül,26 csupán „szüksége”, rászorultsága Isten irgalmára; „üres edény”, befogadója 

a kegyelemnek. Ezért van, hogy a versben a lírai alany passzívnak mutatkozik, s nem 

 24 Eckhardt 1972, 156–158. o. Vö. Horváth 1987, 657. o.
 25 Luther 1996. 40. o. (Luther egyik főműve 1525-ből, amelyben a szabad akaratról folytat vitát 

Erasmusszal.)
 26 „De micsoda különbség van a pelagianusok és a mi ellenfeleink között, mikor mind a kettő azt 

gondolja, hogy az emberek a Szentlélek nélkül szerethetik az Istent és teljesíthetik az ő paran-

csolatait lényegök szerint, cselekedeteikkel kiérdemlik a kegyelmet és igazságosságot, a melyeket 

az ész önmagában a Szentlélek nélkül eszközöl? […] Az első törvénytáblának igazi cselekedetei, 

a melyeket az emberi szív a Szentlélek nélkül nem képes teljesíteni, miként Pál is mondja (2Kor 

2,14) […] Helyén való tehát az a különbségtétel, a mely szerint a szabad akaratnak polgári igaz-

ságosságot, a Szentlélek kormányzásának pedig, a mely az újjászülöttekben működik, a szellemit 

tulajdonítjuk.” Melanchthon 1900, 309–311. o. Kőszeghy Péter is kiemeli ezt a felfogást mint a 

lutheri teológia jellemző vonását.
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azért, mert a manierizmus érintette meg.27 A lutheri tanítástól távol áll az olyan 

felfogás, amelyben a hívő „besegít” Istennek, amikor Lelkével munkálja az ember 

lelkét. Ebből az is kitűnik, hogy a lutheri tételek – például a solus Christus és a sola 

fide – egymástól alig elválaszthatók, azonban ez a két sor mindenekelőtt a solus 

Christust emeli ki, elsősorban a szórenddel: a főmondat állítmánya (váltottál meg) 

elé kerül a fiad halálával kifejezés.

A 4. versszak első sora határozott meggyőződést hirdet: „Irgalmad nagysága, 

nem vétkem rútsága feljebb való…” Az irgalom, a kegyelem, a sola gratia tétele ez, 

amelyet a beszélő nem személyes vélekedésként hoz elő, hanem egyértelmű, objek-

tív igazságként hisz benne. (A bevezető két versszak a személyes dolgokról szól, a 

harmadiktól a tudatosság, a meggyőződés hangja uralkodik.) Ennek forrását majd 

később nevezi meg: igéd szerint. Ahogy Luther radikálisan tagadja a kegyelem mel-

lett az emberi érdem szerepét az üdvösségben, de hite szerint az ember bűnössége 

sem „akadályozza” az abszolút szuverén Istent az üdvözítésben, úgy Balassi sem 

„vétkeimről” beszél többes számban, nem egyes bűneitől akar szabadulni: „vétke 

rútsága” egyetemes érvényű, s teljes érdemtelenségére utal, mégis reménykedik az 

Isten által kijelentett, megígért kegyelemben. A bizakodás azonban meginog, ahogy 

a következő sorok tanúsítják: „Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen, s romlást valló.”

Tulajdonképpen az érvelés itt visszakanyarodik a bevezető könyörgéshez, ahol 

a hívő önnön állapotáról kezdett vallani. Ott még csak búról, lelki szomjúságról, 

szabadulásvágyról, kínról, hosszas várakozásról beszélt, bűnről nem. Bár a vesztség 

szót korábban az elveszettségre, a kárhozatra való utalásként is érthetjük, a szé-

gyenkező ember némi halogatás után most mondja ki nyíltan félelmét, szorongását. 

A 4. versszakban tehát kétely támad, de nem a hitbeli meggyőződés rendült meg, 

hisz az mélyen a személyiség gyökerévé vált. A teremtmény szembesül – a maga 

nyomorúságában – Isten jóságával és saját érdemtelenségével. Ez itt a vers közép- és 

mélypontja. Kétségbeesés önnön erkölcsi állapotunk fölött.

A kérdés tehát az, hogy „számomra lehetséges-e” mindaz, amiben hiszek, mind-

az, amit vallok. Számomra is megadja-e Isten az üdvösséget? Az 5. versszakról – bár 

nem tartalmaz semmit az üdvbizonyosság legfőbb téziseiből – nem mondhatjuk, 

hogy a mélypont felé halad, inkább felfelé visz. Itt a könyörgő Istenhez fordul, aki 

az ember számára nemcsak magát kijelentő, hanem rejtőzködő Isten is! A hívő 

nem meri feltételezni, hogy Ura terveiben ő úgy szerepel, mint aki biztosan üd-

vözül. A hívő nem lenne hívő, ha nem érkezne el ide, a kétely állomásához! Erről 

így ír Luther:

 27 Di Francesco 1976, 633–658. o.
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„Nem a lélek gyengeségén múlik tehát, hogy az Isten szavát nem értjük. Ellenke-

zőleg! Semmi sem alkalmasabb Isten szava megértéséhez, mint a lélek gyengesége, 

hiszen a gyengeségünk miatt és a gyengékért jött el a Krisztus ebbe a világba, és 

nekik küldi Isten az igéjét. A Sátán gonoszsága és ravaszsága ezt a gyengeséget 

arra használja fel, hogy Isten igéjének bennünk fészkelve ellenálljon. Ha a Sátán 

ezt nem tenné, úgy az egész emberiség Isten egyetlen beszéde által (első hallásra) 

megtérne, így nem volna szükség az igére.”28

Szó sem lehet arról, hogy Balassi érvelésével valami olyat mond Istennek, amivel 

meggyőzi. Alkudozásról csak nyelvi értelemben lehet szó, úgy, mint a bibliai zsol-

tárokban.29 De mivel a mű egésze nem két egyenrangú lényt mutat be, hanem egy 

hatalommal bírót és egy függő, irányított (s irányításra készséggel várakozó) lelket, 

félreértés és a szövegösszefüggések fel nem ismerése itt világi, humanista szellemi-

séget, hatást feltételezni, s úgy érzékelni, hogy az ember Isten mellé emelte fel magát. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a Szentlélek szerepét, amit Balassi komolyan vett.

A vers záró költői képe, a fogoly, majd marokból kiengedett madár szemléletesen 

ábrázolja, hogy az ember szárnyalásra vágyik, vergődik a szabadságvágytól, ahogy 

a madár is repülésre teremtett lény. Csak egyetlen mozdulatra vár, de a döntés és a 

cselekvés a hatalmas maroktól függ, a repülésre a szabadságot nem az ember vívja 

ki magának. Isten határoz tehát arról, hogy Szentlelkével mit tesz az emberrel.

A teremtmény találgathatja, hogyan gazdálkodik teremtője ővele, hogyan illeszti 

be terveibe. Weöres Sándor a 20. században így fejezi ki magát az üdvösségért való 

könyörgés e szakaszában:

„Legyen meg akaratod,

legyen meg akaratod,

ha vesznem kell, jól legyen:

tán kárhozásom

áldás lesz máson –

de ha énrám

kincset bíztál,

ments meg immár, Istenem.” (Zsoltár)

Weöresnél a kincs, Balassinál a gazdagság egyaránt arra utal, hogy az emberi külde-

tés mennyire Isten döntésétől függ. A gazdasági életből vett hasonlatok, példázatok 

a Bibliában is nagyon gyakoriak: Jézus is ezekkel tudta szemléltetni hallgatóinak a 

mennybéli összefüggéseket (például hamis sáfár, jó pásztor, szőlőmunkások stb.). 

 28 Luther 1996, 67. o.
 29 Kszeghy 2004, 58–59. o. Vö. Dukkon 1999, 153–154. o.
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A gazdagságod szó a jóvoltoddal kerül párhuzamba; egyben azt is kifejezi, hogy 

Isten egyetemes terve alapvetően a szereteten alapul, az embernek tehát bizalom-

mal kell lennie iránta. Az ébreszt/éleszt kifejezés jelzi, hogy a hívő lelkében le fog 

zajlani egy Isten irányította folyamat, tehát aki majd megszabadul, az nem abban a 

lelkiállapotban lesz, amelyben a könyörgő jelenleg van. Nem a külső körülmények 

változnak meg, hanem épp azáltal fog megszabadulni a lélek, hogy Isten újjászüli.

Ebben a találgató, saját sorsunkat kutató stádiumban még sokáig időzhetne a be-

szélő, ahogy az nem ritka a vallásos lírában, így Balassi hosszabb istenes verseiben, 

de a következő szakaszban félbeszakítja magát: „Nem kell kételkednem…” Visszatér 

a hitvalláshoz: igéd szerint – hitem szerint. Ahogy Luther a fenti idézetben leírja, 

épp a kételyeink miatt van szükségünk az igére, mégpedig mint napi táplálékra. 

(Ezért e felfogás szerint a megtérés folyamatos, dinamikus jelenség, nem egyszer 

történik meg az életben.) Isten az igében, a Szentírásban ígérte meg a benne hívők-

nek a szabadulást. Az ige megelőzi a hitet, az Isten kijelentése támasztja a reményt; 

a sola Scriptura és a sola fide elválaszthatatlan.30 Megint Isten a kiindulópont, az 

ember a „tükröződés”. Rímhelyzetbe emelkedik a „tiéd-enyém” párhuzam: igéd 

szerint – hitem szerint. Szó sincs „familiáris kölcsönösségről”:31 a lírai alanyt a 

válságból nem az önmeggyőzés ragadta ki, hanem az Isten beszéde, ígérete („jót 

reménlenem igéd szerint”; „megadod (…) hitem szerint”). Figyelemre méltó az 

igék és névszók párhuzama: a szokványos beszéd a hitet és a reményt párosítaná 

egymással, az adást pedig az igével. A hit és a remény az ember, az adás és az ige 

Isten „tulajdona”, sajátsága. Balassi szintagmáiban azonban az ember és Isten együtt 

„szerepel”: reménlenem (én) – igéd (te) szerint; megadod (te) – hitem (én) szerint.

Az érvelés tehát azzal a két tétellel – sola Scriptura és sola fide – zárul, amelyek a 

reformáció lényegi „újításai”: ezek fényében a kegyelem és Krisztus érdeme is más hang-

súlyt kap. A költeményben ilyen módon a négy tétel kettesével párosítva jelenik meg.

4.

„Él, áll az ige igazul…” (Luther)

A négyes szám jelentősége tehát az is lehet, hogy kiemeli a lutheri teológián alapuló 

négy tételt. Épp ezért a lutheránus, hitvallásokat ismerő és magát ahhoz tartó olvasó 

szemével nézve sajátos jelentőséggel bír. Számára ez a vers a teológiai következe-

 30 Németh G. Béla szerint a 6. versszak lényegi sajátsága, hogy „a hit mint mindenek fölött való, mint 

istenkényszerítő erő”, továbbá „az emberi értelem várakozásainak megfelelően cselekvő Isten”. 

A szövegből azonban egyértelműen kitűnik, hogy az igén alapul a várakozás. Németh 1984, 87. o.
 31 Uo. 88. o.



Vallomás és hitvallás Balassi Bálint Adj már csendességet című költeményében

127

tesség megnyilvánulása, a konfesszióhoz való hűség jele is. Mert semmit nem tesz 

hozzá a négy tételhez, holott a 16. században már megszületett a katolikus válasz 

a páros formulákban, amelyek a hit mellé a cselekedeteket állítják, a másik három 

tétel mellé pedig az üdvösség mindazon feltételeit, amelyek a strukturális egyház 

átmentését igazolják. Balassi érvelése szövegében semmiféle is-is nem lelhető.

Tudatos teológia áll a háttérben, amelyben a kegyelem teljességgel elegendő 

az üdvösséghez, az ember ahhoz semmit nem tehet hozzá. Az akarat szolga, rab, 

rabszolga, mint Luther főműve, A szolgai akarat mondja:

„Ha a »szabad akarat« kifejezést mégsem akarjuk teljesen elvetni […], azt tanít-

suk, hogy […] a szabad akarat nem irányulhat a felettünk való dolgokra, csak az 

alattunk levőkre. Tudja meg mindenki, hogy a pénz és birtok dolgában joga van 

azt úgy használni, és azt tenni vele, amit akar […], de Isten, üdvösség és kárhozat 

dolgában nincsen szabad akarat, hanem fogoly, mégpedig vagy az Isten, vagy a 

Sátán akaratának alávetett szolga.”32

Nem kerül ezzel ellentmondásba az imádkozó ember aktivitása, aki az ígéretben, 

az igében bizakodik. Sőt kizárólag abban – tehát kizárólag Istenben reménykedik, 

amikor a bűntől akar szabadulni. Bornemisza tanítványa keresi itt a lelki kapasz-

kodót. Kőszeghy Péter cikke is kiemel a Füves kertecskéből olyan, a kegyelemtanra 

vonatkozó részeket, amelyekkel nemcsak a korábbi istenes versekben találkozunk, 

hanem az Adj már csendességet érvelésében is: 

„…jól esmérem magamba, hogy nem vagyok arra méltó, hogy te engem szegény 

megnyomorodott undok bűnös embert meghallgass, és énnekem azt megadd, 

az mit tőled kérek, mindazáltal mert hogy minekünk megígérted, hogy minket 

meg akarsz hallgatni, valamint kérünk az te szent fiad, mi urunk Jézus Krisztus 

nevében, ez te szent felséges (felséged?) fogadásában bizván járulok most te 

elődben és kérlek tégedet, hogy méltóztassál […] énnekem megadni, az te egyet-

len fiadnak, az mi urunk Krisztusnak érdemeiért […] Segélj meg engem amaz te 

egyetlen fiadért…”33

Vannak azonban olyan kitételek, amelyek még erősebb hasonlóságot mutatnak a 

költeménnyel. Az 5. és 6. versszak szinte szó szerint „verseli meg” az alábbi sorokat 

Bock művéből:

„Ha pedig most az jutna eszedbe, hogy nem volnál méltó arra, hogy az Isten 

meghallgasson, hát ismét ne gondolj vele semmit, se ne szabd magad efféle gon-

 32 Luther 1996, 46–47. o.
 33 Kszeghy 2004, 34. o.
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dolatokhoz, sőt inkább az Isten igéjéhez szabd magad. Isten igéje azt jelenti neked, 

hogy Isten megígérte, hogy meghallgat. Mert ő, amint előbb hallottad, senkit ki 

nem rekeszt az ígéretből, aki szíve szerint a Krisztusban való igaz hitből és ugyan-

azon Krisztus nevében kér valami jót tőle. Az ilyenféle isteni ígéretnek többet kell 

hinned, mint az egész világnak vagy mind az ördögnek, vagy pedig a te magad 

testének-vérének. De még ha szinte egy angyal jőne is hozzád a mennyországból, 

hogy téged megkísértsen és azt mondaná, hogy Istennek nem kell a te imádságod, 

bízvást mégis nagy állhatatossággal kell magadat az Isten ígéretéhez tartani és 

ezt kell mondanod: ugyan sem kételkedem, nem, mert te magad ígértél nekem 

meghallgatást, hiszem, hogy ezt nekem nem másítod meg, és hiszem, hogy mél-

tatlanságom miatt nem akarsz hamissá lenni. Ezt ugyan jól tudom és elhittem.”34

A teológiai kulcsfogalom: az igében foglalt ígéret. A vers és az ifjúkori fordítás ro-

konsága egyértelmű. Tulajdonképpen a költemény középső részének egész érvelése 

az ige diadala, minden kétely és emberi megfontolás ellenére.35 A két mű tehát 

lutheri szellemben fogant, hiszen a hívő kérdez, dinamikus kapcsolat van közte és 

Isten között, ami azonban nem a szabad akarat következménye. Az ige tehát a végső 

hivatkozási pont. Ha a 6. versszakban fordított lenne az ok-okozati viszony az ige 

és a hit között, akkor a kálvinizmus hatásáról beszélhetnénk. Itt azonban nem a hit 

által nyilatkozik meg az ige, hanem az ige támasztja a hitet! „A megfordíthatatlan 

irány az igétől a hithez Luther hermeneutikájának és megigazulástanának a közös 

gerince.”36 A lutheri felfogás szerint az ember nemcsak cselekedeteivel, de hitével 

sem nyújthat semmit, nem hozhat áldozatot Isten számára. Bock soraival rokon 

Luther-idézetek támasztják alá, hogy Balassi költeménye mögött milyen teológiai 

háttér húzódik: „Isten azonban egyedül Szentlelke által munkálja bennünk mind az 

érdemet, mind a jutalmat, de mind a kettőt csakis a külső ige által teszi ismertté…”37 

„Aki azonban nem kételkedik abban, hogy minden Isten akaratától függ, az teljesen 

kétségbe esik önmaga felett, és nem próbálkozik, hanem egyedül a cselekvő Istenre 

vár, mert tudja, hogy így van közelebb a kegyelemhez, és ezért megmenekül.”38

„Mert ha kételkedsz abban, vagy megveted annak ismeretét, hogy Isten nem vélet-

lenszerűen, hanem szükségszerűen, megváltoztathatatlan módon és előrelátóan 

cselekszik, miként hihetsz akkor ígéreteiben? […] Ha Ő valamit ígér, biztosnak 

 34 Barlay 1992, 136. o.
 35 Talán nem jelentéktelen érdekesség, hogy Pál apostol a Galatákhoz írt levele elején szintén egy 

angyalt emleget, ezzel érzékeltetve, hogy az ige mindenekfölött való igazság (Gal 1,8).
 36 Mostert 1996, 24. o.
 37 Luther 1996, 112. o.
 38 Uo. 40. o.
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kell lenned abban, hogy meg tudja és meg akarja tartani ígéretét […]. Isten nem 

hazudik, hanem megváltoztathatatlanul mindent véghezvisz akarata szerint.”39 

„Ha tehát az evangélium világossága – amely egyedül az igében és a hitben erős – 

ekkora nagy dolgot vitt véghez, hogy ezt a minden évszázadban tárgyalt és soha 

meg nem oldott kérdést [a szabad akarat problémáját – G. J.] ilyen egyszerűen 

[bibliai igék alapján – G. J.] elsimította és megoldotta, mi lesz majd akkor, ha az 

ige és a hit világossága visszavonul, s az egyetlen valóság, maga az isteni Fenség 

válik majd nyilvánvalóvá?”40

Még számos lutheri gondolat felvonultatható, amely szemlélteti, hogy a szolgai 

akarat és az igében foglalt ígéret – amely Bocknál is, Balassinál is a „megoldás” kul-

csa – mennyire egymásból következő fogalmak. Az ige akkora tekintély, hogy nem 

az ember értelmezi azt, hanem fordítva: „…a Szentírás a bűnös és az üdvözítendő 

ember értelmezője.”41 Isten a 16. századi hívő ember előtt nem kisebb, hanem na-

gyobb hatalom lett. Az abszolút szuverén teremtő, megváltó, fenntartó Isten nem az 

ember „egyenrangú partnere”. Éppen az került a középpontba a reformáció korában 

Luthernél is, Kálvinnál is, hogy az üdvösség nem üzlet, nem megvásárolható, nem 

megszerezhető, emberileg nem befolyásolható.

Balassit a 16. század nevelte. A 16. századot a reformáció „nevelte”. A század egyik 

legjelentősebb művében a lutheri gyökerek ereje nyilvánul meg.

5.

A vers alanya üdvösségért könyörög. A bevezető, panaszkodó könyörgésben a lelki 

szenvedés, szomjúság, megnyugvás utáni vágyakozás szerepel; s a záró könyörgés 

tárgya a bujdosásból, céltalanságból, értelmetlen létből való szabadulás, az Istent 

imádó boldog lét. A két nagy létkérdés, az élet és a halál párhuzamba, sőt ok-okozati 

viszonyba kerül egymással. A kettőt összekötő kapocs a vétek nélküli állapot, amit 

a jól gyakorolván szószerkezet tesz hangsúlyossá. A 8. versszak nem „kétoldalú ma-

gatartás-ígéreteket” (39) foglal magában, hisz ez a 7. versszak folytatása, ahol az Úr 

adja meg a szabadságot, s így a továbbiakat is. Nem lehet tehát sem sztoicizmusról, 

sem erényes életről beszélni e vers kapcsán,42 hiszen az emberi, erkölcsi erőfeszítés, a 

filozófiai, azaz emberi értelembe vetett bizakodás – ami inkább kapcsolatba hozható 

Luther vitapartnerével, Erasmusszal – nincs összefüggésben a mű szellemiségével. 

 39 Uo. 26. o.
 40 Uo. 230–231. o.
 41 Németh 1984, 89. o.
 42 Uo. 92. o.
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Még kevésbé szólhatunk bármiféle kiérdemelt jutalomról, amit az ember kapni fog. 

(Hiszen a lírai alany te szolgádnak nevezi magát az 5. versszakban, de ettől még 

kétségbe van esve, s szolgálatát nem könyveli el semmiféle enyhítő körülménynek, 

érdemnek, életcélnak, megoldásnak.)

A túlvilág képzetei általában nem szoktak szerepelni Balassi verseiben – itt 

sem. De nincs értelme evilágiságról43 szólni, hiszen az élet és a halál nem azonos 

az e világ és a másvilág kettősségével. A költő Istent és a halált nem azonosítja 

egymással, nem köti szorosan egymáshoz. Az utolsó versszakban lévő meghalást 

nem kísérik platonista képzetek,44 a halál nem az Istennel való találkozás lehető-

sége. A repülés képében van valamiféle eltávolodás, felfelé törekvés, de a felsorolás 

rendje („Repülvén áldjalak, élvén imádjalak…”) azt sugallja, hogy inkább az élethez, 

a lélek újjászületéséhez tartozik, nem a halálhoz, nem a másféle világba távozás-

hoz. A keresztény sztoicizmus45 helyett a szöveg egészét krisztocentrikus teológia 

formálja, gondolati íve ezen nyugszik. Az Istent és az embert Krisztus köti össze. 

Őrá mutat a négy tétel, a Balassi megírta sorrendben: az ő áldozata és érdeme a 

kiindulópont (3. versszak), ezáltal jön a földre a kegyelem (4. versszak), őróla szól 

az írás (6. versszak), az őbelé vetett hit üdvözít (6. versszak). Az üdvösség élet és 

halál is – egyszerűen: lét Istenben. Bornemisza szavaival:

„Az örök élet nem egyéb, hanem látni, nézni és élni azzal, aki minden jónak ké-

nese és kútfeje, aki teremt és éltet mindeneket. Az az színről-színre nézni, látni, 

hallani, szólani az nagy és mindenható felséges Istennel, kiben minden hívek és 

áldottak […] lakoznak.”46 

A hozzá vezető utat, lelki folyamatot, a megtérést is megjeleníti a vers zárlata. 

A kevés számú, de annál kifejezőbb költői kép, a megnyitás és a szárnyalás nem 

a platonista értelemben vett test börtönéből való szabadulást fejezik ki, hanem a 

„vétek nélküli”, tehát bűntől megváltott ember boldogságát. Isten szabadít, tehát 

térít meg (Szentlelkével) – ő nyitja fel marka zárját, ugyanakkor az embernek is 

van – Isten által irányított – aktivitása. Mintha a szöveg alkotója ismerné Luther 

radikális gondolatát, a törvény és az evangélium megkülönböztetését:

„A »megtérni« igét a Szentírás kettős értelemben használja: törvény szerinti 

és evangélium szerinti értelemben! A törvény szerinti értelemben követelő és 

parancsoló a hangja, amellyel nemcsak az igyekezetet, hanem életünk teljes 

 43 Kszeghy 2004, 59. o.
 44 Horváth 1987, 657. o.
 45 Németh 1984, 92–93. o.
 46 Bornemiszától idézi Eckhardt 1972, 158. o.
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megváltozását várja el tőlünk, ahogyan azt Jeremiás oly gyakran megfogalmazza: 

»Térjetek meg, mindenki az ő gonosz útjáról! Térjetek meg az Úrhoz!« Ebben 

foglalja össze a törvény minden követelését, és ez eléggé nyilvánvaló.

Az evangélium szerinti értelemben azonban ez a vigasztalás hangja, az Isten 

ígéretéé, amely semmit nem követel tőlünk, hanem kegyelmének ajtaját tárja ki 

előttünk, amint azt a 14. zsoltár 7. verse megénekli: »Amikor az Úr jóra fordítja 

népe sorsát, ujjong majd Jákob, és örül Izrael«, hasonlóan egy másik zsoltárvers-

hez: »Térj vissza, lelkem, nyugalmadba!« A törvény és az evangélium szerinti 

megtérésről legrövidebben Zakariás tesz bizonyságot, mert a teljes törvény sum-

máját adja, amikor így szól, »Térjetek meg!«, de a teljes evangélium summáját is 

adja, amikor így folytatja: »Én is megtérek hozzátok\«”47

A lírai alany sem itt, sem a vers más részében nem ígér semmit: nem fogadkozik, 

nem ajánl fel szolgálatot, megjavulást, erkölcsös életet. Az ige ugyanis nem cse-

lekedetet vár a hívőtől. Más feltételt nem állít a bűntől való megváltásra váró elé, 

mint a hitet. Isten az, aki ígér, aki vigasztalja a bűne miatt kétségbe esőt, aki az 

evangéliumot Krisztus által elhozza.

6.

Az eddigieket összegezve megállapíthatjuk, hogy a számok szimbolikája erősíti a 

vers hitvalló jellegét, s megfordítva: a számok jelentése vélhetőleg a hitvallás szerint 

értelmezhető. A kettes az Isten–ember viszonyra világít. Ez a mű témája, és kétsoros 

a strófaszerkezete is. A hármas szám a keresztény hit megvallása lehet, Isten három 

személye előtti tisztelgés; ezzel van összhangban a versforma és a versszerkezet. A né-

gyes szám hordozza a személyes meggyőződést, a lutheri krisztocentrikus hitvallást, 

de egyben a kimondhatatlanra, az elrejtettre, a megfejthetetlenre, a megmagyaráz-

hatatlanra is utal, hiszen a Bibliában és az ókori nyelvekben Isten neve négybetűs. 

Amennyiben a hármas szám az égi világra vonatkozik, úgy vele szemben a föld, a 

földön tudható igazság (mint például Jézus életéről a négy evangélium) a négyesben 

van jelen. Hagyományosan szimbolizálja ez a szám a földi viszonyokat (égtájak, évsza-

kok), s a földön megtestesült Isten, Jézus Krisztus keresztjét is.48 Mintha ez a tömör 

vers is egy négyzet lenne: 16 sor, mindegyik 16 szótaggal. A 16 a 4 szorzata, mintegy 

megerősítése (ahogy ezt a szimbolikával foglalkozó szakirodalom a 3, 9, 27 számmal 

kapcsolatban is megállapítja) . A boldogságot jelképező 8-as a versszakok számában 

van jelen. A versformában a 6 és a 4 játszik meghatározó szerepet, ilyen szótagszámú 

 47 Luther 1996, 94–95. o.
 48 Jankovics 1992.
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ütemekkel találkozunk minden sorban. A 6 a teremtésre és a tökéletességre szokott 

utalni, s ezt a 4 még meg is erősíti, hiszen szintén a teremtett világra mutat.

Túlzás lenne a művet világmodellnek tekinteni, de a legátfogóbb világképi jegye-

ket, ég és föld kettősségét, az emberi lét alapkérdéseit – az élet értelme, halál, bűn, 

szenvedés –, az Isten–ember kapcsolat mibenlétét jeleníti meg, mégpedig a végsőkig 

letisztult fogalmakkal, ugyanakkor nagyon érzékletesen, nem túlburjánzó, inkább 

erőteljes képvilággal. A szimbolikus négyes szám kiemelése világossá teszi, hogy a 

teológia nem rendelődik alá sem a művészi kifejezés igényeinek, sem a személyiség 

önfeltáró hajlandóságának. Az Adj már csendességet minden jelentésrétege a nem 

is rejtett teológiai mag köré szerveződik.
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Lenczné Vrbovszki Judit Anikó

Kutatás Lotz János nyelvészprofesszor 

hagyatékában az oszakai Kansai Gaidai 

Egyetem könyvtárában

„A nyelv olyan, mint a jéghegy. Egy része […] nyitva áll a közvet-

len megfigyelés számára. De egy jóval nagyobb része […], amely 

a felszín alatt rejlik, csak közvetett kutatással fürkészhető ki.”

Lotz János

A kutatás háttere

2014 áprilisában a bonyhádi gimnázium akkori igazgatóhelyetteseként 11 napot 

töltöttem Japánban Mátics Anna tanítványommal a Magyar Tehetségsegítő Szer-

vezetek Szövetségének pályázata segítségével. Az utazásnak több célja is volt, az 

egyik az Oszakai Egyetem Idegen Nyelvi Karán 2014. április 16-án rendezett magyar 

kulturális napon való részvétel és közreműködés. A program szervezője Waseda 

Mika professzor asszony, az Oszakai Egyetem magyar nyelvtanára, aki 1996-ban 

kapta meg az 1977-ben alapított Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Lotz 

János-emlékérmét a Japánban végzett évtizedes magyar nyelvtanári, nyelvkönyvírói 

és hungarológiai munkásságáért. A magyarul kiválóan beszélő professzor korábban 

kétszer is járt a bonyhádi gimnáziumban, ahol bemutatta a japán diákok magyar 

nyelvtanulásának módszerét és az egyetemen szervezett magyar kulturális progra-

mokat. Az ő meghívására vettünk részt Oszakában a magyar kulturális napon, ahol 

tanítványom magyar népdalokat és néptáncot tanított a japán egyetemistáknak, 

jómagam pedig Lotz János életét és munkásságát, valamint a születésének 100. 

évfordulójára készített kiállítási anyagot mutattam be a közel hetven magyarul 

tanuló japán diáknak.

Waseda Mika professzor segítségével valósítottuk meg utazásunk másik célját, 

hiszen közbenjárásának köszönhetően lehetőségünk volt az oszakai Kansai Gaidai 

Egyetem könyvtárában megtekinteni és kutatni Lotz János hagyatékát. Az itt fel-

tárt és a korábban felkutatott ismeretanyagot szeretném ebben a tanulmányban 

ismertetni.
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Lotz János (1913–1973) világhírű evangélikus nyelvészprofesszor az MTA tiszte-

letbeli tagja, a George Washington-díj kitüntetettje a bonyhádi evangélikus reálgim-

názium egyik legkiválóbb tanulója volt 1923–1931 között. Kitűnő érettségije után a 

Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, felvételt nyert az Eötvös Collegiumba 

is, majd elnyert egy kétéves stockholmi ösztöndíjat. A két évből húsz lett, s közben 

létrehozta Stockholmban a világ első hungarológiai központját. 1947-ben meghívást 

kapott a New York-i Columbia Egyetemre, 1967-ben pedig a Washingtonban műkö-

dő Center for Applied Linguistics nyelvészeti kutatóközpont vezetésére kérték fel. 

Az intézeti munka keretében világkongresszusokat szervezett, és azokon előadóként 

is szerepelt. Munkáját főleg két területre összpontosította; az egyik a kontrasztív 

nyelvészet, a másik a világ nyelveinek leírása és összehasonlítása volt. Lotz János 

meggyőződése szerint a nyelv teszi lehetővé a kultúrát és a tudás halmozását. Ezért 

szentelte életét a nyelvtudománynak. Élete és munkássága mindannyiunk számára 

azt példázza, hogy egy szegény családból származó tehetséges, szorgalmas, a világra 

nyitott, érdeklődő gyermekből is lehet ismert ember, s akár az Egyesült Államok 

egyik vezető, kiváló nyelvészprofesszorává is válhat. A bonyhádi gimnázium tanárai 

és diákjai emlékét tisztelettel őrzik és ápolják, s nemcsak Bonyhádon, hanem egész 

Magyarországon és a világ számos pontján is.

2006-ban, gimnáziumunk alapításának 200. évében iskolánk folyosóján emléktáb-

lát helyeztünk el Lotz János tiszteletére, valamint Lotz János útja címmel jubileumi 

emlékkönyvet adtunk ki dr. Terts István nyelvész (PTE) szerkesztésében. Intézmé-

nyünkben 2005-től működik a Lotz János anyanyelvi szakkör, amelynek egyik fő 

célkitűzése a Lotz-kutatás. E munka eredményeképpen készült el 2006-ban egy 40 

perces ismeretterjesztő film Lotz életéről és munkásságáról Világhírű bonyhádi 

diákunk: dr. Lotz János címmel. A filmben egyrészt hazai és külföldi nyelvészek 

nyilatkozatait tettük közzé: dr. Szépe György (1931–2012) professor emeritus (PTE), 

dr. Petőfi S. János (1931–2013) professor emeritus (Maceratai Egyetem, Olaszország), 

dr. Antóni Judit adjunktus (PTE–IGYK), másrészt dr. Kolta László (1925–2010) 

tanár, helytörténész, valamint a bonyhádi gimnázium igazgatója, Ónodi Szabolcs 

és a gimnázium tanára, Lenczné Vrbovszki Judit Anikó osztotta meg gondolatait.

Kutatásaink során 2009-ben eljutottunk Stockholmba és Uppsalába is, ahol a két 

egyetemi könyvtárban hasznos információkat gyűjtöttünk Lotz János svédországi 

tevékenységéről. Tomas Kertész és Susanna Falström könyvtárosok segítségével 

néhány értékes kiadvánnyal bővült a gimnázium Lotz-gyűjteménye, amelyek további 

adalékokat biztosítanak a monográfiához.

Lotz János amerikai munkásságáról is szerettünk volna több információt gyűj-

teni, ehhez volt kiváló lehetőség a japán kutatómunka. Előzetes engedélyeztetés 

után Katayama Jun, az oszakai Kansai Gaidai Egyetem Könyvtárának és Média-
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központjának könyvtárosa készségesen rendelkezésünkre bocsátotta a hagyatékot, 

bármit megnézhettünk, kézbe foghattunk, lefotózhattunk. A hagyatékot korábban 

már feldolgozták és katalogizálták, az 1995-ben kiadott A Catalogue Of John Lotz 

Collection című könyvvel minket is megajándékoztak.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon hogyan került Lotz hagyatéka Japánba. Lotz 

János Japánban is ismert tudós volt a finnugrisztikával foglalkozó kutatók között, 

így nem csoda, hogy halála után a páratlanul értékes hagyatéka, a nyelvtudomány 

szinte minden területére kiterjedő, közel 8500 darabból álló könyv-, folyóirat-, cikk-, 

levél- és kiadványgyűjteménye a japán Kansai Gaidai Egyetem könyvtárába került, 

ahol Tokunaga Yasumoto (1912–2003) uralisztikai tudós és Koizumi Tamotsu 

(1926–2009) professzor vezetésével a magyar és a finn nyelvtanítás mellett uralisz-

tikai posztgraduális képzés is folyt. A két tudós nyelvésznek nagy szerepe volt abban, 

hogy Lotz János hagyatékát 1977-ben 19 310 000 JPY-ért megvásárolta az egyetem, 

amelyhez 12 870 000 JPY támogatást kaptak a japán művelődési minisztériumtól.1

A Lotz család

A Lotz család a 18. század közepén a német betelepítéssel együtt került Magyar-

országra, pontosabban a Somogy keleti részén található Somogyvámos nevű fa-

luba. Zsellérek voltak, csak negyed telken (kb. 5-7 hold) gazdálkodhattak, ami a 

mindennapi megélhetéshez sem volt elegendő. Lotz Márton, Lotz János édesapja 

a 19. század végén született, a szülei korán meghaltak, s így az árvát egy család ke-

gyelemkenyéren nevelte fel. Lotz Márton megnősült, May Katalint vette feleségül, 

majd megszületett az első gyerekük, egy kislány. Egy jobb életre vágyódva ők is az 

„ígéret földjére” mentek, 1910-ben kivándoroltak Amerikába munkát keresni. Azért 

mentek el, hogy egy kis pénz szerezzenek, ezzel megteremtve a család jobb meg-

élhetését. 1910-től 1920-ig kinn élt a család Amerikában, s második gyermekként 

ott született Lotz János 1913. március 23-án, Milwaukee városában (Wisconsin 

állam). Életének első hét évét Amerikában töltötte. A munkakeresés miatt gyakran 

változtatták lakóhelyüket, de amikor János hatéves és iskolaköteles lett, Detroitban 

 1 A magyar nyelv és kultúra kutatását tudományos színvonalon művelő első japán szakember 

Tokunaga Yasumoto (1912–2003), aki 1940–1942 között Budapesten tanult. Magyart tanított, 

cikkeket írt, magyar szépirodalmi műveket is fordított. Tokunaga elsősorban nyelvésznek tekint-

hető, noha a magyar kultúra számos területén munkálkodott. A ’70-es évektől kezdve több helyen 

megindult Japánban a magyar nyelv oktatása. 1973-ban létrejött a Japán Uralisztikai Társaság, 

amelynek első elnöke az említett Tokunaga Yasumoto volt, majd 1977-től Koizumi Tamotsu 

(1926–2009) viselte ezt a tisztet, akinek a szakterülete a fi nn nyelv és az uráli nyelvészet. A társaság 

tagjai főleg olyan kutatókból állnak, akik valamelyik uráli nép nyelvével, irodalmával, néprajzával, 

történelmével foglalkoznak, bár a tagok legtöbbje elsősorban nyelvész.
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kezdte meg az iskolát. Nem végleg települt ki a család, az apának az volt a terve, 

hogy pénzt gyűjt, és ezzel megélhetési gondjaikat megoldva majd hazatelepül. 

A hazaküldött pénzt azonban a nagyszülők hadikötvényekbe fektették, s az első 

világháború elvesztése után ezek a kötvények már semmit nem értek, a pénz elve-

szett. A család 1920-ban visszatért a régi, somogyvámosi szülői házba. János ekkor 

hétéves volt, s a somogyvámosi elemi népiskolában folytatta tanulmányait, ahol 

Böhm (Böjte) Sándor volt a tanító. Böhm tanító bácsi csodálkozva látta a hétéves 

Jánoska szellemi adottságait, aki magyarul, németül, angolul folyékonyan beszélt. 

Amikor a 4. osztályt elvégezte, rábeszélte a szülőket, hogy gyermeküket taníttassák, 

de a szegény sorsú szülők erre nem vállalkozhattak. Ekkor Böhm Sándor felvette 

a kapcsolatot a bonyhádi evangélikus reálgimnáziummal, ahol megígérték, hogy 

a gimnázium a tehetséges evangélikus gyermeket ingyen tanítja. Így került Lotz 

1923-ban Bonyhádra, ahol az internátusban teljes ellátást, szállást, háromszori 

étkezést kapott tandíjmentesen.

Bonyhádi diákévek

Lotz János rendkívüli adottságokkal rendelkezett. Gyors felfogóképessége és tu-

dásvágya kitartó szorgalommal párosult. Nem volt olyan tanév végi záróünnepély, 

amelyen az iskola alapítványaiból ne részesült volna pénzjutalomban. A diáktársai 

és az évkönyvek feljegyzései szerint Lotz János melegszívű, jó kedélyű, segítőkész, 

játékos diák volt, kedvenc sportjai közé tartozott a labdarúgás, ezenkívül remekül 

sakkozott, mindenkit legyőzött. Segített az osztálytársai tanulmányi munkájában, 

és a cserkészetnek is lelkes híve volt. Tehát remek diák volt, aki meghálálta az in-

gyenes tanulás által biztosított lehetőségeket.

Hajas Béla (1877–1953) magyar–latin szakos tanár, a Berzsenyi Dániel Irodal-

mi Társaság tagja nyolc éven keresztül volt Lotz János osztályfőnöke, magyar- és 

latintanára a bonyhádi gimnáziumban. A tudós tanárról a legnagyobb tisztelettel 

emlékezett meg:

„A nyelvtan iránti érdeklődést Hajas Béla ébresztette fel bennem. A latin és 

magyar szövegek pontos, minden részletre kiterjedő elemzésének nagy szerepe 

volt abban, hogy későbbi munkáimban igyekeztem elkerülni a tetszetős, de a 

valóságot nem híven tükröző megoldásokat.”2

A gimnáziumban 1908-ban alakult meg a Petőfi Sándor Önképzőkör, amely a 

tehetséggondozásnak fontos színtere volt. Lotz János ötödikes diákként 1927-ben 

 2 Lotz 1976, 334. o.
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lett tagja, majd az 1930/31-es tanévben ifjúsági elnöke. Az önképzőkör munkáját 

Lotz így értékelte: „A gyűléseken beszédek, szavalatok, versek, műfordítások, ének-

és zeneszámok, eredeti dalok, novellák, tudományos tárgyú dolgozatok kerültek 

előadásra…”3

Az önképzőkörben pezsgett az élet, s Lotz János már hatodikos diákként meg-

jelent első versével, fordított latin költőktől, például Horatiustól, német költőktől, 

különösen Heine tetszett neki, és mivel meglepően jól beszélt angolul, az angol 

irodalom kiválóságaitól is fordított. Írt továbbá novellákat, elbeszéléseket, irodal-

mi jellegű dolgozatokat is a ballada fejlődéséről. Ezeket az önképzőkörben előadva 

megvitatták és értékelték a diákok. Az önképzőkör tulajdonképp a demokráciának 

egy kis műhelye volt, mert ott szabadon elmondhatta mindenki az elhangzott 

műsorral kapcsolatos véleményét, vitatkozhattak a diákok, végül szavazattal minő-

sítették a produkciókat. Lotz Jánosnak több munkája, verse, műfordítása, prózája 

az Érdemkönyvben is megtalálható, a legjobb, legkiválóbb alkotásokat ugyanis 

ezekben rögzítették.

1930 májusában az önképzőkör történetében egyedülálló eredmény született: a 

hetedikes Lotz János az évenként meghirdetett összes pályatételt megnyerte. Első dí-

jat nyert az irodalmi tétel kidolgozásával, egy ókori latin költemény műfordításával, 

valamint egy német nyelvű vers művészi átültetésével. A Magyarország integritá-

sának eszközei és útja című társadalomtudományi pályadolgozata szintén a legjobb 

volt. A fizikai pályázati feladatot Lotz egy nyolcadikos diákkal együtt dolgozta ki; a 

győzteseknek járó első díjat megosztották. A Belmisszió Kör 50 pengős pályázatát 

Az ágostai hitvallás hatása a magyar lélek fejlődésére című dolgozatával nyerte el. 

Pénzjutalmat nyert a Bankok Egyesülete által kiírt pályázaton is A takarékosságról 

kifejtett gondolataiért. Lotz János két népies műdalt is szerzett, amelyeknek zenéjét 

is, szövegét is ő írta. A dalokat Gallé István és a diákok hattagú vonószenekara 

adta elő. A szórakoztató, könnyed dalok nagy sikert arattak a hallgatóság körében.

Lotz János teljesítménye egyedülálló volt. A gimnázium nyomtatott évkönyvében 

Faik Henrik igazgató úr és Rózsa Sándor önképzőköri vezetőtanár a következőket 

írta: „Feltűnő volt Lotz János VII. osztályos tanuló kritikai készsége és tudományos 

felkészültsége. Illesse e helyen is dicséret!”4

Lotz János osztálytársa és legjobb barátja Kovács Zoltán volt, aki az 1980-as 

években nagyon sokat fáradozott azért, hogy Lotz munkásságát megismerjék a 

bonyhádi gimnazisták.

 3 A Tolna-Baranya-Somogyi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye Bonyhádi Reálgimnáziumának értesítője az 

1930–31. tanévről, 16. o.
 4 A Tolna-Baranya-Somogyi Ág. Hitv. Ev. Egyházmegye Bonyhádi Reálgimnáziumának értesítője az 

1929–30. tanévről, 41. o.
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Egyetemi évek Budapesten

Lotz János a kitűnő érettségije után 1931 szeptemberében a budapesti Pázmány 

Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar–angol–német sza-

kon folytatta tanulmányait. Kivételes tehetsége és felkészültsége révén az egyetem 

mellett felvették az Eötvös Collegiumba5 is, ahol a középiskolai tanárjelöltek elit-

képzése folyt. A ritka tehetséggel és szorgalommal megáldott fiatalember értékeit 

professzorai hamar felfedezték. 1932 őszén jelent meg a Pesti Hírlap nyelvőre című 

kötet, amelynek szerzői a nyelvművelés rangos képviselői és akadémikusai voltak: 

Kosztolányi Dezső, Négyessy László, Zsirai Miklós, Tolnai Vilmos, Gombocz Zoltán, 

Horger Antal, Zolnai Gyula, Balassa József – és egy 19 éves, másodéves egyetemi 

hallgató, Lotz János. A Mit mondanak nyelvünkről az idegenek? című dolgozatá-

ban bemutatja, csokorba szedi a 960-tól 1931-ig élt külföldi nyelvészek, tudósok, 

filozófusok, bölcselők, krónikaírók, püspökök véleményét a magyar nyelvről. Ez-

zel az írásával felkeltette a nyelvészek, különösen Gombocz Zoltán (1877–1935)6 

nyelvésztudós, az Eötvös Collegium igazgatójának figyelmét. Gombocz a budapesti 

egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének vezető professzoraként nagy hatást 

gyakorolt az egyetemi ifjúságra a nyelvről vallott akkor forradalmian új felfogá-

sával. Lotz őt tekintette mesterének. Kosztolányi Dezső (1885–1936) is felfigyelt 

Lotzra, további írásokra ösztönözte, és magántitkáraként alkalmazta.7 Az elfoglalt 

írók, költők előszeretettel alkalmaztak értelmes, a világ dolgaiban jól tájékozódó, 

az emberekkel jól kommunikáló, udvarias és jól nevelt egyetemistákat titkárként, 

akiknek az volt a feladatuk, hogy az írók napi ügyeit, meghívásait, előadásait számon 

tartsák, szervezzék, és mentesítsék őket az idegőrlő és időrabló adminisztrációtól. 

Mindenki jól járt ezzel; Kosztolányinak több ideje maradt az írással foglalkozni, Lotz 

 5 Az Eötvös Collegiumot 1895-ben báró Eötvös Loránd alapította azzal a céllal, hogy színvonalas, 

széles látókörű magyar középiskolai tanárokat képezzenek. A Collegium kezdetben elsősorban a 

vidéki szegényebb rétegekből vagy középosztályból származó tehetséges fi atalok otthona volt.
 6 Igen széles látókörű, nagy tehetségű tudós. Tanszéke és Eötvös collegiumi tevékenysége szellemi 

gócpont volt, pedagógiai működése és személyes hatása, irányító szerepe kiindulópontjául szolgált 

egy köréje csoportosuló fi atal tudós nemzedéknek. Munkásságának iránya a magyar nyelvtudomány 

egész területére kiterjedt, mindvégig érdeklődéssel foglalkozott a kísérleti fonetikával, majd a leíró 

és történeti hangtannal. Egyetemi oktatómunkájából alakult ki magyar történeti nyelvtana; ennek 

egy része egyetemi előadásai nyomán, jegyzet formájában jelent meg.
 7 Kosztolányi számára a nyelv minden; az élet, a teremtés alfája és ómegája. Ízig-vérig szabad szelle-

mű művészként érdeklődéssel és olthatatlan kíváncsisággal fordul minden nyelv felé: „Egy új világ 

kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel” – írja 

a Tíz legszebb szó című művében (Szili 2009).
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János pedig némi zsebpénzre tett szert, valamint megtanulta a költőtől a verstan 

fegyelmét, az irodalmi ízlés követelményeit és a szerkesztői munkát.

Gombocz Zoltán hirtelen halála miatt Lotz János nem nyelvészetből, hanem 

filozófiából kényszerült doktorálni. A történelmi világkép – Az ember az időben 

című doktori értekezése kora történettudományának kereteit feszegeti ismeretel-

méleti szemszögből.

Lotz János nagy veszteségként élte meg Gombocz Zoltán halálát. „Kegyelettel 

emlékezem meg kiváló tanáromról. Ő biztatott egy magyar nyelvtan elkészítésé-

re” – írta róla.8 Az ő ösztönzésére kezdett el foglalkozni a nyelvtudomány szinkron 

témáival. Gombocz Zoltán professzor még halála előtt a tanítványa kutatói képes-

ségének továbbfejlesztése érdekében kétéves külföldi ösztöndíjat szerzett Lotz János 

számára. A huszonkét éves fiatalember germanisztikai és filozófiai felkészültségének 

elmélyítése céljából a stockholmi főiskolán folytathatta tanulmányait 1935 őszétől.

Stockholm

Svédországban a magyartanítás bevezetése Karl Bernhard Wiklund (1868–1934) 

nevéhez fűződik, aki 1894-ben kezdte el a finnugor nyelvek oktatását az uppsalai 

egyetemen, és akit 1896-ban neveztek ki a finnugor nyelvészet magántanárának. 

Wiklund utóda Leffler Béla (1887–1936) volt, aki 1919-ben érkezett Svédországba, 

s fontos kultúraközvetítő tevékenységet fejtett ki: magyarországi utazásokat szer-

vezett újságíróknak, magyar szépirodalmi műveket fordított svédre. Első jelentős 

fordítása egy verseskötet volt (Ungersk lyrik, 1922). Leffler alapította a Magyar Társa-

ságot (Ungerska Sällskapet), amely jelentős segítséget nyújtott az 1929-ben alapított 

magyar intézetnek (Ungerska Institutet). Nagyon fontos hatása volt Lefflernek ab-

ban, hogy Svédország és Magyarország egyezményt kötött ösztöndíjasok cseréjéről. 

Ennek értelmében végezhetett svédországi tanulmányokat Lotz János is.

Lotz 1935 őszén érkezett Stockholmba, ahol a Királyi Magyar Intézet lektorként 

alkalmazta, s a stockholmi főiskolán magyar nyelvet tanított. 1936-ban váratlanul 

elhunyt Leffler Béla, így Lotz Jánost 23 éves korában kinevezték a Magyar Intézet 

igazgatójának, ezt a tisztséget 20 éven keresztül viselte. Közben itthon kiemelkedő 

eredménnyel doktorált, majd 1937-ben „sub auspiciis Gubernatoris”, azaz aranygyű-

rűs kitüntetéssel bölcsészdoktorrá avatták. 1939-ben a stockholmi főiskola vezetője 

magántanárrá habilitálta, majd a magyar nyelv docensévé nevezte ki Lotzot. Ez volt 

az első eset, hogy Stockholmban külföldi állampolgárt magántanárrá neveztek ki. 

Björn Collinder (1894–1983) felkérésére 1938-tól az Uppsalai Egyetemen is tartott 

 8 Kolta 2000, 59–70. o.
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nyelvtanfolyamokat. Óráit szép számú hallgatóság látogatta, akikkel a magyar 

nyelvtan és irodalom mellett a magyarságot is megszerettette.

Lotz munkásságának egyik központi fejezete a magyar hangrendszer vizsgálata 

volt. Első stockholmi éveiben írta meg máig legnagyobb művét, a Das ungarische 

Sprachsystem (A magyar nyelvrendszer) című strukturális grammatikáját. Ilyet 

azóta sem írtak a magyar nyelvről.

A második világháború idején a Stockholm–Uppsala régió rendkívül érdekes 

kutatómiliő lett azoknak a kutatóknak a jóvoltából, akik menedékjogot kértek Svéd-

országban: itt tartózkodott Lotz Jánoson kívül Wolfgang Steinitz és Roman Jakobson 

is. A három nyelvész nagyon eredményesen dolgozott együtt, számos nyelvészeti 

kiadványt jelentettek meg. Roman Jakobson 1942-ben Amerikába emigrált, ahol 

előkészítette Lotz amerikai útját is.

Lotz kezdeményezte 1943 márciusában a göteborgi „magyar kultúrnapokat”, 

amelynek középpontjában Kodály Psalmus Hungaricus című művének bemutatása 

állt. A svédországi magyar kultúrmisszió eredményes működésének legszebb el-

ismerése volt, amikor 1943-ban a svéd államtanács a stockholmi főiskolai tanács 

felterjesztésére vizsgajogot engedélyezett magyar nyelvből a főiskola részére azzal a 

megszorítással, hogy a vizsgajog csak addig érvényes, ameddig az előadásokat Lotz 

János tartja. Lotz Svédországban nagyon jól megtanult svédül. Magyar, finnugor 

és általános nyelvészeti munkássága mellett figyelemre méltó eredményeket ért 

el a svéd nyelv leírásában és a svédországi nyelvészet történetének kutatásában 

is. S ott, a háború alatt szigetként viszonylagos nyugalomban maradt országban 

alkalma volt arra, hogy alaposan elsajátítsa a skandináv tudósok által akkoriban 

kiemelkedően művelt matematikai logikát, valamint minden idők legszigorúbb 

– logikai megalapozású – nyelvészetelméletét, a glosszematikát.

Lotz méltó utóda volt Leffler Bélának, az ő munkássága a hungarológia egyik 

csúcspontjának tekintető Svédországban. Lotz János szervező munkája nyomán jött 

létre Stockholmban az első jelentős skandináviai magyarkutató központ. Nemcsak 

magas szintű nyelvi és nyelvészeti oktatás folyt itt, hanem jelentős szervező és 

kiadói munka is: kiadványsorozatok és szemináriumok révén méltán vált híressé.

Amerika

Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Colum-

bia Egyetemre vendégtanárnak. Lotz sokáig habozott, hogy elfogadja-e a meghívást, 

de aztán hamar otthon érezte magát a metropoliszban. Jakobson mellett egy nagyon 

jelentős nyelvészeti körrel ismerkedett meg, Claude Lévi-Strauss, André Martinet, 

Giulio Bonfante, Sebeök Tamás Európából, és sokan mások Amerikából találkoztak 
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ott össze. Lotz két év múlva az általános és összehasonlító nyelvészet professzora, 

majd 1953–67 között az egyetem urál-altaji intézetének és urál-altaji nyelvészeti 

kutatások központjának igazgatója lett.

A Columbia Egyetemen előadásokat tartott általános és magyar nyelvészet-

ből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom- és művelődéstörténetből, finnugor 

nyelvekből és nyelvészetből. Professzorként közkedvelt és közismert volt, óráira 

előszeretettel jártak azok a diákok is, akik nem nyelvészetet tanultak. A magyar 

nyelv szerkezetéről, törvényszerűségeiről angol nyelven beszélt, így előadásai hozzá-

férhetők voltak azok számára is, akiknek nem magyar volt az anyanyelvük. Nagyon 

jó előadó volt, emellett kiemelkedő szerepe volt a rajztudásának is, gyönyörű ábrákat 

rajzolt a táblára. Híresek voltak a kockamodelljei,9 de másféle ábrákat is használt. 

Gondos tanári munkát végzett, minden óráját szinte egyes hallgatókra lebontott 

terv szerint szervezte. Tehetséges tanítványainak az egyetem után is lépésről lépésre 

egyengette tudományos útját.

Leghíresebb tanítványa, majd későbbi professzortársa a Columbia Egyetemen, 

Robert Austerlitz (1923–1994) a következőképpen nyilatkozott Lotzról:

„Kiváló tanár volt, előadásait világosság, a problémák nagyvonalú és érzékletes 

bemutatása jellemezte, és csípős, de humorba mártott aforizmák kísérték. […] 

Hihetetlenül gyors felfogású és páratlan emlékezőtehetséggel megáldott ember 

volt, akinek sokszor terhére volt környezete észjárásának lassúsága. Diákjaival 

mégis rendkívül türelmesen bánt – a szó közvetlen és átvitt értelmében is. […] 

Nyelvész volt, akit szenvedélyesen érdekelt az irodalom, a költői nyelv, benne a 

metrika sajátosságai. Ugyanakkor jártas volt a matematikai logika világában, 

sőt a kombinatorika és a topológia tudományában is, ami filozófiai indíttatású 

nyelvészeti érdeklődéséből fakadt. […] Fonetika iránti kíváncsisága elvezette a 

fizika, közelebbről az akusztika tanulmányozásához, s a Bell-laboratóriummal 

együttműködve az ő felügyelete alatt jött létre a magyar nyelv hangjairól készült 

máig legjobb röntgenfilm.”10

Amint látjuk, Lotz úttörője volt a nyelvészeti, fonetikai filmek készítésének. Frank-

lin S. Cooperrel (1908–1999), a Haskins Laboratórium igazgatójával kialakított 

együttműködésének köszönhetően a legjobb röntgenhangosfilmet készítette el a 

magyar nyelvről. Az erről szóló levelezést megtaláltuk az oszakai Kansai Gaidai 

Egyetem könyvtárában.

 9  A híres kockamodell. A kockának fönt és lent 4–4 csúcsa van, tehát a 8 részből álló egységeknek a 

viszonyait így ábrázolta. Ezt a török magánhangzóktól a magyar igéken keresztül a svéd szóalak-

tanig mindenütt föl tudta használni.
 10 Terts 2005, 104. o.
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Lotz Svédországgal is hivatalos kapcsolatban maradt, 1966-ig a stockholmi egye-

tem Magyar Intézetének felügyelője volt, gyakran visszajárt látogatóba előadásokat 

tartani.

1967-ben újabb megtiszteltetés érte: a fővárosban, Washingtonban szervezett 

Center for Applied Linguistics nyelvészeti kutatóintézet vezetésére kérték fel azzal a 

céllal, hogy építse ki a nemzetközi intézet európai bázisát Stockholm alközponttal. 

Az interkontinentális nyelvkutatás irányítása most már diplomáciai feladatokkal 

is párosult. Munkáját főként két területre összpontosította; az egyik a kontrasztív 

nyelvészet, a másik a világ nyelveinek leírása volt. 

Lotz János munkássága elismeréseként 1969-ben elnyerte a George Washington-

díjat, amelyet korábban például Teller Ede és Neumann János is megkapott.

Magyarországi kapcsolatai

Lotz Jánost 1964-ben kinevezték a New York-i székhelyű Ford Alapítvány igazga-

tóbizottságába, ahol azt a feladatot kapta, hogy Magyarországgal kulturális cserét, 

tudóscserét készítsen elő. A Magyar Tudományos Akadémia meghívására májusban 

érkeztek Budapestre Stanley T. Gordonnal, a Ford Alapítvány európai ügyintéző 

igazgatójával, a tervek szerint mintegy 200 társadalom- és természettudós cseréjét 

szervezték meg különböző külföldi egyetemekre. Dr. Szép György, a  MTA Nyelv-

tudományi Intézetének tudományos főmunkatársa fogadta a delegációt, és segítette 

a program lebonyolítását. A Ford Alapítvány segítségével indult be a magyar–an-

gol kontrasztív nyelvészeti hullám is, amelyet szintén külföldi tanulmányutakkal 

segítettek.

Lotz Jánost 1966-ban meghívták egy évre a budapesti tudományegyetemre ven-

dégprofesszornak. Ekkor felesége és két fia is vele jött. 1966 őszén az Akadémián 

tartott előadása a magyar nyelvtan struktúrájának olyan modelljét állította fel, 

amely a világnyelvek modelljeihez hasonlítva vált beszédessé. Lotz a nyelvészeti 

strukturalizmus első úttörői közé tartozott – és épp ő volt az, aki ennek a mód-

szernek a határait nagyon is világosan látta. A hazai nyelvészkutatókkal kialakított 

gyümölcsöző kapcsolatának köszönhetően több vidéki egyetemre is meghívták, 

ahol nagy sikerrel mutatta be a nyelvtudomány újabb kutatási eredményeit. Ma-

gyarországon is egyre több tanulmánya jelent meg a hangtan, alaktan, verstan 

témakörében. Nemzetközileg elismert tudományos munkásságával a magyarországi 

nyelvtudomány fejlődését is nagymértékben ösztönözte.

A hazai intézmények – Magyar Pen Klub, Nyelvtudományi Társaság, Magyar 

Tudományos Akadémia – emlékéremmel, díszoklevéllel tüntették ki. 

1970-ben az I. anyanyelvi konferencián, amelyet Budapesten és Debrecenben tar-
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tottak, Lotz János vezető magyar nyelvészekkel, Bodolai Zoltánnal, Deme Lászlóval, 

Bárczi Gézával, Bánhidi Zoltánnal, Lőrincze Lajossal, Kálmán Bélával és Fekete 

Sándorral együtt tartott előadásokat.

Lotz János munkásságának legnagyobb magyarországi elismerésére 1973-ban ke-

rült sor, amikor a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjának választotta. 

Lotz János székfoglaló beszédét betegsége miatt azonban már nem tudta megtartani.

Családja

Lotz János 1956 végén a Philadelphiában megrendezett V. Nemzetközi Antropo-

lógiai és Etnológiai Tudományok kongresszusán találkozott a Kaliforniai Egyetem 

egyik antropológus hallgatójával, Ann Margaret Norsworthyval (1934–2000), akivel 

a következő év július 6-án összeházasodtak.

Lotz János így írt feleségéről:

„A boldogságot igaz értelemben az tudja leírni jól, aki átéli. Az én Annám meleg-

szívű, nagyszerű ember. Bár nálam 20 évvel fiatalabb, érett és komoly, archeológiát 

és etnográfiát tanult. Ahogy utólag kiderült, tanárai az egyik legtehetségesebb 

diáknak tartják, aki valaha tanult a californiai Berkeley Egyetemen. Szép hangja 

van, és jó a humorérzéke, emellett a legszebb lány az egyetemen.”11

1958-ban megszületett első gyermekük, John Martin Lotz (1958–2002), akit Lotz 

János nagyapja és édesapja után dupla keresztnévvel ajándékoztak meg. Ann és 

János második gyermeke, Charles Peter Lotz 1963-ban született. Ekkor Lotz János 

a Columbia Egyetem közelében, a Morningside Drive 50. szám alatt lakott család-

jával. Ebben a házban két lakásuk is volt, egyik a harmadik emeleten, ahol a kis 

család élt, a másik a földszinten, ahol Lotz dolgozószobát rendezett be magának. 

Itt tartotta rengeteg könyvét is.

A kis család 1967-ben költözött Chevy Chase-be (Maryland állam), amikor Lotz 

Jánost felkérték a washingtoni Center for Applied Linguistics igazgatójának. Ebben 

a tisztségben négy évig tevékenykedett, de megrendült egészségi állapotára hivat-

kozva 1971-ben lemondott a központ vezetéséről.

1973. augusztus 25-én családjával a kedvenc washingtoni éttermükben, a Picca-

dillyben ebédeltek, amikor halálos szívroham érte. 

Felesége két kisfiával visszaköltözött Californiába. Lotz János és Ann Margaret 

Norsworthy hamvai a californiai temetőben nyugszanak.

Charles Peter Lotz két évvel ezelőtt üzleti úton Magyarországon járt, s ellátoga-

 11 Kovács 1977, 32. o.
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tott Bonyhádra is, ahol az országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 

döntőjén személyesen ő adta át a díjakat a verseny győzteseinek.

Lotz János emléke

– Lotz János, a magyar filológia nemzetközi művelésének egyik legkiemelkedőbb 

alakja nem érte meg a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 1977-es meg-

alakulását. Svédországi és amerikai egyetemeken kifejtett nagy jelentőségű tudo-

mányos tevékenysége, a magyar nyelv és irodalom kutatásában elért eredményei, s 

mindezek oktatása alapján a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság őt tekinti 

egyik szellemi előfutárának, s ezért róla nevezte el a magyarságtudomány kiemel-

kedő színvonalú művelésének elismerésére alapított emlékérmet. Az emlékérem 

mindazoknak a nem Magyarországon élő hungarológusoknak adományozható, 

akik a magyar nyelvészet, irodalomtörténet, művelődéstörténet vagy néprajztu-

domány terén nagy jelentőségű kutató-, oktató- és szervezőmunkát végeznek, 

hozzájárulnak a fenti tudományágak fejlődéséhez és megismertetéséhez.

– A Lotz János-emlékérem – Ligeti Erika szobrászművész alkotása – az ötévenként 

megrendezett hungarológiai kongresszuson kerül kiosztásra.

– Az 1970-es évek elején Bonyhádon utcát neveztek el Lotz Jánosról a Szecska 

városrészben.

– A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 2002-től a ballagáson minden 

évben megjutalmazza a kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzős diákokat a Lotz 

János érdemérem arany, ezüst vagy bronz fokozatával.

– Gimnáziumunkban 2005-ben Lotz János anyanyelvi szakkör kezdte meg műkö-

dését. A szakkör diákjai Világhírű bonyhádi diákunk: dr. Lotz János címmel 2006-

ban filmet készítettek Lotz János életéről és munkásságáról. Azóta a gimnázium 

bejövő diákjai év elején megtekintik a filmet, s egy tesztet töltenek ki a látottakból. 

A legeredményesebb diákokat a szecskaavató ünnepségen megjutalmazzák.

– Az intézmény alapításának 200. évében emléktáblát helyeztek el Lotz János tisz-

teletére a bonyhádi gimnázium folyosóján, valamint Lotz János útja: Bonyhád 

– Budapest – Stockholm – New York címmel jubileumi emlékkönyvet adtak ki 

dr. Terts István nyelvész szerkesztésében. 

– A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 2007 óta szervezi az országos 

Lotz János szövegértési és helyesírási versenyt 4., 7–8. osztályos, 2015-től 9–10. 

évfolyamos diákoknak is. A háromfordulós versenyre évente több mint 200 is-

kola közel 4000 diákja jelentkezik. Az idei tanévben erdélyi iskolák is neveztek a 

versenyre. A döntőt mindig Lotz János március 23-i születésnapjához közel eső 

hétvégén rendezik Bonyhádon.
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– A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 2008 óta minden augusztus 

elején megrendezi a Lotz János nyári diákegyetem programját a gimnáziumban. 

Lotz János világhírű nyelvész a filozófiai nyelvészet úttörője és nagyhatású képvi-

selője a nagyvilágban. Célunk egyrészt az ő szellemi hagyatékának ismertetése, 

másrészt 30 órás tehetségműhelyekben a nyelvészettel, kreatív írással, színjátszás-

sal, újságírással, riporterséggel, szerkesztéssel, zongorázással, képzőművészettel, 

kézművességgel, japán kultúrával szívesen foglalkozó diákok továbbképzése és 

tapasztalatcseréje. Célunk, hogy a világ bármely pontján élő, a magyar nyelv és 

a fenti témák iránt érdeklődő fiatalok találkozzanak és ismerkedjenek progra-

munkon. Az elmúlt években a világ számos országából érkeztek nyelvészek a Lotz 

János nyári diákegyetem programjára. Hazai egyetemek nyelvészelőadói voltak: 

dr. Szépe György professor emeritus a Pécsi Tudományegyetemről; dr. Horváth 

Iván, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régi Magyar Irodalom Tanszékének 

vezető professzora; dr. Terts István, a Pécsi Tudományegyetem Magyar Nyelvi 

Intézetének docense; Benkes Zsuzsa nyelvész, tankönyvíró; dr. Csepregi Márta, 

az ELTE Finnugor Tanszékének docense; dr. Kaltenbach Jenő magyar jogász, a 

nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, az állam- és jogtudo-

mányok kandidátusa; Gráfik Imre, a Néprajzi Múzeum nyugalmazott főosztály-

vezetője; Antalné Szabó Ágnes docens az ELTE-ről; dr. Vihar Judit docens, a KRE 

tanára. Külföldi egyetemek nyelvészei közül előadók voltak: dr. Simoncsics Péter, 

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének 

nyugdíjas docense; Simon Szabolcs nyelvész, egyetemi tanár, a komáromi Selye 

János Egyetem magyar tanszékének oktatója; Waseda Mika nyelvész az Oszakai 

Egyetemről Japánból; Daniel Mario Abondolo (a magyar nyelv és irodalom ta-

nára a Londoni Egyetemen); Petőfi S. János, a Maceratai Egyetem (Olaszország) 

emeritus professzora, az MTA tagja; dr. Péntek János, a Babeş-Bolyai Tudo-

mányegyetem nyelvészprofesszora, az MTA külső tagja; Molnár-Bodrogi Enikő, 

a Babeş-Bolyai Tudományegyetem nyelvészdocense; Benő Attila, a Babeş-Bolyai 

Tudományegyetem docense; Pápai Sarolta hungarológus (Skopjei Egyetem), 

Selmeczy Soma nyelvész (Londoni Egyetem).

– A somogyvámosi általános iskola 2011-ben felvette Lotz János nevét.

– A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium 2013-ban Lotz János szüle-

tésének 100. évfordulója tiszteletére országos rajzversenyt hirdetett, amelyre 35 

iskola diákjainak több mint 400 rajza érkezett.
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Függelék
1. kép. Lotz János tablóképe a Bonyhádi 

Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és 

Kollégium tablógyűjteményében
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Kutatás Lotz János nyelvészprofesszor hagyatékában…

2. kép. Érdemkönyvi bejegyzés a Bonyhádi 

Petőfi Kör Érdemkönyvében (kézirat). Fel-

lelhető a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangé-

likus Gimnázium és Kollégium Bonyhádi 

Evangélikus Gyűjteményében (BEGY)

3. kép. A Lotz János emlé-

kére készített plakettet dr. 

Petőfi S. János kitüntetett 

bocsátotta rendelkezé-

sünkre egy fényképezés 

erejéig 2010-ben. A pla-

kettet Ligeti Erika készí-

tette
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Batár Levente

Nyelvi agresszió az oktatási intézményekben

1. Bevezetés

Az agresszív beszéd mint jelenség nem csupán nyelvi kérdés, hanem egy emberi, tár-

sadalmi jelenség nyelvi vetülete. Így az agresszión túl a verbális agresszió vizsgálata 

a nyelvészeten kívül több tudományághoz (pszichológia, szociológia, szociálpszi-

chológia) is kötődik. A kutatás fontossága éppen a téma interdiszciplinaritásában 

rejlik, mivel az új eredmények fontos adatokkal szolgálhatnak az agresszió területén 

végzett más jellegű kutatások számára is.1

2. A fizikai és a nyelvi agresszió megítélése

Freud bizonyos feltételek közepette kulturális haladásnak gondolta, hogy a fizikai 

bántalmazást felváltotta a szó, azaz a cselekvés szóvá szelídült.2

Ranschburg Jenő kevésbé látja pozitívan a jelenséget, szerinte a pszichológiai 

erőszak (amely magában foglalja a verbális erőszakot) az emberi gyűlöletnek és 

leleményességnek rendkívül változatos és sokszínű keveréke.3

Míg a fizikai agresszió kérdésével jelentős szakirodalom foglalkozik, főleg 

az etológia és a pszichológia területén, jóval kevesebb a szakirodalmi utalás a 

verbális agresszióra. S ha találunk, akkor is csak érintőlegesen és felszínesen 

foglalkoznak vele. A terület kutatásának elhanyagolása nem abból adódhat, 

hogy a kutatók szerint nem érdemes a témával foglalkozni, az lehet az ok, hogy 

vizsgálata összetett.4

 1 Griffin 2001, 68. o.
 2 Freud 1948, 214. o.
 3 Ranschburg 2006, 44. o.
 4 Batár 2010
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3. Az agresszív beszéd megjelenése oktatási intézményekben

Súlyos feszültségek, olykor összeütközések helyszíne az iskola. Nem szeretnék 

kiemelni néhány elhíresült esetet, mert mindegyikben vannak agresszióval kap-

csolatos problémák, ha a mértékük nagyban el is tér egymástól. 

A társadalom és az igazságszolgáltatás figyelme elsősorban a fizikai agresszióra 

irányul, de hogy miért kell a nyelvi agresszió kutatásával is foglalkozni, azt néhány 

pontban összefoglalom:

1. A társadalom összes tagja mindennapjaiban (nemtől, kortól, végzettségtől, 

lakhelytől stb. függetlenül) érintett a nyelvi agresszió valamely formája által.

2. Sok ember nagyon nehezen ismeri fel a szóbeli bántalmazást.

3. Sokakban nem is tudatosul, hogy nyelvileg agresszív formákat használnak.

4. A verbális agresszió időben általában megelőzi a fizikai agressziót.

5. Komoly sérüléseket okozhat a szóbeli bántalmazás is.5

Példáim valósak, azokat kizárólag iskolai keretek között gyűjtöttem, két fő forrásra 

támaszkodtam: 1. diktafonnal/videokamerával rögzített tanórák; 2. tanórán kívüli 

élő beszéd megfigyelése. A hat tanórai felvétel két pécsi általános iskolában, hat 

különböző osztályban készült, mindegyik felső tagozaton. Nem ennek a kutatásnak 

a részeként készültek, de elemzés céljából a rendelkezésemre bocsátották azokat.

4. Az agresszív beszéd meghatározása

A számtalan definíció közül csak az egyiket idézem: „A verbális agresszió a nyelvi visel-

kedésnek az a fajtája, amely sérti a másik embert vagy mások önérzetét, belőlük a meg-

bántottság érzését váltja ki, mind tartalmilag, mind alakilag deminutív jellegű közlés.”6

5. Az agresszív beszéd összetevői

Az agresszív beszédnek három összetevője van: a tartalom, a forma és a nyelvi 

viselkedés.7

5.1. Agresszív tartalom

A következőkben láthatjuk, mi minden tartozik az agresszív nyelvi tartalomhoz: 

szexista, faji hovatartozásra utaló megszólítás; istenkáromlás; átkozódás; letolás; 

 5 Batár 2008, 19. o.
 6 Subosits 1996, 101. o.
 7 Batár 2008, 18. o.
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lenézés; bántás; fenyegetés; sértegetés; lekicsinylés, semmibevétel; kioktatás; szi-

dalmazás; kritizálás; megfélemlítés; becsmérlés; cáfolás; megalázás; hamis vagy 

negatív hír terjesztése; elégedetlenkedés; megvetés; vádaskodás; jó tulajdonságok és 

készségek kétségbe vonása, rossz tulajdonság említése; káromkodás, trágár nyelv-

használat; gúnyolás, gúnynév használata; tabuszavak vagy negatív konnotációjú 

szavak használata; kibeszélés és megbélyegzés.8

Bemutatok néhány konkrét példát.

5.1.1. Fenyegetés

Gyerekek! Gyerekek, ha nem bírtok magatokkal, most íratok veletek!

Íratok, ha még kétszer rá kell szólnom valakire!

Olyat mondok, hogy dolgozat lesz belőle!

Azt hiszem, hogy elő fogunk venni egy papírlapot.

Kriszti, lecsaplak, komolyan!

Szilvi, ki foglak rakni!

5.1.2. Irónia

Annyira vicces ez a Tamara!

De nagyon készültél mára!

Az irónia lényege, hogy a bírálat burkolt formájában éppen az ellenkezőjét fejti ki 

a beszélő annak, amit valójában mondani szeretne.

5.1.3. Diáknyelvi szavak

nyomi

kuffer

Az iskolai és társadalmi élet szoros összefonódása miatt a diáknyelvben már nem-

csak az iskolai élet szavai szerepelnek, hanem a nemek kapcsolatára, a szórakozási 

módokra, a divatra, a távközlésre, a közlekedésre, az utazásra, a külső-belső emberi 

tulajdonságokra, tehát az élet minden területére utaló kifejezések, megnevezések.9

5.2. Agresszív forma

Az agresszív tartalom után következzék az agresszív forma. (A jelenség mondatbeli 

megjelenését a pontozás mutatja.) A példákon keresztül lássuk, mely elemek teszik 

a beszédet agresszívvé.

 8 Batár 2010.
 9 Durucz 2004, 69–70. o.
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5.2.1. A hangerő (enyhe vagy hirtelen) változása

Figyelj jól!

Nagyon hangosan olvassa, aki olvassa, nagyon halkan marad a többi.

Maradjatok csöndben!

5.2.2. Lassuló beszédtempó

Most meg is fogod majd fogni a másiknak a vállát. Tehát még mindig távol vagy, és 

figyelnek nagyon a kívül ülők is.

5.2.3. Gyorsuló beszédtempó

Nem sihuhu, nem vonat. Mindenki megállt szépen, nyugodtan! Hadd lássam!

5.2.4. A hangmagasság ereszkedése

Újra páros feladat fog következni. Egy pillanat türelmet a többiektől.

5.2.5. A beszédhangok nyújtása

Neeeeeee!

Áááááállj!

Ezek egyrészt a fenyegető magatartással, másrészt az ideges feszültséggel hozhatók 

kapcsolatba.10

Mint látjuk, a szupraszegmentális elemeknek összetett szerepük van, ezek segít-

ségével ismerjük fel például az iróniát, az intrikát, a célzásokat, a rejtett sértéseket.11

5.3. Agresszív nyelvi viselkedés

A következő nyelvi viselkedések tűnhetnek agresszívnak, bár a lista nem teljes: 

szexista szókincs használata; a tegező és magázó formák helytelen használata; 

nem reciprok tegező és magázó formák használata; téves vagy bántó megszólítás, 

elköszönés használata; a felszólító mondatok alkalmazása oda nem illő szöveg-

környezetben, például kijelentő és feltételes módban; a kijelentő és feltételes mód 

használata felszólításra; a beszédlépés elutasítása; a beszélőtől való elfordulás; a 

beszélőtől való eltávolodás; az elvárások, normák figyelmen kívül hagyása; belső 

és külső kontextus figyelembe nem vétele; a tranzakciós szempont figyelmen kí-

vül hagyása; a kommunikáció médiumának (például újság, rádió, televízió) téves 

használata; beszédjogért való versengés; közbevágás; a beszélgetés témájától eltérő 

téma szóba hozása, erőltetése; a témaajánlások egy kézben tartása interjú esetén; 

 10 Subosits 1996, 108. o.
 11 Kassai 1998, 221–227. o.
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kérdés válaszra nem méltatása, érdeklődés nem viszonzása; mondandó kijavítása 

társaságban, nyilvánosság előtt; összeugrasztás; veszekedés; aránytalanság a kér-

dező és a beszélgetőtárs beszédmennyisége között; helyeslés, bók kiprovokálása; 

kioktató nyelvhasználat; a beszélő kellemetlen helyzetbe hozása nyelvi hátránya 

miatt; leereszkedés és lekezelő modor.12

Térjünk ki néhányukra részletesebben.

5.3.1. Diák–diák köszönések, megszólítások

Szia, köcsög!

Csá, görény!

Elsősorban a diák–diák kapcsolatokban tűnnek fel a durva és bántó megszólítások, 

elköszönések, akár a legjobb barátok között is. Ekkor a nevek helyett valamilyen 

bántó, lealacsonyító szóval illetik egymást.

5.3.2. A beszédjogért való versengés

Gyakran előfordul a beszédjogért való versengés. Ezzel szorosan összefüggnek a 

közbevágások, ami annyit jelent, hogy a beszélő nem fejezte be mondanivalóját, néha 

a befejezés semmilyen jelét sem adja, de beszélgetőpartnere/hallgatója átveszi tőle a 

szót. További beszédszínpad(ok) így könnyen kialakulhatnak, azaz egyszerre többen 

beszélnek, amely rövid idő alatt káoszhoz vezethet.13 Szükség van fellépni ez ellen:

Csöndet kérek, mert ezt legalább olyan csöndben kell csinálni, mint az előző 

feladatot.

Megengeded, hogy befejezzem?

Szeretném megkérdezni, hogy ki irányítja az órát.

Megvárom, míg elcsendesedünk egy kicsikét.

5.3.3. A beszélgetés témájától eltérő téma szóba hozása

Nagyon zavaró, ha valaki az aktuális témától (például a tananyag, a ballagás megbe-

szélése) eltérően, hirtelen váltással új témát hoz szóba. Ezzel azt sugallja, hogy nem 

akar a korábbival foglalkozni, fontosabbnak tartja az őáltala ajánlottat. A tanár nem 

akarja félbeszakítani az óra menetét, néha azonban kénytelen valahogyan reagálni.14

Gyerekek, nem érdekel, hogy leszakadt az akasztója. Otthon mutasd meg anyu-

kádnak, meg fogja varrni.

 12 Batár 2010.
 13 Batár 2008, 19. o.
 14 Uo.
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5.3.4. A kijelentő és feltételes mód használata felszólításra

Nem fordulsz hátra.

Abbahagyod.

Mindenki csak a feladatra koncentrál.

Maradsz ülve.

5.3.5. A diákok megszólítása

A pedagógusok sokszor nem is tudják, mi az egyes diákok egymás között használt 

gúnyneve. Azonban tanár–diák vonatkozásban is előfordulnak a diák számára 

sértő elnevezések, jórészt helyettesítéskor és/vagy évkezdetkor, amikor a tanár a 

gyerekeket elsősorban külső tulajdonságjegyeik vagy viselkedésük alapján szólítja 

meg, akár minden rossz szándék nélkül.

Golyófej

Fekete hajú

Copfos

Szöszi

5.3.6. Tanári becenevek, gúnynevek, ragadványnevek

Tudjuk, a tanároknak is van becenevük, de ezeket próbálják titokban tartani, ritkán 

jutnak azok az érintettek fülébe.

Ezzel kapcsolatos kutatás is létezik. Erdész Fanni diákok körében végzett kérdőíves 

vizsgálata során különböző tanári ragadványneveket gyűjtött össze. A metaforikus 

ragadványnevek forrástartományai a következők voltak: 1. személy (Pumukli), 2. 

emberi testrész (Kefehaj), 3. állat (Hörcsög), 4. növény (Körte), 5. természeti jelen-

ség (Gömbvillám), 6. használati tárgy (Korsó), 7. állati testrész (Pókhasú), 8. elvont 

dolog (Hímsoviniszta), 9. földrajzi hely (Piramis), 10. foglalkozás (Miniszter), 11. étel 

(Gombóc), 12. népcsoport/faj (Cigány), 13. játék (50-es Malibu Barbie), 14. belső 

tulajdonság.15

5.3.7. Tegeződés-magázódás

A tegeződés és magázódás használatát az adott kultúra vagy szubkultúra normái 

szabják meg. Elsősorban a nagy korkülönbség és a rangbeli különbségek esetén 

okoz feszültséget a tegező és a magázó formák helytelen használata, például ha a 

diák letegezi a tanárát. A két fél közötti kommunikációra általában az úgynevezett 

„csendőrpertu” a jellemző (a tanár tegezi a diákot, a diák magázza a tanárt). Ez 

 15 Erdész 2007, 22–23. o.



Nyelvi agresszió az oktatási intézményekben

157

az agresszió forrása lehetne, de a diákok nem érzik ezt bántónak, valószínűleg a 

megszokás miatt.

A tegeződés-magázódás sok intézményben szabályozatlan terület. Igazából erre 

nincsenek írott szabályok. A beszélők alakítják ki, hogy tegeződnek-e vagy magá-

zódnak, figyelembe véve a helyi és általános szokásokat, a társadalmi konvenciókat. 

A magyar oktatási intézményekben az egy ideje együtt dolgozók szinte kivétel nélkül 

tegeződnek, sőt az új pedagógus kollégáknak is hamar felajánlják azt, hacsak nem 

jelentős a korkülönbség. 

6. Összegzés

Fontos elgondolkozni azon, hova vezethet egymás szóbeli (és fizikai) bántalmazá-

sa vagy kritizálása. Megjósolhatatlan, de akár tragédiákhoz is. A szavak erejéről, 

lehetséges romboló hatásáról árulkodnak a különböző nyelvekből vett szólások és 

közmondások is.16

A szavakat mérlegelni, nem számlálni kell. (lengyel)

Vannak szavak, melyek ölnek. (kurd)

A szavak többet sebesítenek, mint a kardok. (német)

A szóval való ölés szintén gyilkosság. (német)

A szó nem nyíl, de át tudja szúrni a szívet. (bolgár)

A szavak olyanok, mint a méhek, van mézük és fullánkjuk. (svájci)

Az oktatás minden szereplőjének, az adott közösség összes tagjának oda kell 

figyelnie arra, hogyan kommunikál, hogyan verbalizálja gondolatait, fogalmazza 

meg kéréseit, kérdéseit, megjegyzéseit és kritikáit, méghozzá a következő okokból: 1. 

Csökkenthetjük a fizikai agresszió kialakulásának esélyét, mivel a fizikai agressziót 

általában mindig megelőzi a verbális agresszió. 2. Javíthatunk az emberekkel fenn-

álló kapcsolatrendszerünkön. 3. A nyelvi agresszió olykor mélyebb és nehezebben 

gyógyuló sebeket okoz, mint a fizikai agresszió.
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Bodor Eszter

Az érzékenyítés jó gyakorlata – 

az integráció egy lehetséges formája

„Az egyház, mint Jézus Krisztus teste, híveinek közössége, 

Urától azt a feladatot kapta, hogy terjessze az evangéliumot, 

kereszteljen, és a keresztényeket istenfiúságuk tudatában nevelje 

az ahhoz illő életre.” (A Sztehlo-iskola hitvallása)

A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium pedagógiai 

programjában a missziói parancs (Mt 28,19–20) segítségével határozta meg hitval-

lását. Egyházi intézményként lehetősége van arra, hogy az evangéliumot hirdesse 

kicsik és nagyok számára egyaránt. Meggyőződésem, hogy egy intézmény akkor 

válik hitelessé, ha nem csupán szavaival közvetíti az evangélium tanításait, hanem 

tettekkel, példamutatással jár elöl más közoktatási intézmények számára.

A Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium egy közös 

igazgatású, többcélú intézmény. Az iskola megalakulásakor intézményvezető-helyet-

tesként vehettem részt az intézmény szakmai munkájának kialakításában. A feladat 

sokrétű volt, de egy új iskola létrehozása mindig nagy kihívás. A szakmai munka 

egyik olyan szegmenséről szeretnék beszámolni, amely a XVIII. kerületben már jó 

gyakorlatként terjedt el, és sok szülő óvoda- vagy iskolaválasztását is befolyásoló 

tényezőként hat.

Az intézmény indításakor az egyházi jellegből adódóan, valamint az elődintéz-

mény, a Pitagorasz Általános Iskola akadálymentesítéséből és mozgássérült gyerekek 

fogadásából következően a vezetés számára nem volt kérdés, hogy befogadó iskolaként 

szeretnénk működni minden intézményegységünkre kiterjedően. Ehhez az elképze-

léshez a személyi és a tárgyi feltételek megteremtését kellett először biztosítanunk. 

A személyi feltételek, a megfelelő munkatársak megkeresése (pszichológus, kon-

duktor, logopédus, szurdopedagógus a hallássérült gyermekekhez, tiflopedagógus a 

látássérült gyermekekhez, autista gyermekeket segítő pedagógus, fejlesztő pedagógus, 

pedagógiai asszisztensek) nem volt egyszerű feladat, de a tanév kezdetére összeállt 

egy nagyon jó csapat. Ők alkották az integráló munkaközösségünket.
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Az intézmény szervezeti struktúrájában minden vezetőhöz tartozik egy vagy két 

munkaközösség, az integráló munkaközösség hozzám tartozott. Ezzel a területtel 

negyedik éve ismerkedem, azóta is folyamatosan tanulmányozom. Magyar nyelv 

és irodalom, valamint pedagógia szakos középiskolai tanárként az integráció, az 

inkluzív szemlélet nem volt ismeretlen számomra, de szakmai kérdésekben folya-

matos ön- és továbbképzésre volt szükségem. Tapasztalataim alapján elmondhatom, 

hogy az osztályfőnököknek és a szaktanároknak egyaránt nagy segítség az a fajta 

szakmai konzultáció, amelyet folyamatosan végezhetnek fejlesztő és gyógypeda-

gógus kollégáinkkal. Ha szaktanár, gyógypedagógus és osztályfőnök összefog, 

szülői segítséggel együtt olyan eredményeket érhetnek el, amelyek meglátszanak a 

gyerekek tanulmányi eredményein, lelkületén és komfortérzetén. 

Az iskolai integrációs szemlélet megvalósulásához, alkalmazásához elengedhe-

tetlen volt néhány olyan szervezési, intézményi feltétel, amely biztosítja azokat a 

kereteket, amelyeken belül az integráció működni tud. Egy intézmény élete több 

ponton is átalakul, ha integrációs nevelésbe kezd. A mi intézményünk már indulá-

sakor ezt a tevékenységet tűzte ki fő céljául, így az alapításkor az alábbi feladatokat 

végeztük el, gondoltuk át:

1. Integrációs stratégia kialakítása

1.1. Helyzetelemzés az integráció szempontjai alapján 

1.2. A célrendszer felállítása (a célok és feladatok meghatározása), valamint az 

elvárható eredmények intézményi megfogalmazása a helyi sajátosságok figyelem-

bevételével 

2. Az iskolába való bekerülés előkészítése, felvételi protokoll kialakítása

2.1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, szakmai együttműködés 

kialakítása az óvodával

2.2. Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően

3. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése (nagy segítség volt a 

TÁMOP 3.4.2.A-11-1-2012-0004 számú Ma-SNI – megoldások az SNI gyermekek 

együttnevelésében projekt az általános iskolai intézményegységünkben,1 majd a 

TÁMOP-3.4.2.A-11-1-2012-0006 számú Együttműködés-együttnevelés című projekt 

a gimnáziumi intézményegységünkben).

3.1. A szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos az intézmény vezetősége, vala-

mint az integráló és tehetséggondozó munkaközösség részéről.

3.2. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal szintén folyamatos a kapcsolat-

tartás az intézmény vezetősége, valamint az integráló és tehetséggondozó munka-

közösség, továbbá az osztályfőnökök részéről.

 1 SNI: sajátos nevelési igényű.
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3.3 A szakmai és szakszolgálatokkal szintén folyamatos a kapcsolattartás az 

intézmény vezetősége, az integráló és tehetséggondozó munkaközösség, valamint 

az osztályfőnökök részéről.

3.4. Középfokú oktatási intézményekkel szintén folyamatos a kapcsolattartás az 

intézmény vezetősége, az integráló és tehetséggondozó munkaközösség, valamint 

az osztályfőnökök részéről.

3.5 Kapcsolat felsőoktatási intézményekkel, ahol pedagógusokat, gyógypeda-

gógusokat, szociálpedagógusokat képeznek. Ezek a felsőoktatási intézmények az 

Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem Böl-

csészettudományi Kara, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi 

Gusztáv Gyógypedagógiai Kara.

Intézményünk vezetősége és integráló munkaközössége előtt sok feladat állt:

1. integráltan oktatott gyermekek ellátása;

2. tanárok, tanítók, szülők segítése;

3. szemléletformálás;

4. iskolánk tanulóinak belső szűrése;

5. átjelentkezők felvételi meghallgatása;

6. érzékenyítő programokban történő részvétel;

7. teammunka alakítása; szakmai együttműködés, fejlesztések, továbbképzések.

Az integráló munkaközösség tagjai között vannak főállású és utazó gyógypedagó-

gusok. Havonta egyszer teljes létszámban tartunk munkaközösségi értekezletet, de 

hetente kisebb csoportokban is összeülnek teambeszélgetésekre a kollégák egy-egy 

gyerekcsoporttal kapcsolatos aktuális kérdés megvitatására. Célunk a sokféleség 

minden aspektusának felismerésére alapozott befogadó környezet megteremtése 

a gyerekek számára, legyenek óvodás- vagy iskoláskorúak. 

A személyi feltételek mellett a tárgyi feltételek megteremtése sem volt kis feladat, 

ez fokozatosan, kitartó munkával jöhetett csak létre. Pályázati lehetőségek után 

kutattunk, és sikerült egy szakmailag gyümölcsöző kapcsolat révén a Mozgásja-

vító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Módszertani és Gyógy-

pedagógiai Intézmény és Kollégiummal mint főpályázóval konzorciumi tagként 

részt vennünk a TÁMOP-3.4.2A/11-1-2012-0004 Sajátos nevelési igényű gyerekek 

integrációja pályázatban, a projekt címe: MaSNI – megoldások az SNI gyermekek 

együttnevelésében. Ennek a pályázatnak az intézmény részéről én voltam a szak-

mai vezetője. Az élet úgy hozta, hogy a pályázat második évében gimnáziumi 

intézményegységünket felkérték az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános és 

Gyógypedagógiai Intézmény munkatársai, hogy az ELTE Gyakorló Szakközépiskola 

megszüntetése okán konzorciumi tagként vegyünk rész a TÁMOP 3.4.2.A-11/1-

2012-0006 Együttműködés-együttnevelés című projektben.
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A projektek ideje alatt a szakmai előadásokból, a pedagógiai dokumentumok 

átdolgozásából, a külső szakértőkkel folytatott szakmai konzultációkból, attitűd-

formáló délutánokból, érzékenyítő programjainkból nevelőtestületünk, diákjaink 

és mi magunk is nagyon sokat tanulhattunk.

A pályázat kapcsán új lehetőségek nyíltak meg számunkra: eszközeink nagy 

mennyiségben bővültek. Ez minőségi színvonal-emelkedést eredményezett gyer-

mekeink ellátásában, sokoldalúbbá tudtuk tenni a gyermekek fejlesztését. Kapcso-

latok épültek ki a társintézményekkel, képzések előtt nyílt meg az út, ami szakmai 

munkánkat fejlesztette.

Széles körűen kiépülhetett az óvodai fejlesztés, amelynek köszönhetően meg-

kezdődött a prevenciós munka. Ha a problémák korai életszakaszban derülnek ki, 

akkor azok kezelése sokkal hatékonyabb, mint később. 

A kerületi és a szakmai együttműködések révén sok olyan visszajelzést kaptunk, 

hogy intézményi jó gyakorlatként is megállná a helyét az a koncepció és munka, 

amelyet folytatunk. A szakirodalom szerint intézményi jó gyakorlatnak tekinthető 

„egy módszer vagy tevékenység, amely olyan újszerű, építő jellegű megközelítéseket, 

technikákat tartalmaz, amely bizonyíthatóan vagy már bizonyítottan hozzájárul az 

adott intézmény minőségi színvonalának emeléséhez, és más intézmények számára 

is átvehető, példaként szolgálhat”.2 

Intézményünkben tudatos munka folytán kialakítottuk jó gyakorlatunkat, amit 

minden intézményegységünkre kiterjesztettünk. Gyakorlatunk lényege, hogy min-

den korosztályra kiterjed az óvodáskortól egészen a végzős gimnazistáig. Kezdetben 

az integráció megvalósulása nem volt magától értetődő folyamat, szemléletformá-

lásra volt szükség a pedagógusoknál, amit különböző továbbképzésekkel, pedagó-

giai, szakmai esettanulmányok megbeszélésével, nevelőtestületi értekezletekkel és 

teammegbeszélésekkel igyekeztünk elérni.3 Új kollégák felvételénél is szempont, 

hogy integráló szemléletűek legyenek. A képzések során más jó gyakorlatokkal is 

megismerkedhettünk, így például a Gyermekek Háza jó gyakorlatával, amely az 

egyéni lehetőségekhez igazított tanulásszervezést, differenciálást valósította meg. 

A jó gyakorlat a következőket tartalmazta:

‒ SNI-s tanulók együttnevelése, integrált nevelés a gyakorlatban;

‒ az egyéni fejlesztés, a differenciálás lehetőségei a kooperatív tanulásban;

‒ Egyénre szabott, árnyalt, szöveges értékelés.

 2 Kerekes‒Simon‒Szép 2011, 10. o. (Kiemelés tőlem.)
 3 Az integrációs munkába bekapcsolódva, majd azt folyamatosan alakítva Zámbóné Karner Anikó 

intézményvezető-helyettes és Szegedi Anikó munkaközösség-vezető munkáját is dicséri a vég-

eredmény.



Az érzékenyítés jó gyakorlata – az integráció egy lehetséges formája

163

Kollégáink a későbbiekben alkalmazták is ennek a jó gyakorlatnak a tapasztalatait. 

Külön kiemelték a differenciált rétegmunkát, amit ők is alkalmaztak a saját óráikon.

A szemléletformálással párhuzamosan ki kellett alakítanunk azt az adminiszt-

rációt, azokat a dokumentumsablonokat, amelyek a fejlesztők és a pedagógusok 

munkáját segítik. Létrehoztuk saját intézményi felmérő sablonunkat, egyéni fej-

lesztési és átvezetési terveinket, valamint a felvételi protokoll adminisztrációját. 

Intézményünkbe nem kerülhet be olyan gyermek, aki nem ment végig felvételi 

protokollunkon. Intézményünkbe szülői kérvénnyel jöhet gyermek tanév közben. 

A szülői kérvény után az intézményvezető kijelöl egy napot, amikor a szülő és a 

gyermek bejön intézményünkbe, magával hozza a bizonyítványait, szakértői véle-

ményét, ellenőrzőjét. Három beszélgetésen vesz részt a gyermek. Beszél a szülővel és 

a gyermekkel az intézmény vezetősége, majd a gyermekkel az iskolalelkész, továbbá 

a fejlesztő pedagógusok és az iskolapszichológus. Mindenki egy dokumentumra 

vezeti fel a véleményét, majd ezek figyelembevételével az intézményvezető dönt a 

gyermek csoportba vagy osztályba sorolásáról. 

A megfelelő adminisztráció és protokoll, szakmai konzultáció kialakítása mel-

lett olyan érzékenyítő programokat is szerveztünk, amelyek a gyerekek, tanulók 

befogadókészségét, érzékenyítését segítették elő. Ezek a programjaink, érzékenyítő 

napok, osztályfőnöki órák, közösségi szolgálat és az azt megelőző előkészítő foglal-

kozások éves munkatervünk alappillérjévé váltak.

Az általános iskolai attitűdformáló szakmai napok mintájára gimnáziumunkban 

is megszerveztük érzékenyítő napunkat, amely azóta immáron hagyományként 

minden tanévben megrendezésre kerül. Az első érzékenyítő nap mottójául Nick 

Vujicic gondolatát választottuk: „Döntést kellett hoznom, hogy mérges legyek-e 

Istenre azért, amim nincs, vagy hálás legyek azért, amim van.”

Ezen a napon diákjaink a Nem Adom Fel Alapítvány és az Uccu Roma Informális 

Oktatási Alapítvány közreműködésével vehettek részt különböző programokon. 

A Nem Adom Fel Alapítvány öt helyszínen biztosította tanulóink számára, hogy 

kipróbálhassák, hogyan lehetséges látni a látás képessége nélkül, mozdulni, ha hely-

hez vannak kötve, válaszolni, ha nem hallják a szót és egy helyben ülve sportolni, 

sakktábla nélkül. Tanulóink élménybeszámolóiból kiderült, hogy számukra ennek a 

napnak a legnagyobb tanulsága az volt, hogy sohasem lehet feladni a reményt, nincs 

olyan helyzet, amelyben ne lehetne megtalálni azt a jót, amiért érdemes küzdeni, 

harcolni. Arra a kérdésre, hogy mitől érzik magukat gazdagnak, áldottnak, a követ-

kező válaszokat adták: hálát adunk az egészségünkért, a családunkért, a barátainkért, 

tanulási képességünkért, és azért, hogy nyitott szívvel tudunk járni a világban.

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány közreműködésével tanulóink a 

Felsőbb parancs című dokumentumfilmet tekinthették meg Nagy Viktor Oszkár 
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és Petrik András rendezésében. A film arról szólt, hogy tömegek kísérlik meg a 

tiltott határátkelést a szerb–magyar határon, hogy bejussanak az Európai Unióba. 

A magyar oldalon helyi lakosok önkéntes polgárőrként védik a településük és az 

unió határát. A szerb oldalon a határsértésre készülő migránsoknak egy szabad-

kai lelkész segít az életben maradásban. A filmvetítést egy levezető drámajátékos 

feldolgozás követte.

A Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban olyan nap volt ez, amikor sokan 

először találkoztak testközelből a mássággal. Az érzékenyítő nap résztvevői látha-

tóan és érezhetően magukba szívtak valami lényegeset az igazi emberi értékekből, 

a helytállásból, a szívből jövő optimizmusból. Reménység szerint, amikor úgy érzik 

majd, hogy életük mélyponton van, hogy nem látják a kiutat, rájönnek arra, hogy 

azért kell hálát adnunk az Istennek, amink van, és nem amiatt kell elkeserednünk, 

amink nincs.

Gimnáziumi intézményegységünkben az iskolai közösségi szolgálat csak törvényi-

leg előírt folytatása lett a 2011-ben megkezdett szolgálatunknak. Névadónk, Sztehlo 

Gábor nevéhez fűződik 1500 gyermek megmentése a II. világháború alatt. Otthont, 

élelmet, biztonságot és szeretetet adott az Istentől rábízottaknak: „Nálunk egyedül 

az volt a kérdés: rászorul-e a segítségre valaki, vagy sem? Üldözött? Elhagyott? Ha 

igen ‒ befogadtuk” ‒ vallotta Sztehlo Gábor.4 Ennek a befogadó szemléletnek a 

kialakítását tűztük ki célul, amikor a diakóniai szemléletű iskolai közösségi szol-

gálatot elkezdtük az intézményben. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a diákok valóban 

nyitott és másokat befogadó emberekké tudjanak válni. Ennek érdekében főleg 

szociális területen végeznek közösségi szolgálatot a diákok, ugyanakkor az iskola 

nyitott a gyerekek kezdeményezései iránt is. Minden közösségi szolgálatot gondos 

felkészítés előz meg: attól függően, ki milyen helyen végzi majd az IKSZ-et, pontosan 

elmondják, a diákok kikkel fognak találkozni, ráhangoló játékokat játszanak, illetve 

megfigyelési szempontokat kapnak a szolgálat végzésének idejére.

Az iskola névadójának szellemiségében az Élet Menete Alapítvánnyal immár 

másfél éves együttműködés áll fenn. Az iskola érzékenyítő napján Fahidi Éva 

holokauszt túlélő örökké emlékezetes előadást tartott. A közösségi szolgálat kere-

tében a lehetőségek tárházából választhatnak gimnazistáink, hiszen az ökumené 

jegyében a katolikus egyházzal is együttműködnek: a Jézus Szíve Nővérek Társasága 

csütörtök délutánonként közösségépítő foglalkozásokat tart kisgyermekek számára 

a Jézus Szíve gyermekklubban. A sztehlós diákok ezek előkészítésében, a kézműves 

feladatokban, valamint az azt követő utómunkálatokban is segítségükre vannak a 

kisebbeknek és a nővéreknek.

 4 Füzéki 2014.
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Egészségügyi területen is lehetőséget kínálnak a diákoknak: bekapcsolódhatnak a 

johanniták közösségi szolgálatának fő programjába, amely az Országos Egészségfej-

lesztési Intézet ajánlásával is bír. A johanniták a középiskolások számára alapszintű 

30 órás elsősegélynyújtó tanfolyamot tartanak. A képzés vizsgával zárul, amelynek 

sikeres teljesítői ezt követően végezhetik a közösségi szolgálatot: a Johannita Segítő 

Szolgálat által biztosított rendezvényeken működhetnek közre mint elsősegélynyúj-

tók. Emellett lehetőség van egyéb tevékenységekbe (mint például idősek látogatása) 

is bekapcsolódni.

Szintén egyházi fogadó szervezet a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon. 

Iskolánk együttműködése ezzel az intézménnyel még az iskolai közösségi szolgálat 

bevezetése előtti időkre nyúlik vissza.

Az intézmény egész életét átható programokról, szemléletformálásról van tehát 

szó. Munkánk évről évre egyre gyümölcsözőbb eredményeket tud felmutatni egy 

hosszan tartó és folyamatosan megújuló folyamat eredményeként, amely pedagógiai 

szolgálatunkat, mindennapjainkat is áthatja.

Úgy vélem, hogy a pedagógus hivatás az, amelyben nagy mélységeket és nagy 

magasságokat tudunk megélni. Tanítványaink sorsának és jövőjének alakításában 

részt vehetünk, és ez nagy felelősség. Fontos feladatunknak tekintjük az elindult 

innovatív folyamatok folytatását, az együttműködés fenntartását az egyes intéz-

ményekkel annak érdekében, hogy a gyermekek ellátása gördülékeny lehessen, s 

valamennyi gyermeket abban az intézményben fejleszthessünk, ahol számára a 

legjobbak a körülmények. 

Intézményünk jó gyakorlata szakmai oldalról is megerősítést nyert Kőpatakiné 

Mészáros Máriától, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatár-

sától, nemzetközi koordinátorától és szakértőjétől:

„Az intézmény pedagógiai munkáját megismerve, a sajátos nevelési igényű tanu-

lók együttnevelését érintő kihívásokat látva, a területen való elkötelezettség és 

tudatos, aktív szerepvállalás alapján támogatom inkluzív intézményként folytatott 

működésüket és az ahhoz szükséges és kellő fenntartói támogatás megvalósulását.”5 

A sok szakmai, szülői támogatás ad erőt a munka folytatásához. Integráló munka-

közösségünk mottójával zárom gondolataimat, amely híven fejezi ki az intézmény 

integráló személetét: 

 5 Szakmai ajánlás a Sztehlo Gábor Evangélikus Fecskefészek Óvoda, és a Sztehlo Gábor Evangélikus 

Általános Iskola és Gimnázium integráló intézménnyé alakulásához (2013. december 2.). 3. o. 

(Kiemelés tőlem.)
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„Nem baj, hogy nem vagyunk egyformák. Talán unalmas is lenne a világ, ha min-

denben hasonlóak lennénk és mindenben egyetértenénk. Ahogy magamat 

szeretem, téged is úgy fogadlak el. Gyökereink összeérnek a föld mélyén, 

s a Nap is ugyanúgy simogatja szirmainkat.” (Simon András)

Felhasznált irodalom

Nemzetközi és hazai bevált gyakorlatok a minőségfejlesztésben. Szerk. Kerekes Gábor ‒ 

Simon István ‒ Szép Lilla. OFI, Budapest, 2011.

Füzéki Bálint: Sztehlo Gábor, a gyermekmentő. Népszava Online, 2014. ápr. 12. http://

nepszava.hu/cikk/1016996-sztehlo-gabor-a-gyermekmento. (Megtekintés: 2016. június 

10.)

Szakmai ajánlás a Sztehlo Gábor Evangélikus Fecskefészek Óvoda, és a Sztehlo Gábor 

Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium integráló intézménnyé alakulásához. 2013. 

december 2.
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Hegeds Attila

SNI-s osztály lelkigondozói és 

csoportdinamikai szempontból

Bevezetés

Tanulmányom nem valódi tudományos kutatómunka eredménye, hanem személyes 

tapasztalat szülötte: egy, a mindennapi munkámban megélt szituációra kezdtem 

rákérdezni. Mivel a helyzet eléggé specifikus, túl nagy szakirodalma sincs, így e 

dolgozat sem lehet más, mint néhány szempont felvillantása. 

2007 óta van egy új projekt iskolánkban: SNI-s, vagyis sajátos nevelésű igényű 

diákok számára külön osztály működik a soproni Eötvös József Evangélikus Gimná-

zium és Egészségügyi Szakközépiskolában. Az osztályba évfolyamonként maximum 

20 diák járhat, a felvételi követelménye a szakértői vélemény. A képzés kimenete 

érettségi, ennek értéke ugyanaz, mint a többieké.

Miért érdekes egy iskolalelkésznek ez a helyzet? Egyrészt, mert ez az osztály 9. 

évfolyamban nem felekezeti hittanra jár, hanem közös hittanra, amit a mindenkori 

iskolalelkész tart, és csak 10. évfolyamtól integrálódnak a felekezeti hittanoktatásba. 

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az osztály katolikusai alkotnak egy csoportot, a re-

formátusok integrálódnak a református, az evangélikusok és a meg nem kereszteltek 

pedig az evangélikus hittancsoportba. Tehát ezt az osztályt ismerem a legjobban, 

egy évig mindegyikőjükkel rendszeresen találkozom. 

Ugyanakkor érdekes kihívás, hogy ez egy olyan osztály, ahol mindenkinek hiva-

talos papírja van arról, hogy sajátos nevelési igényű diák. Persze minden osztályban 

vannak tanulási nehézséggel küzdő gyerekek, de hogy egy osztály szervező elve az 

legyen, hogy mindenkinek van ilyen problémája, az egyáltalán nem természetes. 

Épp ezért kezdtem ezzel foglalkozni. Két kérdésem volt:

1. Van-e különbség e diákok lelkigondozása és a többieké között?

2. Hogyan működik a csoportdinamika egy ilyen sajátos elven létrehozott kö-

zösségben?

Módszerem igen egyszerű: leírtam saját tapasztalataimat, majd e gondolatok 

segítségével mélyinterjút készítettem öt tanárral, a múlt évben érettségizett, illetve 

a jelenlegi SNI-s osztályok osztályfőnökével. Ezeknek a beszélgetéseknek és saját 

tapasztalataimnak összegzéséből született ez a tanulmány.
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Kérdés: létezik-e egyáltalán a probléma, vagy csak kitaláltam? 

Jó lenne elhatárolni a területet, és markáns vonalat húzni SNI-s és „normál” osz-

tályok közé, de ez sokféle veszélyt rejt magában. Egyrészt ennek az osztálynak 

éppen az a célja, hogy integrálódjanak, hogy ugyanolyan érettségijük legyen, mint 

a többieknek, és valódi kérdés, hogy a külön osztályba való betagozás nem jelenti-e 

az izoláció megerősítését. Félő, hogy mesterségesen hozunk létre egy helyzetet 

azáltal, hogy problémáikat megnevezzük, és ennek alapján egy csoportba rakjuk 

őket. (Erre a dilemmára szerintem egy jó válasz van: az iskola ebben a keretben 

tudja megadni nekik azt a szakmaiságot, azt az odafigyelést, ami szükséges ahhoz, 

hogy eljussanak az érettségiig. Ha beküldenénk őket egy másik, „normál” osztályba, 

egyáltalán nem biztos, hogy eljutnának odáig, nem a szellemi képességek hiánya 

miatt, hanem mert sajátos nevelési igényüket egy harminc-harmincöt fős osztály-

ban képtelenség lenne kielégíteni. Így az iskola teljes jogú tagjai, de megkapják azt 

a plusz segítséget, amire szükségük van.)

Hasonló kérdés, amivel minden őket tanító kolléga küzd, az a felismerés, hogy 

ezeknek a gyerekeknek az SNI-s mivoltuk gyakran identitást adó tényezővé válik, 

holott a cél éppen az, hogy ne érezzék magukat másodrendűeknek, ne aszerint 

azonosítsák önmagukat.

Azok a tanulási zavarok, amelyekkel a diákok ebbe az osztályba érkeznek, másutt 

is jelentkeznek; egy-két SNI-s diák szinte minden osztályban van. Mindezek mellett 

azért is nehéz ezeket a speciális osztályban tanuló diákokat egységes és másoktól 

markánsan elkülönülő csoportként definiálni, mert a bekerülés oka ezerféle lehet. 

Nem mindegy, hogy valakinek észlelési zavara van, nagyothalló, gyenge diszlexiája 

vagy súlyosabb figyelemzavara van, esetleg több tanulási probléma találkozik, vagy 

rosszabb esetben a szellemi képessége már közelít az enyhe szellemi fogyatékoshoz. 

Van köztük, aki valószínűleg nagyobb probléma nélkül megállná a helyét a hagyo-

mányos osztályban, de van olyan is, akinek testi tünetei (például Tourette- vagy 

Asperger-szindróma) az első megszólalásakor elárulják problémáját.

Egy ilyen heterogén közösséget egységesen SNI-snek tekinteni olyan, mintha egy 

szemüvegest, egy lúdtalpbetétest és egy kerekesszékest egy kalap alá vennénk, mert 

kisebb-nagyobb testi korrekcióra mindegyiknek szüksége van…

Ha pedig lelkigondozóként tekintek rájuk, azt kell látnom, hogy legtöbb lelki 

problémájuk azonos a kortársakéval: szerelmi problémák, harc a szülőkkel, a kor-

társakkal, a serdülő testtel, a jövőtől való félelemmel… 

Újra és újra felvetődik tehát a kérdés: máshogyan kell-e rájuk tekinteni akár 

osztályként, akár diákként? Egyrészt nem, mert:

a) ugyanaz a tananyag, és ugyanaz a végén az érettségi;
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b) az alapvető lelki kérdések ugyanazok;

c) ugyanolyan heterogének, mint más osztályok;

d) ráadásul a különböző évfolyamú SNI-s osztályok is nagyban különböznek 

egymástól.

Másrészt igen, mert:

a) a bekerülés módja sajátos;

b) nem az osztály egyes tagjainak vannak tanulási nehézségei, hanem tudottan 

és kimondva az osztály minden tagjának;

c) sokuk nem tudná egy nagy létszámú osztályban elvégezni a gimnáziumot, 

mivel speciális odafigyelést igényel.

A továbbiakban azokra a speciális kérdésekre szeretnék koncentrálni, amelyek 

itt markánsabban vannak jelen; akár azért, mert ezek a diákok valóban nagyobb 

segítségre szorulnak, akár azért, mert ezek az osztályok ilyen „nem hagyományos” 

alapon szerveződnek, és ez hatással lehet a belső csoportdinamikára is.

Miben mások ezek a gyerekek?

1. A velük való foglalkozás minden tanár számára kihívás. Nem lehet evidensnek 

venni a felszólítást, hogy „Ezt most írjátok le!”, hiszen sokuknak épp az írással van 

problémájuk. A feleltetés, számonkérés is kérdéses. Volt olyan diákom, aki nagydol-

gozat gyanánt olvashatatlan hieroglifákat adott le. Amikor „feltörtem a kódot”, azaz 

megértettem, mit írt, kiderült, hogy tökéletesen tudta az anyagot, tehát ötöst kapott.

2. Ezek a diákok gyakran sértettebb lelkűek, hiszen tanulási problémáik miatt sok 

kudarcélmény érte őket, és a környezetük is azt érzi, problémásak. A szakemberek 

tudják, hogy például a diszkalkulia egy tanulási részképességzavar, semmi több. 

De ha valaki nyolc évig abban élt, hogy „Édes fiam, te olyan hülye vagy, hogy még 

számolni sem tudsz!”, az el is hiszi magáról, hogy az, s így fog tekinteni önmagára. 

Nekünk pedig négy évünk van velük megértetni, hogy ez nem igaz: nem, nem vagy 

hülye, képes vagy megtanulni, képes vagy teljes életet élni…

A diszkalkulia, diszgráfia, diszlexia kifejezésekben a disz- az egyes funkciók 

jelzője, nem a teljes emberé. De ezt sokan nem értik, sem a diákok, sem az őket 

körülvevő emberek közül. Egy kislány mesélte, hogy egyik rokona, aki a diszkalkulia 

szót nem értette, csak tudta, hogy a leánynak ilyen problémája van, elkezdte őt 

egyszerűen kankónak becézni… 

Gyakran nem az alapprobléma a rosszabb, hanem az a társadalmi közeg, ami erre 

rosszul reagál. Nagy feladat, hogy éreztessük a diákokkal, őket normális embernek 

tekintjük, szeretettel és olykor szigorral állunk melléjük. 

3. Ezek a diákok gyakran azt élik meg, hogy „én a probléma vagyok, és soha nem 
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a megoldás”. Hozzájuk csak azok közelednek, akik segíteni akarnak, vagyis egy-

irányú a segítség. Keveseknek jut eszükbe, hogy ők a válasz is lehetnek, azaz adott 

esetben ők lehetnek a segítők.

4. Közülük többen 14 év alatt hozzászoktak a rossz gyerek szerepéhez, hisz so-

kukat annak tekintették általános iskolában. Az egyik osztályfőnök szerint jobban 

zavarja őket a dicséret, mint a szidás, hiszen ahhoz már hozzászoktak, megtanulták 

kezelni, de a dicséret sokuk számára olyan élmény, amivel egyszerűen nem tudnak 

mit kezdeni. Holott nagyon is lenne mi miatt dicsérni őket. Egybehangzó vélemény 

szerint másban olykor nagyon tehetségesek: nagyszerű rajzoló, tehetséges színjátszó, 

énekes vagy iskolarádiós van közöttük. 

5. Igaz, ez néha a túloldalra billen: „diszes” helyett „császár” lesz, akár rossz ér-

telemben is. Előttem van egy nagyon szerény, egyszerű gyerek, aki mindig „lúzer” 

volt általános iskolájában. Itt kiderült róla, hogy szépen énekel, és a rádiózáshoz is 

ért. Ez jócskán megnövelte az önbizalmát, és elkezdett „sztárallűröket” is felvenni, 

másokat lenézni, nekik beszólni. Meg kellett neki magyarázni, hogy az önértékelés 

megnövekedése nem kell hogy együtt járjon a másokon való átgázoláson… Hiába, 

az inga olykor kileng. 

6. A konfliktus nemcsak kívül van: gyakran ők maguk is elhiszik magukról, hogy 

úgysem lesz belőlük semmi, identitást ad az, hogy „én hülye vagyok”. Úgy érzik, 

papírjuk van arról, hogy mindenre alkalmatlanok, a szakértői vélemény a lusta-

ság támasza lesz számukra. Meg kell velük értetni, hogy nem erről van papírjuk, 

hanem arról, hogy ugyanazt a célt más módszerekkel, talán kissé nehezebb úton 

érhetik el. Peskó Györgyöt szoktam nekik idézni: ő a háború végén kisgyerekként 

gránátokkal játszott, le is vitte az ujjait, csak csonkok maradtak. Minden esélye 

megvolt arra, hogy öregkorában elzüllve azon sopánkodjon, mi lehetett volna, ha 

nem sérült… De ő nem ezt az utat választotta, hanem elhatározta, hogy csak azért 

is orgonaművész lesz, és az is lett, csonka ujjakkal. Úgyhogy elmondom nekik: senki 

ne lebegtessen pecsétes papírt, hogy „nekem úgy sem fog sikerülni semmi, mert 

szakértői vélemény van róla”. Meg kell őket tanítani arra, hogy higgyenek benne: 

Isten teljes életet szán nekik.

Ez a veszély – nevezetesen hogy saját problémáikat kihasználják – másban, 

közösségi szinten is jelentkezik. Előfordul, hogy osztályként úgy viselkednek, mint 

„diszesek” („nem tudtuk, elfelejtettük, képtelenek vagyunk rá”), de ha úgy is bánnak 

velük, megsértődnek. Ritkán gondolunk arra, hogy valaki saját emberi problémáját 

fegyverül használhatja a világgal szemben, amit akkor vesz elő, amikor éppen neki 

jólesik. 

7. Érdekes a 11–12. évfolyamos tanárok tapasztalata: amikor az érettségi belátható 

közelbe kerül, ez az énkép az ellentétébe fordul, gyakran elhagyja őket az arányér-
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zék. Amikor látják, hogy az érettségi elérhető közelségbe került, a „semmire sem 

vagyok képes” felfogását felváltja a „bármit meg tudok csinálni” gondolata. Nem 

látják, hogy az a tudás, amit szereznek, az érettségihez elég, de egy-egy keményebb 

egyetemhez kevés.

Miben más ez a közösség?

1. Mivel az osztályban mindannyian SNI-sek, nincs értelme annak, hogy egymás 

előtt takargassák a hibáikat, de annak sem, hogy a másikat lenézzék emiatt. A tanév 

első óráján nemcsak a nevüket, érdeklődési körüket, hobbijukat stb. kérdezem meg, 

hanem azt is, miért kerülhettek ebbe az osztályba. Ennek két célja van: egyrészt 

elkerülni a későbbiekben azt a kellemetlen helyzetet, hogy olyasmit várjak el tőlük, 

ami állapotuk miatt lehetetlen, másrészt – és ez a fontosabb – érzékeltetni velük, 

hogy ez a kérdés nem tabu, szabad róla beszélni. Mivel ennek köszönhetően a prob-

lémákkal nyíltan küszködő emberek közössége egy ilyen osztály, adott a lehetőség, 

hogy így fogadják el egymást.

És ha ez sikerül, akár az igazi egyház mintája is lehetnek: sérültek, akik tudják ezt 

magukról és másokról, és így, saját és a másik gyengeségének vállalásával fogadják 

el egymást és magukat. (Még akkor is, ha egy-egy óra valóban emlékeztet olykor 

egy Monty Python-jelenetre.)

2. Néha épp ellenkezőleg, a közös baj nem összehozza, hanem széthúzza őket. 

Nyomasztó látni azt, amikor – Földes László Hobo szavával élve – szegény üti a 

másik szegényt, vagyis kialakul a mobbing egy ilyen közösségben. Itt tehát nem 

az erősek taszítják ki a gyengét, hanem a gyenge a másik gyengét, ő alázza meg, 

„hülyézi le” a másikat, aki esetleg ugyanolyan problémával került be az osztályba, 

mint ő maga.

3. Ami nagy lehetőség ebben az osztályban: meg kell tanulniuk a másik nehézsé-

geivel együtt élni. Ha egy Tourette-szindrómás gyerek jár az osztályba, a többieknek 

el kell viselniük ennek testi tüneteit: az akaratlan mozgásokat, felkiáltásokat. Így 

olyan empátiát, türelmet tanulnak egymástól, ami sokkal magasabb szintű, mint 

amit a párhuzamos osztályba járók között tapasztalhatunk. Magam is többször 

tapasztaltam, hogy az ezekbe az osztályokba járó diákok gyakran beleérzőbbek, 

türelmesebbek, mélyebben átlátnak emberi sorsokat, mint a párhuzamos osztályba 

járó évfolyamtársaik.

4. Természetesen ennek is vannak hátulütői. Kialakul ugyanis az a helyzet, hogy 

éppen a lelkileg sérülékenyebbeket kényszerítjük abba a helyzetbe, hogy egy-egy 

nehezen kezelhető társukat szeretetben elviseljék. De mennyi érzelmi teherbírás 

várható el ezektől az amúgy is sérültebb kamaszoktól? Ráadásul tapasztalat, hogy 
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egy-egy közösség akkor tud nehezebben integrálható tagokat jól integrálni, ha 

magának a közösségnek a magja biztos lábakon áll, és ha átlátható, hogy mi az, 

amihez a többieknek integrálódni kellene. (Hangsúlyozom: nem asszimilációról, 

hanem befogadásról beszélek!) Igen ám, de egy eleve kis létszámú osztály hány 

„nehéz” embert képes elviselni? Hol van az a pont, amikor nem a többiek tanulnak 

toleranciát, hanem a problémásabbak lesznek annyian, hogy megváltoztatják ennek 

az osztálynak a belső rendjét? Képes egy tizenöt fős osztályban nyolc integrálni hét 

másikat? Ezekkel a kérdésekkel naponta küzdünk.

5. Végül egy nagyon pozitív üzenet: a tavaly érettségizettek közül a banketteken 

az SNI-s osztálynál éreztük a leginkább a tiszteletet, az őszinte hálát, a köszönetet. 

Megható volt. Ők, akik úgy kezdték, hogy „mi vagyunk a problémások”, élték meg 

legintenzívebben, hogy mit jelent, hogy idáig eljuthattak, és teljes életet élhetnek…



Történettudomány, 

történelem 

módszertan
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Varga Lajos

Magyarellenes atrocitások Erdélyben 

az –-es forradalom és szabadságharc 

idején

Belpolitikai előzmények 

Magyarország kormánya és a magyar nemzet 1848 márciusától nemcsak a bécsi kor-

mányzattal, hanem a hazai nemzetiségekkel is szembekerült. A hazai nemzetiségek 

és a magyar kormány közötti nézeteltérések társadalmi, nyelvi, politikai, gazdasági, 

vallási és önrendelkezési okokkal magyarázhatók. Batthyány Lajos és kormánya 

nem tulajdonított különösebb jelentőséget a nemzetiségi sérelmek orvoslásának, 

ez megmutatkozott az áprilisi törvényekben is.1 A törvények hiányosságai közé tar-

tozott a jobbágyfelszabadítás halogatása és a nemzetiségi kérdés rendezetlensége.2

A sikeres magyar forradalom hatására a Magyarországon élő nemzetiségek-

ben is feltámadt a nemzeti érzés. 1848-ban már nem elégedtek meg anyanyelvük 

szabad használatával, ennél jóval többre vágytak. Magukat mint külön „politikai 

kollektívumot”,3 nemzetet akarták elismertetni Magyarország határain belül. A ma-

gyar politikai vezetők erről hallani sem akartak. Szerintük a hon minden lakója, 

anyanyelvétől függetlenül, az egységes magyar politikai nemzet tagja.

Minden hazai nemzetiség igyekezett megfogalmazni saját nemzeti igényét, és 

azt egyre erélyesebben követelte. 

A horvát nemzeti gyűlés Zágrábban, március 25-én, szembehelyezkedve a magyar 

kormánnyal, a bécsi udvar támogatását kérte, amit meg is kapott a magyarok elle-

nében. Ugyanazokat a jogokat kérték a magyar kormánytól, amelyeket a magyarok 

megszereztek a bécsi kormányzattól.4

A szerbek április 14-én Karlócán tartottak gyűlést (főodbor).5 A magyar forrada-

lommal való szembenállásuk egyik fő okát a horvát előjogok alkották, a szerb veze-

tők szerették volna ezeket a maguk számára is megkapni, de ez nem valósult meg.

A szlovákok nyelvi egyenjogúságot, nemzeti iskolákat, nemzeti jelvényeik hasz-

 1 Kosáry 1990, 332. o.
 2 Uo. 342. o.
 3 Uo. 344. o.
 4 Hóman–Szekf 1936, 398. o.
 5 Uo. 401. o
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nálatát és az úrbéri törvény földnélküliekre való kiterjesztését kérték a magyar 

vezetőktől. Követeléseik nyomatékosítása érdekében május 10-én és 11-én Liptó-

szentmiklóson gyűlést tartottak.6 

Nemzetiségeink közül a ruszinok, a szlovének, a szlovákok és a magyarországi 

románok voltak azok, akik örömmel fogadták az 1848. március–áprilisi magyar-

országi polgári átalakulást megvalósító törvényeket, ezért nem fordultak szembe 

a magyar forradalommal. Az erdélyi románok a román nemzet egyenjogúságát, 

a jobbágyok felszabadítását és szabad nyelvhasználatot akartak. Követeléseiket a 

nemzeti értelmiségük által szervezett balázsfalvi nemzeti gyűléseken nyomatéko-

sították április 30-án, majd május 15–17-én.7

Az erdélyi románság szembefordulásának fő oka a kezdetben elmaradt jobbágy-

felszabadításban kereshető, ugyanis az erdélyi országgyűlést csak késedelmesen 

sikerült összehívni, így a törvény Erdélyben később lépett érvénybe. 

Nemzetiségei kéréseiket először csak szóban, majd írásban is megfogalmazták. 

A magyar kormányzat elutasító magatartását a bécsi udvar kihasználta, és hajlandó-

nak mutatkozott követeléseik teljesítésére, ha azok a magyar kormány és a magyarok 

ellen fordulnak. 1848 nyarán megfordult a politikai helyzet, a Habsburgok győztek 

Észak-Itáliában,8 ezáltal politikájukban támadólag léphettek fel a magyar kormány 

ellen.9 Sikerült a nemzetiségeket is a maguk oldalára állítani, így megindíthatták 

ellenforradalmi akciójukat.

Először a szerbek indítottak immár nyílt fegyveres támadást 1848 júniusában 

délvidéki magyar falvak ellen.10 Erdélyben a császári katonai alakulatok és tisztek 

segítségével a románok is felfegyverezték magukat,11 és csak a megfelelő időt és 

alkalmat várták, hogy a magyarokra támadjanak. Vezetőik az értelmiségi rétegből 

kerültek ki, papok, tanítók, jogászok, akik helyi szinten szervezték és irányították 

az elmaradott, írástudatlan román paraszti népességet. Óriási szerepük volt abban, 

hogy a románságot a magyarok ellen hangolják. Elmaradottságuk és szegénységük 

okát a magyarokban látták, ami fokozta a románok gyűlöletét a magyarok iránt, füg-

getlenül attól, hogy melyik társadalmi rétegbe tartoztak a magyarok. Ez a gyűlölet 

vezetett odáig, hogy az erdélyi románság egy része magyar falvakra és városokra 

rontott, megölve sok ezer ártatlan magyar embert.

 6 Hermann 1996, 74. o.
 7 Uo. 79. o.
 8 Horváth 1865, 421. o.
 9 Uo. 423. o.
 10 Hermann 1996, 98. o.
 11 Uo. 158. o.
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A pesti márciusi forradalom fogadtatása Erdélyben

A szászok jelentős része, Franz von Salmen szebeni comes vezetésével, elutasította 

az uniót. A Szász Egyetem (Universitas) az unió kérdését megvitató bizottságot 

hozott létre. Április 25-én küldöttséget menesztettek Bécsbe, ahol az uralkodónak 

átadták unióellenes felségfeliratukat.12 A románok április 30-án és május 15-én 

Balázsfalván megtartott gyűléseiken fejezték ki ellenvetésüket.13 

1848 márciusában megbolydult az egész erdélyi társadalom, a magyar nemzeti 

törekvések után kibontakoztak a románok és a szászok mozgalmai is.

A román nemzeti törekvések hatalmas erővel törtek fel, és két vonalon bonta-

koztak ki: a nemzeti és a társadalmi követelések vonalán.

A marosvásárhelyi román ügyvédgyakornokokra, akik úgy harmincan lehettek 

a kétszázból, lenyűgözően hatott a tüntető magyar város. Alexandru Papiu-Ilarian 

is a városban tartózkodott, aki úgy érezte magát, mintha Angliában járna, és nem 

Erdélyben. Akkor kezdett el eszmélni, hogy hol is van valójában, amikor felhangzott 

a főtéren a pesti forradalom költeménye, Petőfi Sándor Nemzeti dala. Itt, Marosvá-

sárhelyen már ekkor kiderült, hogy a két nemzeti ideológia nem egyesülhet. A vers 

első sorára: „Rabok legyünk, vagy szabadok?”, a két nemzet számára a válasz nem 

volt kérdéses. Viszont arra, hogy „A magyarok Istenére esküszünk”, a románok 

már kétkedő választ adtak, vagyis kérdést tettek fel: „Miért a magyarok Istenére 

kell esküdni?”14

Az erdélyi fiatal román értelmiség elzárkózott attól, hogy a politikai értelemben 

egységes magyar nemzet részének tekintsék őket és nemzetüket. Papiu szerint a 

más nyelvű nemzeteknek biztosítani kell az önálló nemzeti létet és az anyanyelvet, 

valamint az örökváltságot is, minden pénzkárpótlás nélkül. Ezekkel a feltételek-

kel fogadta csak el a fiatal román joggyakornok Papiu a szerinte román Erdély és 

Magyarország unióját.

Avram Iancu, a későbbi érchegységi mócvezér ezzel a felkiáltással hagyta ott a 

várost: „Örökváltság ingyen vagy halál!”15 Példáját követte valamennyi fiatal román 

joggyakornok. 

Papiu néhány társával Kolozsvárra ment, ahol Ioan Buteanu fiatal ügyvéd vezeté-

sével petíciót fogalmaztak meg, amelyben követelték a román nemzet elismerését és 

 12 Uo. 62. o.
 13 Jancsó 1931, 273. o. 
 14 Szász 1988, 1350. o.
 15 Kváry 1861, 54. o. Jank Ábrahám atyja nem helyeselte fi a terveit: „…akaratát népszerűtleníté, s 

őt Horára emkékezteté, mint mondják távoli rokonára, s intette, hogy ő is kereken fogja dicsőségét 

végezni…”
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a törvényhatósági anyanyelvhasználatot. Ilyen feltételek mellett elfogadta a magyar 

államnyelvet és az uniót. 

Rendkívüli jelentőséggel bírt a fenti kérelem, mert román tömegeket mozgósító 

programmá fejlődött. Az Érchegységben a vásárokon kezdték el ismertetni a kér-

vény tartalmát, aláírásokat gyűjtöttek, ezzel a nemzeti törekvések tömegbázisát 

akarták létrehozni.

1848 márciusában a román állásfoglalásokat az jellemzi, hogy ha feltételekkel is, 

de elfogadták az uniót. Voltak azonban kivételek is, például Simion Barnutiu, aki 

egy kiáltványban tiltakozott az unió ellen: „…örökre átkozott legyen az a román, 

aki bármiféle uniót merészel kötni, mielőtt még a román nemzetet elismernék 

politikai értelemben.”16

Gheorghe Barit, a román nemzeti mozgalom elismert tagja Svájc és az Egye-

sült Államok példájára hivatkozva széles körű autonómiával rendelkező, közéleti 

anyanyelvhasználatot biztosító, megyékből felépülő alkotmányos államrendszer 

létrehozásában látta a kibontakozás lehetőségét. Elsősorban az erdélyi magyar, 

román és szász nemzet érdekeinek összehangolását szorgalmazta.17

Az erdélyi román parasztság magatartására óriási hatással volt a magyarországi és 

a partiumbeli megyékben végrehajtott jobbágyfelszabadítás. Erre hivatkozva kezdték 

a robotot megtagadni. Egy kiáltvány járt körbe paplakról paplakra Erdélyben, amely-

ben benne volt, hogy az unió azonnal meghozza a jobbágyfelszabadítást. Viszont 

nem ezt a fő üzenetet jegyezték meg, hanem a megszólítást: „Román testvéreim! 

[…] ma nincs többé jobbágy és nemes, nincs többé úr és rab, csak szabad emberek 

egyformán.”18 Ez elég volt ahhoz, hogy a faluközösség tagjai halálbüntetéssel fenye-

gessék meg azokat, akik ezentúl szolgálni merik urukat. Így kezdődött Erdélyben 

a román parasztok hetekig tartó robotmegtagadási mozgalma.

A bécsi kormányzat is szította az indulatokat, román ügynökeik járták a falva-

kat, és szóban, illetve kiáltványokban ingerelték a román parasztokat gyűlöletre 

a magyarok és székelyek ellen. Megígérték a parasztoknak, hogy a császár iránti 

hűségükért cserébe az uralkodó eltörli úrbéri terheiket, sőt a magyarok és székelyek 

földjeit is nekik adja. Nem volt nehéz a tudatlan román parasztságot tévútra téríteni. 

Horváth Mihály így jellemezte őket 1865-ben:

„Századok óta szolgaság járma alatt nyögvén, melyet még a fajrokonság sem 

szelídített meg […], neveltetésében végkép elhanyagolva lévén e nép tudatlan, 

elbutult, teli babonával és előítélettel. Életczéljai felől soha fel nem világosíttatván, 

 16 Cherestesiu 1967, 221. o.
 17 Szász 1988, 1351. o.
 18 Uo. 1352. o.
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jobbára henyén tölté örömtelen napjait ronda, roskadozó kunyhóiban s hegyei 

közt, melyeknek völgyeiben hanyagul míveli földjén a tengerit, majdnem egyedüli 

eledelét, legelteti juhnyájait, melyeknek bőre adja ruházatát. Természetében nem 

hiányzik ugyan a szelídség s önmegadás, de a míveletlenség s mély tudatlanság 

őt renyhévé, a szegénység rablásra hajlandóvá, a szolgai elnyomás kétszínűvé, 

bizalmatlanná s felingerültében kegyetlenné tette.”19

Vezetőikről, a papokról a következőket mondja:

„Papjaik magok is, kivált az óhitűek felekezetében, jobbára a legmélyebb tu-

datlanságba merülve, míveltségökre nézve alig emelkedtek híveik fölébe. Az 

óhitű papok közt sokan írni és olvasni is alig tudtak, s gépileg végzék a betanult 

lithurgiát; vallás és józan moral helyett pedig jobbára némi külső szertartásokra 

s babonára, előítéletekre taníták a népet, mely irántok rendszerint nagy bizoda-

lommal viseltetik.”20

Így érthető, hogy hiába volt a magyarországi jobbágyfelszabadítás, a magyar unió-

propaganda nem tudta megnyerni a román jobbágyparasztság tömegeit. Ez egyrészt 

abból adódott, hogy a magyar földesurakkal szemben fennállt a hagyományos 

bizalmatlanság, másrészt a nemesi földbirtokosok alig tettek engedményeket jobbá-

gyaiknak, mi több, fegyveres erővel akarták a parasztokat szolgálatra kényszeríteni.

A gubernium katonaságot kért a megyei hatóságok számára a nagyszebeni főhad-

parancsnokságtól, hogy megfékezzék a robotmegtagadó mozgalmat.21 Csak le-

tartóztatásokkal sikerült fenntartania a csendet és a rendet. Néhány megyében 

statáriumot kellett kihirdetni. Azokban az erdélyi megyékben, ahol nagy számban 

éltek románok, a helyi jellegű megmozdulások a parasztmozgalmakban testesültek 

meg, és a román nemzeti mozgalom kibontakozásához kapcsolódtak.

A román értelmiség is kezdte megfogalmazni saját álláspontját, viszonyát a ma-

gyar forradalomhoz, és kereste azt az utat, amely számára a nemzeti célok megva-

lósulásához vezet. Legfontosabb követelésük, hogy a magyarok, székelyek és szászok 

mellett ismerjék el a románokat negyedik nemzetnek. Kérésüket azzal indokolták, 

hogy ők adják Erdély népességének döntő hányadát. Horváth Mihály szerint Erdély 

népessége 1848-ban a következőképpen oszlott meg: magyarok 450 000 fő, székelyek 

350 000 fő, szászok 200 000 fő, románok 1 050 000 fő.22

Erdélyben a társadalmi szerkezet tagozódása egyben etnikai különállást is muta-

tott. A parasztok nagy része román nemzetiségű, viszont a társadalmi ranglétrán 

 19 Horváth 1865, 47. o.
 20 Uo. 47. o.
 21 Szász 1988, 1353. o. 
 22 Horváth 1865, 40. o. 
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fölöttük álló, földbirtokos nemesség döntő többsége magyar volt. Nemzeti mozgal-

muk, mint ahogy ők maguk sem, nem volt egységes. Eltérő vélemények alakultak ki 

az Erdélyt és Magyarországot egyesítő törvény megítéléséről, illetve különböztek a 

vélemények a nemzeti követelések tartalmáról és sürgősségéről is. Ennek következ-

tében három nagyobb román nemzeti értelmiségi irányzat alakult ki.

Az első csoport azokból állt, akik kiálltak az unió mellett: közéjük tartozott Ioan 

Lemény fogarasi görögkatolikus püspök, a lapszerkesztő román nyelvész és filoló-

gus Timotei Cipariu és Alexandru Sterca-Sulutiu, Szilágysomjó görög katolikus 

vikáriusa. Ez az irányzat hamar háttérbe szorult.23

A második csoportosulás a Gazeta de Transilvania lap szerkesztője, George Ba-

rit körül szerveződött. Ők az erdélyi unió elfogadását a románság nyelvi jogainak 

kiterjesztéséhez kötötték. Ide sorolhatók a marosvásárhelyi királyi tábla mellett 

gyakornokoskodó fiatal román jogászok, akik március 24-én egy folyamodvánnyal 

fordultak az uralkodóhoz. Ebben a folyamodványban kérték az erdélyi jobbágyfel-

szabadítás megvalósítását, Erdély népei számára a szabad anyanyelvhasználatot, 

és így elfogadták az uniót. Kezdetben ide tartozott Alexandru Papiu Ilarian és 

Avram Iancu is.

A harmadik csoportosulás volt a legradikálisabb, vezetőjük, Simion Barnutiu még 

tárgyalni sem volt hajlandó az unióról, míg Erdélyben a románságot nem ismerik 

el államalkotó nemzetnek. Szerinte a nemzeti jogok kiharcolása sokkal fontosabb, 

mint a társadalmi és gazdasági átalakulás.24

1848 tavaszán Barit uniót elfogadó és Barnutiu elutasító irányzata hasonló támoga-

tottsággal bírt, nem dőlt még el, hogy a román nemzeti mozgalom melyiket választja.

Aron Pumnul balázsfalvi filozófiatanár az erdélyi románság tavaszi általános 

forrongását látva kiáltványban szólította fel az ortodox egyház espereseit, hogy 

április 30-ára jöjjenek minden faluból két-két pappal és emberrel Balázsfalvára.25 

Ioan de Lemény balázsfalvi görögkatolikus püspök az erdélyi kormányszéktől 

kért engedélyt a népgyűlés megtartására, amelynek időpontját a gubernium május 

15-ére halasztotta. 

A tilalom ellenére április 30-án a jobbágyfelszabadításra váró parasztok tömege-

sen jelentek meg espereseik vezetésével Balázsfalván. Lemény püspök nyugalomra 

intette az összegyűlteket,26 de a szónokok többsége a románok nemzetként való 

elismerését követelte. Az engedély nélkül megtartott gyűlés vége felé a radikális 

nézeteket hirdető Barnutiu szólt a mintegy kétezres tömeghez. Beszédében a ro-

 23 Szász 1988, 1362. o.
 24 Uo. 1363. o. 
 25 Jakab 1880, 93–94. o.
 26 Szilágyi 1898, 33. o.
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mánok nemzetként való elismerését, valamint a jobbágyfelszabadítást követelte. 

Szónoklatával sikerült a tömeg nagy részét maga mellé állítania, főleg a fiatalokat, 

így ő vált a román nemzeti mozgalom igazi vezetőjévé.

Még többen készülődtek a május 15-i népgyűlésre. A kiáltványokat egyik telepü-

lésről a másikra vivő fiatalokat a nép a császár küldötteinek tekintette, és tisztelte 

őket azért, mert a földesuraikkal szembeni ellenállásukhoz segítséget ígértek nekik 

a császártól, ha ők is támogatják az uralkodót, és hűségesek maradnak hozzá.

A parasztság fiatalok iránti bizalma úgy nőtt, ahogyan a megyei hatóságok tény-

kedése, hogy elfogja őket bujtogatás és lázítás miatt, viszont egyre jobban szembe-

fordultak a magyar földbirtokos urakkal.

A Gubernium engedélyével május 15-ére hívták össze Balázsfalvára azt a román 

népgyűlést, amely arra volt hivatva, hogy megvitassa az erdélyi országgyűlés elé 

terjesztendő nemzeti követeléseket.27 A gyűlés előkészítését a fiatal joggyakornokok 

végezték, akik bejárták azokat a vidékeket, ahol románok éltek, és izgató beszédek-

kel buzdították a népet, hogy minél többen jelenjenek meg a gyűlésen. A papok a 

templomban hirdették ki a gyűlésre felszólító proklamációt. 

A szász reakció vezetői, akik előjogaik megtartásában reménykedtek, az unió ellen 

emelték fel a szavukat, és mindent megtettek, hogy a románokat a magyarok ellen 

ingereljék. Egy proklamációval próbálták a románokat a maguk oldalára állítani:

„Oláh testvérek! Fogjunk kölcsönösen kezet s kössünk egymással szövetséget, 

mely előtt a felfuvalkodott magyarok kevélysége meghajoljon, s magyar és székely 

pusztuljon ki közös hazánkból. Mert hiszen Erdély nem a magyaré: e szép ország 

a ti és a mi örökségünk, kik veletek örökre egyesülve lenni óhajtunk. Űzzük ki e 

jogtalanul betolakodottakat. Ti számra nézve hatalmasok vagytok; mi hozzátok 

csatlakozunk, és a császár katonái nemcsak fel nem kelnek ellenünk, hanem 

velünk fognak küzdeni a közös czélért.”28

Külső hatalmi tényezők is az unió ellen mozgósították embereiket. Az aldunai 

tartományokban működő orosz propaganda, értesülvén a magyar polgári átala-

kulásról és függetlenedési szándékról, ügynököket küldött be Erdélybe a román 

nép lázítására. Azzal hitegették a románokat, hogy a környező szlávok felkelésre 

készülnek a magyarok ellen, s ha majd leigázzák őket, akkor majd az erdélyi és 

magyarországi oláhok Moldvával és Oláhországgal egyesülhetnek, a régi Dacia 

 27 Kváry 1861, 28. o.
 28 Horváth 1865, 49. o. 
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helyreállítására. Az orosz udvar még királyról is gondoskodik, és kezeskedik az 

oláh birodalom fennállásáért.29

Az oláhországi bojárok is az unió elleni propagandával hitegették erdélyi nem-

zettársaikat, egy Daco-Romania államot képzeltek el, amely minden román fajút 

egyesítene. 

Ilyen felfokozott politikai és érzelmi hangulatban kezdődött a románok balázsfalvi 

összejövetele.

Az első balázsfalvi gyűlés

A gyűlésre 20-30 000 román paraszt érkezett30 ortodox és görögkatolikus papjaik 

vezetésével, de képviseltették magukat a vajdaságokban élő, erdélyi származású 

román tanárok és az általuk tanított fiatal román értelmiségiek is.

Május 14-én előtanácskozást tartottak a balázsfalvi templomban, mintegy 1000 

fő részvételével, amelyen Barnutiu előterjesztette a nemzeti mozgalom radikális 

követeléseit. A legfontosabbak ezek közül: nemzeti egyenjogúság Erdély három 

nemzetével, külön román nemzeti gyűlés, anyanyelvű tanácskozás joga a megye- 

és országgyűléseken, román tisztségviselők kinevezése a törvényhatóságokban.

Simion Barnutiu az unióról is kifejtette véleményét:

„Az unió a magyarok számára élet, a románoknak halál. A magyarokra nézve 

határtalan szabadság, a románokra pedig örökös szolgaság. Ha a román nemzet 

egyesülni fog Magyarországgal, nem lesznek sem nemzeti iskolái, sem tisztvi-

selői, akik gondot viselnének nemzeti érdekeire. Még nemzeti egyháza sem lesz 

[…] Erdély […] a mi hazánk a természettől magas falakkal övezett vár, amelyek 

nélkül a pannóniai mezők magyarjai mezei nyulakként ki vannak téve az el-

lenség támadásainak […] ha nem lesz unió, megszakad az erdélyi és pannóniai 

magyarokat összekötő kapcsolat, és az erdélyi magyarok természetesen lassan 

el fognak enyészni.”31 

A május 15-ei gyűlést a Balázsfalva alatti réten tartották, amelyet jelképesen sza-

badságmezőnek neveztek el. Itt felesküdtek a román nemzetre és az uralkodó iránti 

hűségre. A gyűlés elnökei az összehívó püspökök voltak, alelnökei Simion Barnutiu 

és Gheorghe Baritiu. Ugyanúgy, mint az előző napi előtanácskozáson, Barnutiu 

ragadta magához a kezdeményezést, és merész, sokat követelő javaslatai váltak el-

 29 Uo. 49 o.
 30 Uo. 122. o.
 31 Szász 1988, 1363. o.
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fogadottá a gyűlés résztvevőinek körében. Szónoklatának szellemében fogalmazták 

meg a román nemzet politikai programját, amit 16 pontba szedtek össze, és egy 

kiáltványban vetették papírra.

„A román nemzet kívánja:

1. Hogy alkotmányos, a többiekkel egyenjogú nemzetnek nyilváníttassék; évenként 

nemzeti gyűlést tarthasson, s állandó nemzeti bizottmánya legyen.

2. Hogy az oláh egyház, minden felekezetesség s az unitus és nem-unitus neve-

zetek eltörlésével, eggyé olvasztatván, minden más ajkuak egyházaitól független 

legyen s mind azon jogokkal felruháztassék, melyekkel más nemzetiségek élnek. 

Minden évben egyházi zsinat tartassék, melyben polgári rendüek is részt vegye-

nek. E vegyes zsinat válassza a püspököket. Balázsfalván érsekség állíttassék fel.

3. Hogy az úrbéri viszonyok s a dézma kárpótlás nélkül töröltessenek el.

4. Hogy minden czéh és külvám szűnjék meg, az ipar és kereskedelem teljesen 

szabad legyen.

5. A török kormánnyal s a dunamelléki tartományokkal az erdélyi oláh juhászokra 

nézve kötött szerződés akként ujittassék meg, hogy a kettős adó megszűnjék.

6.  Hogy a bányatized törültessék el.

7. A szólás korlátlanul, a nyomtatás minden kezességi összeg nélkül szabad legyen.

8. A népgyűlések s egyesületek semmi módon ne korlátoltassanak.

9. Esküdt bíróság állíttassék fel, s ítélet előtt senkise fogassék el.

10. A végvidéki katonasággal kapcsolatban felállítandó nemzetőrségnél csak 

román nemzetbeliek alkalmaztassanak tisztségekre.

11. A hajdan románoktól bírt s most mások kezén lévő földek amazoknak adas-

sanak vissza. A Királyföldön s egyébütt lakó románok sérelmei orvosoltassanak.

12. A román papok a státus által láttassanak el, egyenlőleg a többi felekezet 

papjaival.

13. Elemi, tudós, ipar és katonai iskolák a románok számára államköltségen 

állíttassanak; de a tanárok a nemzet által választassanak.

14. Adót s más közterhet mindenki aránylag viseljen.

15. A szabadság, egyenlőség és testvériség alapján új alkotmány és új büntető 

törvénykezési rendszer készíttessék.

16. Az unió kérdése mind addig ne tárgyaltassék, míg a román, mint alkotmányos 

nemzet, nem lesz képviselve az országgyűlésben.”32

A gyűlés a pontozatok elfogadása után két küldöttséget választott. Az egyik Andrei 

Saguna püspök vezetésével Bécsbe a császárhoz, a másik Ioan Lemény irányításával 

Kolozsvárra, az országgyűlés színhelyére vitte a balázsfalvi határozatot. Válasz-

 32 Horváth 1865, 58–59. o.
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tottak egy állandó bizottságot is, amelynek székhelyét Nagyszebenben jelölték ki, 

azzal a feladattal, hogy a Bécsből és Kolozsvárról érkező válaszokat átolvassák, 

azokról értesítsék a románságot, és összehívják a román nemzeti gyűlést. Ebből a 

bizottságból jött létre a Román Nemzeti Komité, amelynek elnöke Andrei Saguna 

püspök, tényleges irányítója viszont az alelnök, Simion Barnutiu lett. Tagjainak 

létszáma 25 fő volt.33

Eközben az unióról szóló tárgyalások folytatódtak Magyarországon és Erdélyben 

is. A magyarországi reformpártiaknak és az erdélyi magyar és székely rendeknek 

természetes elvárása volt a két országrész, a királyi Magyarország és az Erdélyi 

Nagyfejedelemség újbóli egyesítése. A pozsonyi országgyűlés április 7-én hagyta 

jóvá az unió kérdésével foglalkozó törvénycikket, és azt felterjesztette az udvarhoz. 

Bécsben, Batthyány határozott pozsonyi fellépésére, április 9-én megerősítették a 

törvényt, amelynek utolsó paragrafusában életbe léptetése feltételéül az erdélyi 

országgyűlés hozzájárulását írták elő. A bécsi kormányzat abban bízott, hogy az 

unió ellenfeleivel, a szászokkal és a románokkal sikerül majd az egyesülést meg-

akadályozni.

Ezzel megszületett az 1848. évi VII. törvénycikk, amely kimondta a két testvér-

haza egyesülését.

Másnap a Bécsben székelő külön erdélyi Kancellária vezetője, Jósika Samu le-

mondott hivataláról.

Erdélyben Teleki József kormányzó március végén már sürgette az erdélyi or-

szággyűlés mielőbbi összehívását, de mivel választ nem kapott, ezért április 11-én 

önhatalmúlag meghirdette annak összehívását Kolozsvárra, május 29-ére.  

Az erdélyi rendek sérelmezték, hogy a megtartandó országgyűlés királyi biz-

tosául Ferenc József főherceg helyett a királyi udvar Puchner Antalt, az erdélyi 

főhadparancsnokság tábornokát nevezte ki.

Az utolsó országgyűlés Kolozsvárott

Kolozsváron május 29-én megnyílt az országgyűlés, és május 30-án megszavazták 

a Magyarországgal való egyesülést a magyar, székely és a szász rendek is. Elsőként 

Wesselényi báró szólalt fel az országgyűlésen, aki felszólította az erdélyi rendeket, 

nyilatkozzanak, hogy elfogadják-e a magyarországi VII. törvénycikk értelmében az 

uniót: „E szent lobogó alá hívom fel a rendeket, mondják ki egy lélekkel, egy szájjal: 

 33 Kváry 1861, 30. o. 
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nekünk unió kell…” „E szavakra egy hatalmas Unio! kiáltás reszketteté meg a terem 

falait.”34 Ezzel az erdélyi országgyűlés az uniót elfogadta.

A szászok követei csak a közhangulat nyomására fogadták el az egyesülést, Brassó 

küldötte, Roth Illés és Szeben követe, Schmidt Konrád is az unió mellett foglalt állást.

A románság jelen lévő képviselői Lemény püspök vezetésével szintén az uniótör-

vény elfogadása mellett döntöttek, de azt várták, hogy negyedik nemzetként őket 

is elismerje az országgyűlés, és így egyenlők legyenek a többi nemzettel. Az egye-

sülés kimondása után az egyenlőség elismerését az országgyűlés már feleslegesnek 

tartotta. Arra hivatkoztak, hogy az uniótörvény már kimondta a jogegyenlőséget 

minden lakosra nézve, függetlenül azok nyelvi, vallási vagy nemzeti hovatartozására.

A kolozsvári országgyűlés magyar vezetői tisztában voltak azzal a ténnyel, hogy 

a szászok és a románok ellenszenvvel tekintenek az unióra, mi több, a bécsi udvar 

is ellenzi az egyesülést.

Az országgyűlés a további részletek kidolgozására és a magyar királyi minisztérium 

tájékoztatására egy unió-bizottságot választott,35 ennek 26 tagjából 4 szász és 3 román 

nemzetiségű volt. Román részről bekerült a bizottságba Leményi püspök, Alexandru 

Bohatel, és Saguna görögkeleti püspök is. Az unióbizottság gróf Teleki József erdélyi 

kormányzó elnöksége alatt kezdte meg tanácskozásait július 16-án, Pesten. 

A jobbágykérdés megvitatása és rendezése várt még az országgyűlésre, amit a IV. 

törvénycikkben fogalmaztak meg, amely kimondta az úrbéri szolgáltatás és a tized 

teljes eltörlését, valamint a földesuraknak az állam által fizetendő kárpótlását. Ily 

módon jutott a 80 százalékot elérő román nemzetiségű jobbágyi réteg  –  minden 

fizetési kötelezettség nélkül  – 1 600 000 hold kiterjedésű földbirtok tulajdonába.  

Az uniótörvényt meghozatala után, megerősítés végett felterjesztették Őfelségé-

hez, amit az uralkodó 1848. június 10-én Innsbruckban szentesített,36 majd a június 

19-ei kormányülésen ki is hirdettek.

Július 17-én a nádor Bécsben feloszlatta az erdélyi kancelláriát, és annak tiszt-

viselőit Jancsó Imre miniszteri tanácsos vezetésével a magyar királyi belügymi-

nisztériumba osztotta be az erdélyi ügyek intézésére. Miután Teleki József főkor-

mányzónak mint az unióbizottság elnökének állandóan Pesten volt elfoglaltsága, 

az unió végrehajtására teljhatalmú királyi biztosul báró Vay Miklóst37 nevezte ki 

az uralkodó, aki május 29-én érkezett meg Kolozsvárra.

Az erdélyi országgyűlés, miután elvégezte teendőit, július 18-án az uniótörvény-

cikk szentesítési záradékának felolvasása után bezáratott.

 34 Horváth 1865, 63–64. o. 
 35 Szász 1988, 1371. o.
 36 Horváth 1865, 65. o.
 37 Uo. 69. o. 
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Báró Vay Miklós nehéz körülmények között kezdte meg az unió tényleges vég-

rehajtását megvalósító munkásságát, mert Erdélyben ekkorra már a helyzet meg-

változott, az anarchiával határos állapotok kezdtek uralkodni. 

Igaz ugyan, hogy a király szentesítette az uniótörvényt, és a szászok, valamint a 

románok elküldték választott képviselőiket a pesti országgyűlésre, viszont a háttér-

ben megkezdték az egyesülés elleni lázító aknamunkájukat is. A szász universitas 

június 26-án, Franz von Salmen comes elnöklete alatt mint külön szász kormányzó 

testület ült össze illegálisan, míg a románok a nagyszebeni román nemzeti comité 

köré csoportosultak.

A balázsfalvi gyűlés után, a román ifjak lázító szónoklatainak hatására a román 

jobbágyság úgy értelmezte a gyűlés határozatát, hogy a jobbágyfelszabadítás és 

az úrbéri terhek eltörlése minden átmenet nélkül, azonnal bevezetendő. Ennek 

következtében sok helyen megtagadták a földesúrnak járó szolgáltatások teljesí-

tését. Éppen erre az időszakra estek a legsürgősebb mezőgazdasági munkák, így a 

birtokosokat a szolgáltatások megtagadása nagyon súlyosan érintette. A törvény 

életbe léptetéséig a földesurak követelték jobbágyaiktól a szolgáltatások teljesítését, 

tartozásaik kiegyenlítését. Emiatt sok helyen zavargásokra, majd összeütközésekre 

került sor. 

Mihálcfalván38 és Koslárdon is megtagadták a jobbágyszolgáltatásokat a román 

parasztok, mi több, a földesurak saját kezelésű majorságbirtokait is elfoglalták, 

azokon a vetést lelegeltették. A birtokosok jogorvoslatért a vármegyéhez fordultak, 

a román parasztok viszont elkergették a kiküldött tisztviselőket. A rend helyreállí-

tása céljából a közigazgatás két század székely határőr katonát küldött a helyszínre. 

A környező településekről 3000 román paraszt gyűlt össze, és június 2-án útját állta 

a karhatalomnak, sőt az egyik székely határőrt puskalövéssel megölték. Ezután ke-

rült sor fegyverhasználatra a rendfenntartó karhatalom részéről, a tömegbe lőttek, 

minek következtében 9 halott és 12 sebesült maradt a helyszínen.

A mihálcfalvi eset kivizsgálására polgári és katonai vegyes bizottságot küldtek, 

amely megállapította, hogy a román parasztok ellenszegülésének hátterében a 

román nemzeti komité egyes vezetőinek lázító tevékenysége áll. Ezért a főkor-

mányszék a komitét feloszlatta, tagjai ellen pedig vizsgálatot indított. Augusztus 

7-én gróf Béldy Ferencet küldték Szebenbe a komité tagjainak elfogására, annak két 

tagját sikerült is kézre keríteni. A fő hangadó Barnutiu és néhány társa Orlátra, az I. 

román határőrezred székhelyére menekült, ahol sikerült a maguk oldalára állítani 

a katonákat, bevonultak Szebenbe, és kényszerítették a hatóságot az elfogottak 

szabadon engedésére. 

 38 Szász 1988, 1380. o.
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Magyarellenes atrocitások Erdélyben az 1848–1849-es forradalom…

A román nemzeti komité vezetői az orláti határőrezred területén kaptak mene-

déket, ahol sugalmazásukra a katonaság Orlátra nemzeti gyűlés39 engedélyezését 

kérte a főhadparancsnokságtól. A gyűlést szeptember 10-ére hívták össze, ahol 

megfogalmazták a szokásos nemzeti követeléseket, amelyeket egy kérelembe írtak 

össze, ennek záradékában kijelentették, hogy a román határőrök csak a császár 

kormánya alatt akarnak élni, a magyar hadügyminisztert nem ismerik el, és nem 

fognak engedelmeskedni neki.

Ezzel párhuzamosan a naszódi II. román határőrezred körében is megjelent az 

elégedetlenség.

Parancsnoka, Karl Urban alezredes szeptember 7-ére hívta össze nemzetgyűlés 

tartására az ezred katonaságát.40 Ezen a gyűlésen kimondták, hogy nem ismerik 

el a magyar minisztériumot, és tiltakoznak Erdély uniója ellen, valamint az ellen, 

hogy a magyar kormány uralkodjon a nemzetiségeken.

Szeptember 27-én a románok egy nyilatkozatot tettek közzé, latinul populus 

romanus aláírással, amelyben kijelentik Erdély minden népének, hogy az erdélyi 

római nemzet, őfelségének azon rendeleténél fogva, mely által birodalma minden 

népének nemzetőrség kiállítását engedélyezi, fel fog fegyverkezni.41 Kimondták 

továbbá, ha valaki ebben a szándékukban gátolná őket, készek fellépni ellene. 

A szász és román engedetlenséggel a viszály, és nem sokkal később, 1848 őszén 

immáron a fegyveres harc Erdélyben is elkezdődött!
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Péterfi Gábor

A népi írók Magyarország 

területgyarapodásáról (–)

A két világháború között a magyar külpolitika legfőbb célja a trianoni határok 

felülvizsgálata, azaz a revízió volt. A kormánypárti politikusok megszólalásaiban 

keveredtek az integrális („mindent vissza!”) és etnikai érveket felsorakoztató ál-

láspontok, míg az ellenzéki (liberális, szociáldemokrata) pártok megelégedtek az 

új határok közvetlen szomszédságában lévő, túlnyomórészt magyarlakta területek 

(például Csallóköz, Partium) visszacsatolásának igényével. A harmincas évek elején 

színre lépő magyar népi mozgalom a kül- és belpolitika kérdését szerves egységben 

tárgyalta. Kül- és belpolitika szoros összefüggését ismerte fel Németh László, a 

népiek meghatározó személyisége, amikor arról írt, hogy „Magyarországnak egy 

külpolitikája van ma, a belpolitika. Kifelé hallgatni, befelé tenni: ezzel erősödünk 

meg kifelé is.”1 Németh László és Szabó Dezső nyomán a népiek tehát azt vallották, 

hogy a magyarságnak Trianon után mindenekelőtt belső megújulásra, reformokra 

van szüksége, s ennek első lépéseként a népet kell beemelni a nemzetbe, azaz a 

parasztságot segítő kormányzati intézkedésekre van szükség.

A népiek reformjavaslatait legkonkrétabban az általuk létrehozott Márciusi Front 

programja tartalmazta. 1937. március 15-én a Nemzeti Múzeum kertjében ösz-

szegyűlt mintegy ötezer fős tömeg előtt ismertette a 24 éves közgazdászhallgató, 

később a Nemzeti Parasztpárt főtitkáraként szerepet vállaló Kovács Imre a népi 

írók programját. A 12 pont közül az első négy Magyarország demokratizálásával, 

hat gazdasági és szociális kérdésekkel, egy oktatással és egy külpolitikával foglal-

kozott. A Kovács Imre, Féja Géza, Illyés Gyula, Erdei Ferenc és Veres Péter alkotta 

társaság e kiáltványban – többek között – a választójog kiszélesítését, a sajtó- és 

gyülekezési szabadságot, a nagybirtok és a nagytőke korlátozását, valamint a társa-

dalmi mobilitást elősegítő oktatási reformot követelte. Kül- és belpolitika arányát 

mutatja a forrásban, hogy a 12 követelésből – ahogy utaltunk rá – mindössze egy 

foglalkozott külpolitikai kérdésekkel. Az utolsó pontot szó szerint idézzük, hiszen 

 1 Idézi: Pritz 1982, 183–184. o.
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a tanulmány alapvetően ennek a pontnak a kifejtésére épül: „Magyar revíziót: a 

Duna-völgyi népek számára a hová tartozandóság kérdésében az önrendelkezési jog 

tiszteletben tartását. A pánszláv és pángermán imperialista törekvésekkel szemben 

a Duna-völgyi öncélúság és konföderáció gondolatának megvalósítását.”2 Azaz a 

népiek az ellenzéki pártokhoz hasonlóan az etnikai elvű, részleges revízió prog-

ramját tartották követendőnek. A történelmi Magyarország visszaállítása helyett 

a német és orosz harapófogóba került kelet-európai kis nemzetek összefogását 

sürgették az emigráns Jászi Oszkárhoz hasonlóan.3 Miután 1938 és 1941 között a 

magyar külpolitika irányítóinak a nagyhatalmi (mindenekelőtt német) támogatás-

nak köszönhetően lehetősége nyílt a revízióra, dolgozatunkban megvizsgáljuk, hogy 

a népi írók miként reflektáltak írásaikban a határváltozásokra. A népiek közül Féja 

Géza reflektált messze legtöbbször külpolitikai, a revíziót érintő kérdésekre, ezért 

foglalkozunk az ő írásaival kiemelten. A tágabb kontextus bemutatása érdekében 

helyenként azt is jelezzük, hogy a korszak meghatározó – nem a népi mozgalomhoz 

tartozó – írói, publicistái közül ki hogyan látta a területgyarapodás politikáját.

1938

A Felvidék déli, döntően magyarlakta területének visszacsatolását eredményező 

első bécsi döntést a politizáló magyar közvélemény kitörő lelkesedéssel fogadta. 

A hivatalos Magyarország mellett annak ellenzéke is ünnepelt, bár egyes képvise-

lői gondterhelten vizsgálták a jövőt, azt mérlegelve, hogy mekkora árat kell majd a 

magyarságnak fizetnie ezért a revízióért. Babits Mihály például versben üdvözölte 

az eseményt.4 A felvidéki származású Márai Sándor Pesti Hírlapban megjelentetett 

cikkeit is a lelkesültség jellemzi. A hírlapíró Márai helyszíni haditudósítóként írt 

beszámolóinak érzelmi csúcspontja a szülőváros, Kassa visszafoglalása.5 A népiekre 

visszatérve: Féja Géza mellett Illyés Gyula, Kodolányi János, Szabó Dezső és Szabó 

Zoltán reagáltak az eseményre. Illyés a magyarság nemzetiségek iránti türelméről, 

Kodolányi pedig a Kassa visszacsatolása utáni felvidéki viszonyokról (pl. földkérdés) 

értekezett.6 

 2 Gergely–Glatz–Pölöskei 1991, 418–419. o.
 3 A népi írók külpolitikai nézeteihez lásd Péterfi 2011, 152–233. o.
 4 Babits Mihály: Áldás a magyarra (1938. nov. 2–6.). In: uő 1997, 649. o.
 5 Márai Sándor: Kassán (A Pesti Hírlap kiküldött tudósítójának telefonjelentése). Pesti Hírlap, 1938. 

november 11. Márai Sándor: Horthy Miklós felszabadította Kassát. Pesti Hírlap, 1938. nov. 12. 

Lásd Márai 2004, 127–136. o. Ezekben a Márai-írásokban nyoma sincs a későbbi, 1943–1944. 

évi naplóbejegyzésekben olvasható kemény kritikáknak.
 6 Illyés 1938, illetve Kodolányi 1938. 
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Kodolányi és Illyés egy-egy írása mellett a lévai születésű Féja Géza bő egy hó-

nap alatt (október 4. és november 11. között) tizennégy cikkben számol be az első 

bécsi döntésről.7 Féja – a szintén felvidéki származású Máraihoz hasonlóan – az 

októberi „tárgyalásos időszakról” még az anyaországból tudósít, majd a november 

2-ai határozatot követően Magyarország kiküldött tudósítójaként a helyszínről írja 

beszámolóit. Mivel írásaiban – érthető módon – Féja is rengeteg személyes emléket 

oszt meg olvasóival a „szülőföld visszatérése” kapcsán, ezért az írások politikai 

vonatkozásait csak röviden összegezzük. 

Az írások közös jellemzője, hogy a felvidéki revíziót Féja a cseh „beolvasztó po-

litika” kudarcából és a Trianon után nemzeti öntudatában megerősödött felvidéki 

magyarság – végeredményét tekintve – sikeres, heroikus küzdelméből vezette 

le. A külpolitikai horizont hiányát mutatja az a tény, hogy a nagyhatalmaknak a 

revízióban vitt meghatározó szerepéről egyetlen mondat sem szól az írásokban. 

Máraihoz hasonlóan Féja írásaiban is a csehek és az általuk elnyomott nemzetisé-

gek (szlovákok, magyarok, ruszinok) konfliktusa adja a cikkek vezérfonalát. Ezzel 

is magyarázható, hogy Féja a Duna-völgyi népek kiegyezésének akadályát korábbi 

írásaival ellentétben nem a német nagyhatalmi terjeszkedéssel, hanem a „cseh im-

perializmussal” szemben sürgette.8 A dunai népek összefogásának előmozdításában 

így a magyar és szlovák nép testvériségére építene.

„E sorsdöntő napokban mi írók nem szólhatunk be a politikai élet kavargásába. 

De tiszta emberi üzenetünket küldjük »Hegyország« felé. Vegyék tudomásul a 

szlovák írók, gondolkodók és a szlovák nép, hogy megtanultuk őket szeretni és 

tisztelni. Kultúrnyelvet látunk a szlovák nyelvben, s arra vágyunk, hogy felvi-

rágzását támogassuk.”9

Az üzenet a kulturális közeledés megfogalmazása mellett nyilvánvalóan azoknak 

a szlovákoknak szólt elsősorban, akik a határváltozás után – közel két évtizedet 

követően – ismételten a magyar állam polgárai lettek. Ezt támasztja alá, hogy Féja 

a következő mondatban már arról írt, hogy a magyarság történelme folyamán 

sohasem nyomta el a nemzetiségeket, az erőszakos asszimilációt pedig mindig is 

elvetette.10 Ezen kijelentés – többek között a századforduló magyarosító törekvéseit 

zárójelbe tevő – ahistorikus jellege kétségtelen, ám az alaphang jövőbe mutató s 

 7 Féja 1938a–j.
 8 Féja 1938b.
 9 Uo.
 10 Uo.
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messze előnyösen különbözik a hivatalos Magyarország szlováksághoz fűződő 

viszonyától.11 

Márai Sándor szerint a magyar közvélemény egyetértett a felvidéki magyarság 

egyik vezetőjének, Esterházy Jánosnak a kijelentésével, aki azt mondta Komá-

romban, hogy „az önálló szlovák országért való küzdelmet minden hazafiasan 

gondolkodó magyarnak a legmesszebbmenőleg el kell ismernie, sőt támogatnia 

kell”.12 Márai szerint ez „így van rendjén, így gondolkodik minden magyar”. Márai 

és Féja arra is utalnak, hogy magyarok, szlovákok és ruszinok egyaránt várják már, 

hogy a „cseh gyarmatosítók” elhagyják végre az általuk „gyarmatnak” tekintett 

felvidéki területet. 

Arra a kérdésre, hogy a szlováksággal kapcsolatban milyen álláspontot foglalt 

el a magyar politizáló közvélemény a vizsgált időszakban, természetesen egzakt 

választ nem tudunk adni. Mindenesetre Márainak az az állítása, hogy minden 

magyar egyetértene a szlovákok önállósodási törekvéseivel, nyilvánvalóan erőteljes 

túlzásnak tekinthető. Ahogyan Féjának a magyar–szlovák testvériséget hirdető 

álláspontja is feltehetően csak az értelmiségi közvélemény csekély részét jellemez-

hette. A magyar társadalom ugyanis a közel két évtizede sulykolt revíziós propa-

ganda részleges beteljesüléseként élte meg a Felvidék déli sávjának visszaszerzését. 

A magyar politikai élet szinte valamennyi szereplője számára az első bécsi döntés 

az addigi revíziós politika helyességét igazolta. A revíziós propagandának pedig 

kulcseleme volt a Szent István-i állameszme, amely magyar vezetéssel képzelte el a 

Kárpát-medence népeinek igazgatását. A Szent István-i állameszme korszerűsített 

változatát fogalmazta meg az első revíziós siker előtt tíz évvel korábban Ottlik László 

az Új Hungária felé című írásában. Ebben Ottlik a magyarok és a nemzetiségek 

„új kiegyezését” javasolta úgy, hogy a magyarság lemondana korábbi pater familias 

szerepéről, s legfeljebb az „idősebb testvér” jogán lehetne első az egyenlők között 

a térségben. Ottlik a szlovákokkal kapcsolatban – tegyük hozzá, irreálisan – azt 

feltételezte, hogy a cseh elnyomás miatt „az autonómia programjával boldogan 

térnének vissza az őshazába”. Ottlik szerint a magyar közvélemény pedig véle-

ménykülönbség nélkül fogja megengedni a „tót nemzet jogát az autonómiához”. 

A Szent István-állameszmébe tehát ebben a gondolatmenetben a magyartól teljesen 

független, önálló szlovák állam gondolata nem fért bele,13 így a szlovák önállósodási 

törekvéseknek sem lehetett komoly tömegbázisuk. Figyelemre méltó továbbá, hogy 

a magyar–szlovák megegyezést pártoló, a diplomácia háttérfolyamatait azonban 

 11 Vö. Tilkovszky 1967.
 12 Esterházy János (1901–1957) szlovákiai magyar politikust idézi Márai Sándor Végre egyedül! című, 

a Pesti Hírlap 1938. október 12-én megjelent cikkében. Lásd Márai 2004, 80. o.
 13 Vö. Zeidler 2003, 561. o.
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kevéssé ismerő Féja írásaiban sem merült fel annak a mérlegelése, hogy az október 

végi prágai ajánlat nagyon közel került a magyar – akkoriban etnikai elvet megfo-

galmazó – állásponthoz, tehát a tárgyalások továbbvitele hozhatott volna kétoldalú 

megállapodást is.14

1938 decemberében, amikor Csehszlovákia felbomlása már elkezdődött (mün-

cheni egyezmény, első bécsi döntés), de még nem fejeződött be, Szabó Dezső a 

következő, figyelmeztetésnek szánt sorokat írta le:

„Az pedig, ha egy kisebb nemzet és állam megsemmisül, ha egy nagyhatalom 

akadály és a többi nemzetek tiltakozása nélkül elnyelheti, – bármily ellenséges 

viszonyban volt is a jelenben az illető nemzet és állam velünk: halálosabb veszélyt 

jelent ránk, mint az, ha esetleg és pillanatnyilag nem tudjuk vele szemben jogos 

követeléseinket érvényesíteni. Ez olyan tétel, melynek sarkalatos dogmának kell 

lennie minden magyar külpolitika számára.”15

Az író itt pontosan mérte fel a hitleri agresszió veszélyeit, melyek a kelet-európai 

térség kisállamainak megszűnéséhez vezet(het)nek. A revíziós politika kiteljesítésé-

nél a népi írók előfutára előbbre valónak tartotta a kis nemzetek függetlenségének 

megőrzését. 

Szabó Zoltán bő fél évvel később a Duna-völgyi népek kilátásain töprengve szintén 

azon kesergett, hogy a térség népei nem egymásban találják meg a szabadságukat 

a nagy népek ellen, hanem a nagy népek pártfogásában keresik „szabadságukat” 

egymás ellen. Szabó Zoltán a közép-európai kibontakozás lehetőségének meghiú-

sulását a trianoni szerződés következményének tudta be.16 

1939

Az első bécsi döntés körülményei is arra mutattak rá, hogy a további revízióhoz 

Németország támogatása elengedhetetlen volt. Ugyanakkor Teleki és a magyar 

politikai elit azzal is szembesülhetett, hogy a németbarátságnak ára van.17 Ezért 

– a lengyel–magyar közös határ lehetősége miatt felértékelődött – Kárpátalja visz-

szaszerzésekor az új kormányfő javaslatára a minisztertanács 1939. március 10-én 

 14 Vö. Sallai 2002; Pritz 2005, 128. o. 
 15 Szabó Dezső 1938–1939, 5–6. o.
 16 Szabó Zoltán: Magyarság és Közép–Európa. Az 1939. június 18–26. között Szántódon megren-

dezett kisebbségi kongresszuson elhangzott előadás szövege. Lásd uő 2002, 59. o.
 17 Az Imrédy-kormány 1938. november végén engedélyezte a német kisebbség náci jellegű szer-

vezetének, a Volksbundnak a megalapítását, majd januárban bejelentette csatlakozási óhaját az 

Antikomintern paktumhoz.
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olyan határozatot hozott, hogy Kárpátalját egy katonai akció keretében akár német 

beleegyezés nélkül is visszafoglalja.18 Teleki harciasságára nem volt szükség, hiszen 

Berlin jóváhagyása végül megérkezett. Az eset arra is rámutatott, hogy a politikai 

eliten belül két irányvonal alakult ki. Az egyik feltétlenül németbarát volt, és a német 

sikerektől elvakítva készen állt kívánságaik teljesítésére. A másik – Teleki és Bethlen 

vezette – konzervatív irányzat átmenetinek tekintette a német sikereket, nyitottnak 

mutatkozott más országok felé is, és az ország semlegességének megőrzését tűzte 

ki célul. Végső soron a Németországhoz fűződő kapcsolatok túlzott lazítására nem 

kerülhetett sor, mert az lemondást jelentett volna a revízióról.

A kárpátaljai revíziót Féja Géza az 1939-es írásaiban nem kommentálta. Született 

ugyan egy külpolitikai írása 1939. március 19-én, ebben a felvidéki gyökerekkel 

rendelkező író a „Dunavölgyi testvériség” Márciusi Frontban is megfogalmazott 

programjához tért vissza.19 Tegyük hozzá, Féja 1931 és 1936 közötti írásaiban már 

megfogalmazta a dunai konföderáció szükségességét, ebben az írásában a laza szö-

vetséget alkotó országok sora jelentősen kibővül. Immáron nemcsak a Duna mentén, 

hanem a Balti- és Fekete-tenger között élő „parasztnépek” (finnek, észtek, lettek, 

litvánok, lengyelek, szlovákok, ruszinok, magyarok, románok, bolgárok, horvátok, 

szerbek és szlovének) is az összefogás alanyai volnának az illuzórikus gondolatme-

net szerint. Az együttműködés mellett szól Féja szerint a térséget fenyegető orosz 

és német veszély. Továbbá a publicista véleménye szerint a földműves népeket a 

józan előrelátás mellett a másik nép jogainak megbecsülése is jellemzi. Mivel a 

felsorolt nemzetek esetében a parasztság alkotja a társadalom többségét, nincs 

más teendő, mint hogy a felsorolt államokban a parasztság kapja meg a politikában 

is az őt megillető vezető szerepet, ezáltal a konföderáció létrehozása elől minden 

akadály elhárulna. A magyarok részvétele kapcsán kiemelte, hogy a magyarság 

jogos „területi és nemzeti” igényeinek kielégítése után tartja csak lehetségesnek 

az együttműködésben való részvételt.20 Azaz a dunai együttműködés feltétele a 

trianoni sebek legalább részleges, etnikai elvű orvoslása.

Szabó Zoltán 1939 tavaszán, a kárpátaljai revízió napjaiban cikksorozatot indí-

tott a Szellemi Honvédelem ügyében a Magyar Nemzet című napilapban.21 Ennek 

szükségességét később azzal indokolta, hogy az idegen eszmék hatására, főleg a 

középosztályban, a független politikai gondolkodás és magyar öntudat elhalvá-

nyult. Szabó írásai egyértelműen a nácizmus szellemi befolyása és a magyarországi 

szélsőjobb ellen irányultak. A tardi helyzet szerzője a társadalmat és a nemzetet 

 18 Juhász 1988, 212. o.
 19 Féja 1939.
 20 Uo.
 21 Szabó Zoltán 1939.
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írásaiban kettős értelemben fogta fel: „…apánk az állam, de anyánk a nemzet”, 

írta Illyés nyomán. A kulturális értelemben felfogott nemzetet megpróbálta elvá-

lasztani az államtól, illetve a társadalomtól, a hazát pedig az országtól. Véleménye 

szerint a nemzet – Németh László ekkori kifejezésével a „magyar oldal” – fölötte 

áll a baloldalnak és jobboldalnak. Volt ebben szerepe annak, hogy ő maga nemigen 

tudta besorolni magát se jobbra, se balra, ami azzal járt, hogy a baloldaliak gyakran 

jobb-, a jobboldaliak pedig többnyire baloldalinak tartották.22 Szabó Zoltán tehát a 

nemzetet képzelt közösségnek gondolta, s nem társulásnak, mint a társadalmat, az 

államot vagy az országot. Szerinte ez a lelki-szellemi jelenségként felfogott nemzet 

képes áthidalni a pártok által megjelenített ellentéteket. 

Ez az írás azért is kiemelendő, mert jól összegzi a népiek többsége által vallott 

nemzetfogalom lényegét. Ahogyan Németh László korábban az integer magyarság 

fontosságáról írt az integer Magyarország programja helyett, úgy Szabó Zoltán is a 

kultúrnemzeti megközelítést szorgalmazza, ebből pedig csak az etnikai, tehát ma-

gyar többségű területek visszaszerzésére irányuló revízió támogatása következhe-

tett. Ezzel is függhet össze, hogy a népi írók egyike sem üdvözli a kárpátaljai revíziót, 

ahol is az etnikai szempontok helyett a geostratégiai érvek voltak meghatározók. 

1939-es külpolitikai témájú írásaik fókuszában így a németek által veszélybe sodort 

magyar függetlenség ügye, a dunai konföderáció és a kultúrnemzeti gondolat áll.

1940

Miután Magyarország és Románia között a tárgyalások a területi viták miatt au-

gusztus 24-én félbeszakadtak, az 1940. augusztus 30-án kihirdetett német–olasz 

döntőbírósági ítéletnek megfelelően Erdélyt kettéosztották. Magyarország 43 104 

négyzetkilométert kapott 2,5 millió lakossal. Az 1941-es magyar népszámlálás 

szerint a lakosság 52%-a volt magyar, míg az 1930-as román statisztika 49%-nyi 

románnal számolva a magyarok arányát 38%-ra teszi. Mindenesetre valószínű, 

hogy a magyarok Erdély északi felében és a Székelyföldön, ha nem is abszolút, de 

mindenképpen relatív többséget alkottak. A bevonuló magyar csapatokat Erdélyben 

virágeső fogadta, Horthy Miklós, az „országgyarapító” népszerűsége pedig ezekben 

a hónapokban érte el a csúcspontját.

A népiek közül – az ebben a témakörben legtöbbet publikáló Féja Géza mel-

 22 Szabó Zoltán 2002, 6–7. o.
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lett – Szabó Dezső, Németh László,23 Tamási Áron,24 Szabó Pál25 és Szabó Zoltán26 

nyilvánítottak véleményt az erdélyi kérdésről.

Szabó Dezső 1940 márciusa és szeptembere között a Magyar Nemzet című lapban 

publikált – a saját maga által szerkesztett Füzetek mellett. Bár a konzervatív szelle-

miségű újságban megjelent írásokat az apolitikus hangvétel jellemzi, ezzel együtt is 

jelzés értékű, hogy az író a náciellenes egységfrontot meghirdető lapban jelentette 

meg írásait. Az erdélyi származású Szabó Dezső több mint két hónappal a második 

bécsi döntés után reagált az eseményre az Erdély alkalmából című írásában.27 Az 

íróból a szülőföld visszatérése – a közvélemény túlnyomó részétől eltérően – nem 

lelkes üdvözlést, hanem kritikával teli szomorúságot váltott ki.

„Az első nagy szomorúságom azt a nagy örömet kísérte: amikor Kormányzónk 

és a magyar honvédsereg bevonult a Felvidékre, és még inkább: most Erdélybe. 

A tartalmatlan, kongó cicomájú frázisok olyan szökőárja csapott végig a meg-

gyötört Erdély felszabadult részein, hogy mintegy az ellenséges Trianon-cethal 

utolsó dühös farkcsapása bántott felénk.”28 

Az író elkeserítő jelenségnek tartotta továbbá, hogy a fontos feladatok megoldása 

(átfogó, a kulturális, szociális, gazdasági életet érintő belső reform) helyett nálunk 

külsőségekben (pohárköszöntők, rádiószózatok) merül ki a magyar hazafiság. Pél-

daként hozta fel az új erdélyi indulót, amely az író szerint fertelmes, dallamában 

 23 Németh 1940a; 1940b.
 24 Tamási 1940a. (A kolozsvári bevonulás órájában a Magyarországnak lelkesen nyilatkozó erdélyi 

származású Tamási az erkölcs, az emberiesség és a nemzeti gondolat összhangjának fontosságára 

fi gyelmezteti a közvéleményt.) Tamási 1940c; 1940b.
 25 Szabó Pál 1940a. Szabó Pál 1940b. A júliusi írásban Szabó Pál megkísérli felvázolni Erdély 

történetének főbb állomásait az őskortól egészen a két világháború közötti időszakig. Szabó Pál 

rövid írása is azt igyekezett bizonyítani – a korszellemmel összhangban –, hogy a magyarságnak 

joga van Erdély egész területére. Érvelésében megjelennek a Horthy-korszakban közismert törté-

nelmi, földrajzi és kulturális érvek: „A Kárpát-medence Erdéllyel, a Dunántúli dombvidékkel és 

a Nagy-Alfölddel egy emberek által el nem szakítható, széjjel nem választható földrajzi egység, 

teljesen azonos a magyarságnak a kultúrája a magyar birodalom bármely részén élő magyarságá-

nak a nyelvével, szellemével és kultúrájával. […] 896-ban Krisztus után örökségi jogon a magyarok 

jelentkeznek a Kárpátok koszorújánál.” Az 1940-es Románia válságára utalva kijelenti, hogy ez a 

„mesterségesen összetákolt hatalom” a történelmi igazságszolgáltatás következtében „hullt széjjel 

alkotó elemeire”.
 26 Szabó Zoltán 1940. Az ekkor Svájcban tartózkodó Szabó Zoltán is örömének ad hangot a második 

bécsi döntésre utalva. A cserkész-szociográfus kiemeli az esemény kapcsán, hogy hálával gondol 

„Teleki tanár úrra”. Emellett Svájc és Erdély népeinek hasonló múltjára utalva – ahistorikusan – 

hangsúlyozza, hogy a két „országot” alkotó népeket áthatotta/áthatja a tolerancia szelleme.
 27 Szabó Dezső 1940. Az írás november 17-én, Budagyöngyén született.
 28 Uo. 15. o.
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pedig az erdélyi lélektől távol álló „szokvány-idegen indulók” utánzása. A revíziós 

propaganda külsőségei mellett Szabó bírálta a nyilasoknak tulajdonított birodal-

mi eszmét is.29 Szerinte ha a nyilasok külpolitikai elgondolásai megvalósulnak, 

Magyarország önállósága és területi egysége végveszélybe kerül. Végül az erdélyi-

ekhez szólva arra kérte az anyaországhoz visszakerült magyarokat, hogy az általa 

meghirdetett egységes magyar ideológiába30 beilleszkedve hagyjanak fel a transz-

szilvanizmus és a liberalizmus gondolatával. Előbbire utalva hangsúlyozta, hogy az 

csak a pohárköszöntők politikai általánosságaiban él, s jelen helyzetünkben nem 

az erdélyi vagy felvidéki szellem sajátosságait kell keresnünk, hanem a magyarság 

egészére kiterjedő reformok megvalósítása révén kell eljutnunk a nemzeti egységhez. 

Féja Géza Az örök Erdély című írásában31 Erdélynek a magyar történelemben 

játszott szerepét elemezve arról írt, hogy Erdély egyszerre szimbolizálta az „egy-

más mellé rendelt” kelet-európai népek békés együttműködését és a Szent István-i 

gondolatot. A magyarok és a nemzetiségek egymás mellé rendeltségének gondolata 

Karácsony Sándortól származott. Az 1939 nyarán a magyar publicisztikában is-

mertté vált „magyar mellérendelő elv” a Kárpát-medencei magyar hivatás lényegét 

a befogadó attitűdben látta. Karácsony felfogása szerint is a magyarság nem bioló-

giai, hanem lelki fogalom. A nemzetiségi elnyomás megcáfolására született nézet 

kiindulópontja, hogy a magyar lélek magával egyenrangúnak tartja a nem magyar 

népcsoportokat is a Kárpát-medencében. A magyar lelki alkat nem fél az idegen 

hatásoktól sem, s nem keresi, ki a magyar és ki nem, mert „a dolog természete 

szerint nem érdemes itt nem magyarnak lenni”, mert annak, „ami nem magyar, 

nálunk mindig csak jelene lehetséges, jövője nincs”.32 A sokak által lelkesen fogadott 

elmélet mélyén ismételten a magyarságnak szánt primus inter pares szerep húzódik 

meg. Féja is ezt a gondolatmenetet követte, amikor így fogalmazott: „Kiirthatatlan a 

magyar lélekből az a törekvés is, hogy az egymás mellé rendelt kelet-európai népek 

életének mestere, művésze és gondviselője legyen. Európai hivatásunk ez a törekvés, 

és joggal tarthat igényt Európa megértésére és méltánylására.”33 Utóbbi mondat 

különösen mutatja a külpolitikai látószög – nem csupán Féjára jellemző – hiányát. 

A szellemtörténeti megközelítésű írásban Féja – a korszak uralkodó közfelfogásának 

 29 Uo. 8–9. o.
 30 Az új arcú magyar ideológiáról Szabó az általánosság szintjén maradva ezt írja: nem jobb- vagy 

baloldali, egyetlen szempont vezérli csupán: a magyarság megmaradása, fejlődése, erősödése egész 

egyetemében. (Vö. uo. 26. o.)
 31 Féja 1940d.
 32 Vö. Karácsony 1939.
 33 Uo.
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megfelelően – meg sem kísérli az erdélyi kérdést az akkori nagyhatalmi viszonyokkal 

összefüggésben tárgyalni.

Két héttel később Féja az Erdélyi példa című írásában34 Brassó városát hozta fel 

példának, ahol a múltban szászok, magyarok és románok képesek voltak arra, hogy 

megértésben és békében éljenek egymás mellett. 

Szeptember 11-én, immáron a második bécsi döntés kihirdetése után, Féja a Ma-

gyarország kiküldött munkatársaként Nagybányáról tudósította olvasóit. A magyar 

csapatokkal Nagybányára bevonuló újságíró egyfelől kiemelte, hogy az elmúlt húsz 

év román sovinizmusa mekkora rombolást jelentett a kisebbségben élő magyarság-

nak. Másrészt a Nagybányán tapasztalt nemzetiségek közötti kölcsönös megértést 

tartotta követendőnek a jövőre nézve: 

„Nagybányán a szó legnemesebb értelmében vett transzszilvanizmusra leltem, az 

itt élő magyarság húsz év csalódásai és szenvedései közepette sem feledte el, hogy 

fajták békéjét s becsületes együttműködését kell szolgálnia a Dunavölgyében. Ez 

a nagy-magyar gondolat, melynek kelet-közép-európai esélyei és reményei egyre 

növekednek.”35

Azaz Féja – Szabó Dezsővel ellentétben – hisz a transzszilvanizmus kiegyenlítő 

szerepében a soknemzetiségű Erdély jövője kapcsán. 

Ezek a sorok – és Féja 1940-es közéleti szerepei – jól mutatják, hogy a publicista 

a revízió kérdését hogyan próbálta összhangba hozni a „dunai összefogás” kon-

cepciójával, miközben – a Nemzetbiológiai Intézetben vállalt szerepe alapján – a 

20 milliós magyarság tervéről sem mondott le. Ezek a többszörösen egymásnak 

feszülő gondolatok sem feledtethetik, hogy Féja az erdélyi revízió kapcsán – a po-

litizáló közvélemény nagy részéhez hasonlóan – egyáltalán nem mérlegelte, hogy 

az ismételten, elsősorban Németország kegyéből megvalósuló revíziónak milyen 

kockázata, esetleg ára lehet. A fentieken túl ezt támasztja alá a négy nappal később 

publikált írása is.36 Ebben a két háború közötti irredenta magyar külpolitikára is 

utalva kifejtette, hogy a magyarság sosem mondott, mondhatott le Erdélyről. Er-

délyt – a közvélemény túlnyomó részével összhangban – ő is a magyarság „szellemi 

őshazájának” nevezi. „Mikor Erdélytől elszakítottak bennünket, gyökereinktől 

akartak elvágni, – lemondhat-e a magyarság gyökereiről és humuszáról?” – tette 

fel a költői kérdést. 

A Féja írásából áradó öröm érthető, de indokolatlan volt, ugyanis az 1938-as 

 34 Féja 1940b.
 35 Féja 1940c.
 36 Féja 1940d.
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revíziótól eltérően a második bécsi döntés annak a Németországnak az akaratából 

történt, amellyel Anglia akkor már élet-halál harcban állt. Ennek jegyében Nagy-

Britannia és az Egyesült Államok egyaránt Romániára erőszakolt diktátumként 

értelmezte, s érvényességét vitatta.37 A második bécsi döntés mintegy négyszer 

akkorra területet juttatott vissza hazánknak, mint az első, így következményei is 

jóval vaskosabbak voltak. 

Arra a veszélyre, hogy az ország véglegesen elveszítheti sorsának irányítását az 

újabb revíziós siker közepette, a népiek közül egyedül Németh László hívta fel a 

figyelmet az Erdély ünnepére című írásában. „Mi bármely rész-revízió, ha egész 

sorsunknak nem vagyunk gazdái többé?” – tette fel a kérdést. Ebben az írásában 

utalt arra is, hogy a magyar íróknak van egy fontossági sorrendje a hazai teendőkre 

vonatkozóan. Eszerint először a magyar nemzetbe kell mindenekelőtt a magyar 

népet befogadni. Másodszor: „…értessük meg magunkat az egysorsú népekkel; 

építsük bele egy nagyobb kelet-európai szolidaritásba a magunk biztonságát.” Har-

madszor: „…javítsuk meg, ha alkalom nyílik rá: a magyarságcsonkító határokat.” 

A sorrend fontosságát hangsúlyozva ehhez ismételten hozzátette, hogy mindezek 

beteljesülésének feltétele a magyarság mintanemzetté válása. Az 1940-es megoldást 

egyrészt azért bírálta, mert „egész sorsunknak nem vagyunk gazdái többé”, más-

részt végigvett három megoldást fogyatékosságaikkal: a Szent István-i gondolatot, 

a független Erdély létrehozását, a magyarság áttelepítését a Partiumba. Németh 

mindhárom elgondolást elutasította, majd a negyedik, megvalósult megoldás bi-

zonytalan tartósságára hívta fel a figyelmet. A második bécsi döntésre utaló sorai 

arról tanúskodnak, hogy ő sem tudta kivonni magát a korszellem hatása alól. Az 

Erdélyt kettészelő határokat véglegesen ő sem fogadta el: „A felső fele a mienk. Be-

lenyugodhat ebbe – nem mi – a történeti és földrajzi egység, amelyet elmetszett?”38

1941

Az 1941-es áprilisi délvidéki bevonulásig a magyar külpolitika az egyre szűkülő 

mozgástér közepette meglehetős rugalmasságról tett tanúbizonyságot, s a tengely-

hatalmakkal szemben álló nyugati államok jóindulatát sem veszítette el. A röviddel 

azelőtt katonai puccs következtében felbomlott Jugoszlávia magyarok által is lakott 

területeinek német szövetségben való megtámadása viszont már előrevetítette, 

hogy az ország a Hitler által irányított szövetség részeként az addiginál is sokkal 

súlyosabban determinált helyzetbe kerül.

 37 Romsics 1999, 247. o.
 38 Lásd Németh 1940b.
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Az előző év végi magyar–jugoszláv „örökbarátsági” szerződésről, a két ország 

megegyezésének stratégiai szerepéről Féja nem tett említést írásaiban. 1941 janu-

árjában a Nemzeti létünk feltételei39 című írásában a történelmi érvelés logikáját 

követve a magyar revíziós sikerek fő okát a magyarság államalkotó képességének 

tulajdonította, megfeledkezve a külső tényezők meghatározó szerepéről e folya-

matban. Ezt követően Féja a jövő Európájáról fejti ki gondolatait. A 20. század 

meghatározó irányvonalaként a szociális gondolatot jelöli meg. Ebből adódóan a 

magyar politika egyik fő feladatának a dolgozó tömegek jogos szociális igényeinek 

kielégítését tartja. Ezzel párhuzamosan, mondja, biztosítani kell azt is, hogy e töme-

gek „magyar öntudatot hordozzanak”. Ezt Európa leendő átalakulása is indokolja. 

A publicista szerint ugyanis a háború utáni Európát a „mélyebb és átfogóbb 

egység” fogja jellemezni, ahol – mondja Szabó Dezsőhöz hasonlóan – a határok 

szerepe elhalványul, s a nemzeti önállóság külső biztosítékai helyett a nemzete-

ket elsősorban kultúrájuk fogja – az eddigieknél is jobban – összekapcsolni. Ez a 

kultúrnemzeti megközelítés pedig főként a kis nemzetek megmaradása szempont-

jából lehet meghatározó. A „szociális életberendezés” kiépítése és a nemzeti öntudat 

megóvása, erősítése pedig Magyarországon reformok sorozatát teszi szükségessé. 

Az írás további részében az általa többször javasolt reformok közül a szövetkezeti 

gondolatról40 és az ún. „kultúrintézmények” (népfőiskola, kultúrházak) országos 

kiépítettségének fontosságáról szólt a szerző. Ezen írás kettőssége abban ragadható 

meg, hogy míg a revízió kapcsán továbbra is a nemzetközi horizont hiányával szem-

besülünk, addig a jövőről szólva Féja több esetben (szociális gondolat jelentősége, 

határok spiritualizálódása) pontosan érzékelte a változások irányát.

A következő, a revíziót is érintő, Féja tollából származó cikkre április 22-éig kell 

várnunk. Ekkor már másfél hete volt annak, hogy a magyar csapatok átlépték a déli 

határt, s hozzáláttak a Délvidék birtokbavételéhez. A katonai részvételért cserébe 

a hitleri Németországgal együttműködő Magyarország visszakapta Bácskát, a ba-

ranyai háromszöget és a Muraközt. A visszakerült részek lakosságából a magyar 

adatok szerint a magyarok aránya 39%-ot, a németeké 19%-ot és a szerbeké 16%-

ot tett ki. A jugoszláv népszámlálás ezzel szemben azt mutatta, hogy a délszlávok 

együttes aránya (43%) meghaladta a magyarok hányadát (30%).41

A Délvidék visszafoglalásáról és a magyar–szerb viszonyról Féja a Híd című lap-

 39 Féja 1941a.
 40 Féja szerint a szövetkezet olyan életforma, ahol a szabadság és a közösség gondolata egybeolvad. 

A legtöbb népi íróhoz hasonlóan ő is a dán szövetkezeti minta alapján gondolt a „föld népét egyesítő” 

termelő, beszerző, értékesítő, hitel- és mezőgazdasági ipart teremtő szövetkezeti rendszerre. Lásd uo.
 41 Romsics 1999, 249. o.
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ban fejtette ki gondolatait.42 Bevezető sorai az elmúlt évek revíziós sikerei kapcsán 

jól mutatják az ország lelkiállapotát:

„Az utóbbi években külföld helyett hazafelé utaztunk. Felvidékkel kezdődött, 

szűkebb hazámmal, azután Kárpátalja jött, majd Erdély s 1941 nagypéntekjén 

Dél felé is elindultunk. A mi életünknek ez a négy utazás a legnagyobb élménye. 

Boldogabb nemzedékek nem is sejtik majd, hogy mit éreztünk mi, amidőn szét-

szabdalt testünk újra összeforrott: mikor Felvidék határán letérdelt az előörsöt 

vezető tiszt és megcsókolta a földet; midőn a garamvölgyi paraszt-proletárok 

másfél óráig énekelték a Himnuszt.”

A felvidéki származású, első felesége révén bácskai kötődéssel is rendelkező pub-

licista tizennégy évvel korábbi délvidéki útja43 tapasztalatainak felidézése után a 

revízió utáni teendőkről szólt. Bácska kiváló földrajzi adottságai kapcsán kiemelte, 

hogy aki földdel rendelkezik ebben a térségben, annak anyagi jóléte biztosított, 

ugyanakkor arra is utal, hogy az itt élő parasztság szellemi színvonalának emelése 

az elmaradott kulturális viszonyok miatt elkerülhetetlen. A Viharsarok szerzője az 

alapfokú oktatás, az iskolán kívüli népművelés és a népfőiskolák fejlesztését, illetve 

kiépítését sürgette ebből a célból. (Tény, hogy a magyar iskolahálózat leépítése az 

első világháború után rögtön a szerb csapatok bevonulásával elkezdődött, s 1920-

ra sikerült kiterjeszteni a Délvidékre a szerb elemi és középfokú iskolarendszert.)44

A bácskai magyarok és az ott élő szerbek kapcsolatáról szólva Féja azt hang-

súlyozta, hogy a meglévő jó viszonyt a szerb hivatalnokok és a dobrovoljácoknak 

nevezett telepesek betelepítése mérgezte meg. A nacionalista agrárreform során 

a magyarokat valóban kizárták a földosztásból, a magyar határhoz közel pedig 

– ahogyan erről Féja is beszámol – a jugoszláv államhoz hű dobrovoljácokat tele-

pítettek le.45 Tágabb értelemben a magyar–szerb/jugoszláv viszony alakulására a 

szerző külön nem tért ki írásában. Féja A város a Balkán peremén című írásában a 

jövővel kapcsolatban ismét felvetette a határok spiritualizálódásának utópisztikus 

 42 Féja 1941b. Az írást követő lapon a magyar honvédek bácskai bevonulását megörökítő fényképpel 

találkozunk.
 43 Vö. Féja 1982, 193–196. o.
 44 Az államosítás a korábbi magyar iskolarendszer, a községi, a felekezeti és magániskolák teljes 

megszüntetését jelentette. A 71 magyar középfokú iskolából két magyar középiskolai tagozat ma-

radt. A Dunai Bánság területén a harmincas évek elején az 1376 alsó fokú iskolában 4233 tagozat 

működött, ebből mindössze 528-ban tanítottak magyar nyelven. Vö. Bárdi–Fedinec–Szarka 

2008, 46–47. o., 112–113. o.
 45 Az agrárreform során a magyar optáns birtokosok (61 fő) földjük 71%-át veszítették el, a jugoszláv 

állampolgárságot felvett magyar birtokosok pedig birtokaik 38,6%-át. Az állami, községi, egyházi, 

alapítványi földek közül 364 birtokot osztottak fel, ezek 61,5%-a volt magyar kézben. Vö. uo. 112. o.
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gondolatát, valamint a magyar és szerb irodalom közvetítő szerepét a két náció 

közötti ellentétek feloldásában.46 

Az április 17-i jugoszláv kapitulációig a magyar katonaság a bevonulás során 

még számottevő szerb ellenállásba nem ütközött. Ezzel együtt folyamatosan nőtt 

a szerb civil áldozatok száma a kialakuló helyi incidensek miatt. Ezek közül a leg-

súlyosabb a Temerinhez tartozó Szőregpusztán történt, ahol a bevonuló magyar 

csapatok üdvözlésére kiterelt szerb telepesek közül száznál több személyt a magyar 

alakulatok megöltek. (Féja a beszámolói alapján biztosan járt Szőregpusztán, erről 

az eseményről azonban nem írhatott.) A katonai és tisztogatási akciók során 1435 

(a háború utáni szerb adatok szerint 3506) szerb civil esett áldozatul. Az internál-

tak, kiutasítottak helyére a magyar politikai vezetés 1941 májusában és júniusá-

ban Észak-Bukovinából 3279 székely családot telepített be.47 Féja beszámolói – a 

kormányzat szándékának megfelelően – csak a történet legutolsó láncszemét, a 

bukovinai telepesek beilleszkedését mutathatták be. 

A Viharsarok szerzője későbbi, háború alatt született írásaiban sem tehet konk-

rétan említést a szerb partizánakciók elleni magyar katonai fellépésről, ideértve a 

több ezer civil áldozatot követelő újvidéki razziát is. Fontos megemlítenünk továbbá, 

hogy Féja – a többi népi íróval egyetemben – az 1941-es és későbbi, a világháború 

alatt keletkezett írásaiban sem reflektált a Magyarország és Szovjetunió között 

beállt hadiállapotra s az ország hadba lépésének körülményeire. 

A népi írók publicisztikáját áttekintve általában is megfigyelhető, hogy 1941 nyara 

és 1944 vége között a revíziót és a magyar külpolitikát érintő, sajtóban megjelent 

írások száma jelentősen lecsökkent a népi táboron belül. A megjelenő írások is 

döntően a visszakerült területek szellemi életéről, hétköznapjairól szóló úti beszá-

molók, amelyeknek végkicsengése a Duna menti népek összefogásának sürgetése. 

A dunai népek megbékélését szorgalmazta Darvas József Erdélyi naplójában,48 

valamint Kovács Imre Erdélyi utazás49 című, Magyar Nemzetben megjelentetett 

cikksorozatában. Szabó Zoltán Kárpátaljai jegyzőkönyvéből,50 valamint Tamási 

Áron írásaiból51 is a megbékélés hangja hallatszott ki. Féja Géza pedig az Újvidéki 

béke52 című írásában sürgette a magyar és szerb szellemi kapcsolatok (például köl-

csönös irodalmi fordítások) dinamizálását. Ebben a cikkben Féja – nevek és adatok 

 46 Féja 1941c.
 47 Bárdi–Fedinec–Szarka 2008, 144–145. o.
 48 Darvas 1943. 
 49 Kovács 1943.
 50 Szabó Zoltán 1943.
 51 Tamási 1943.
 52 Féja 1943b.
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említése nélkül – burkoltan utal arra, hogy a közelmúltban mindkét oldalon akadtak 

olyanok, akiknek a működése a „mesterségesen szított összeütközésekben […] ne-

gatív eredményre vezetett”, ám – illuzórikus – reményei szerint a „magyar–szerb 

jóviszony” Teleki László és Kossuth Lajos dunai politikájának követésével kialakítha-

tó. Ezt elősegítendő javasolta, hogy a magyar kultúrpolitika lásson hozzá a magyar 

nemzetiségek „életének és szellemének” vizsgálatához és széles körű feltárásához.53

Nem véletlen, hogy 1941 és 1944 között a magyar külpolitika döntéseit, kilátá-

sait, valamint a konföderációs és nemzetiségpolitikai kérdéseket írásaikban érintő 

népiek közül a kormányzathoz ekkoriban közel álló Féja Géza publikált messze 

leggyakrabban a magyar sajtóban. Ugyanakkor Féja az ország hadba lépéséről 

egyáltalán nem, az azt követő háborús események magyar vonatkozásairól pedig 

alig – illetve a kormányzati szándéknak megfelelően az eseményeket helyenként 

elferdítve – szólhatott írásaiban. Beszámolói 1942 és 1944 között döntően – a többi 

népi író idevágó írásaihoz hasonlóan – a visszakerült területek irodalmi, kulturális 

életét, hétköznapjait mutatják be.54

Felhasznált irodalom

Babits Mihály: Összegyűjtött versei. Osiris, Budapest, 1997. 

Bárdi Nándor – Fedinec Csilla – Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek 

a 20. században. Gondolat, Budapest, 2008.

Darvas József: Erdélyi napló. Kis Ujság, 1943. okt. 24. 7. o.; 1943. okt. 27. 3. o.; 1943. okt. 

30. 5. o.; 1943. okt. 31. 5. o.; 1943. nov. 7. 5. o.; 1943. nov. 13. 5. o.; 1943. nov. 20. 5. o.

Féja Géza: Szép Felvidék. Magyarország, 45. évf. 1938a. okt. 4. 7. o.

Féja Géza: Magyarok és szlovákok. Magyarország, 45. évf. 1938b. okt. 7. 7. o.

Féja Géza: Rózsahegyi emlék. Magyarország, 45. évf. 1938c. okt. 8. 7. o.

Féja Géza: Tiszta magyar érzést, tiszta magyar gondolatot. Magyarország, 45. évf. 1938d. 

okt. 13. 7. o.

Féja Géza: Felvidéki magyar városok. Magyarország, 45. évf. 1938e. okt. 14. 7. o.

Féja Géza: A felvidék magyarsága cseh uralom alatt. Pesti Napló, 1938f. okt. 15. 2. o.

Féja Géza: A véres vonal. Magyarország, 45. évf. 1938g. okt. 15. 7. o.

Féja Géza: Felvidéki magyar iskolák. Magyarország, 45. évf. 1938h. okt. 18. 7. o. 

Féja Géza: „Nézzünk immár nagyobbakra is.” Magyarország, 45. évf. 1938i. okt. 27. 6. o.

Féja Géza: Név, cím és rangcsere Csehországban. Magyarország, 45. évf. 1938j. okt. 28. 7. o.

Féja Géza: Magyar tekintély és magyar szabadság. Magyarország, 45. évf. 1938k. okt. 30.

 53 Uo.
 54 Lásd többek között: Féja 1942. (Ebben a Magyarországhoz visszacsatolt felvidéki városok szellemi 

életéről ír.) Féja 1943a.



Péterfi Gábor

204

Féja Géza: Magyar politikai káté, 10. Dunavölgyi testvériség. Szabad Szó, 1939. március 

19. 5. o.

Féja Géza: Az örök Erdély. Magyarország, 47. évf. 1940a. július 4. 3. o.

Féja Géza: Erdélyi példa. Magyarország, 47. évf. 1940b. júl. 20. 3. o.

Féja Géza: Nagybánya szeptember 10-én. Magyarország, 47. évf. 1940c. szept. 11. 1. o.

Féja Géza: Az örök Erdély. Ünnep, 1940d. szept. 15. 2. o.

Féja Géza: Nemzeti létünk feltételei. Magyarország, 1941a. január 5. 3. o 

[Féja Géza:] Féja Géza krónikája. Híd, 2. évf. 1941b. ápr. 22. 4. o.

Féja Géza: Város a Balkán peremén. Magyarország, 1941c. május 19. 3. o.

Féja Géza: Téli utazás. Magyarország, 1942. jan. 10. 3. o.

Féja Géza: Csöndes munka. Magyarország, 1943a. március 1. 3. o.

Féja Géza: Újvidéki béke. Magyarország, 1943b. március 5. 3. o.

Féja Géza: Lapszélre. Szerk. és a szöveget gond. Féja Endre. Szépirodalmi, Budapest, 1982.

Gergely Jenő – Glatz Ferenc – Pölöskei Ferenc (szerk.): Magyarországi pártprogramok 

1919–1944. Kossuth, Budapest, 1991.

Illyés Gyula: Naplójegyzetek. Pesti Napló, 1938. okt. 23. 8. o.

Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919–1945. Kossuth, Budapest, 1988.

Karácsony Sándor: A magyar észjárás és közoktatásunk reformja. Budapest, 1939.

Kodolányi János: Az új Kassa. Magyar Nemzet, 1938. dec. 4. 8. o.

Kovács Imre: Erdélyi utazás 1943-ban. Magyar Nemzet, 1943. júl. 29. 5. o., 1943. júl. 31. 5. 

o., 1943. aug. 1. 11. o., 1943. aug. 4. 5. o., 1943. aug. 12. 5. o.

Márai Sándor: Ajándék a végzettől. Helikon, Budapest, 2004. 

Németh László: A döntés éveire. Kelet Népe, 1940a. júl. 15. 1–2. o.

Németh László: Erdély ünnepére. Magyar Élet, 1940b. 10. sz. 1–3. o.

Péterfi Gábor: Szabó Dezső és Féja Géza Trianon-reflexiója és külpolitikai nézetei. L’Har-

mattan, Budapest, 2011.

Pritz Pál: Magyarország külpolitikája Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején 1932–1936. 

Akadémiai, Budapest, 1982.

Pritz Pál: Az a „rövid” 20. század. Történetpolitikai tanulmányok. Magyar Történelmi 

Társulat, Budapest, 2005.

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Budapest, 1999.

Sallai Gergely: Az első bécsi döntés. Osiris, Budapest, 2002.

Szabó Dezső: A magyar jövő alapproblémái. Szabó Dezső Újabb Művei, 5–6. évf. 1938. 

dec.–1939. jan. 44–45. sz.

Szabó Dezső: Erdély alkalmából. Szabó Dezső újabb művei, 7. évf. 1940. júl.–nov. 60. sz. 

3–27. o.

Szabó Pál: Erdély. Szabad Szó, 1940a. júl. 7. 27. o.

Szabó Pál: Nagyvárad. Szabad Szó, 1940b. szept. 8. 36. sz. 3. o.

Szabó Zoltán: Szellemi Honvédelem. Magyar Szemle, 1939. március.

Szabó Zoltán: Zágon felé. Magyar Nemzet, 1940. szept. 14. 6. o.

Szabó Zoltán: Kárpátaljai jegyzőkönyv. Ünnep, 1943. dec. 31. 6–7. o.



A népi írók Magyarország területgyarapodásáról (1938–1941)

205

Szabó Zoltán: A magyarság Európában, Európa a magyarságban. Szerk. András Sándor. 

Természet- és társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány – Kortárs Kiadó, Budapest, 

2002. 

Tamási Áron: Az erdélyi lélek három eszméje. Magyarország, 47. évf. 1940a. szept. 16. 11. o.

Tamási Áron: Erdélyi levél régi magyarországi barátomhoz. Híd, 1940b. nov. 29. 3–4. o.

Tamási Áron: Gondolatok hazatérés idején. In: A Magyar Nemzet naptára az 1941-es 

esztendőre. Magyar Nemzet, Budapest, 1940c. 92–96. o.

Tamási Áron: Erdélyi jelentés. In: uő: Virrasztás. Révai, Budapest, 1943. 408–426. o.

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon 1938–1941. MTA 

Történettudományi Intézet, Budapest, 1967.

Zeidler Miklós (szerk.): Trianon. Osiris, Budapest, 2003.



206

Fodor Tamás

A források fényében

Eretnek gondolatok a történelemoktatásról1

Emlékszem, annak idején Pokorni Zoltán miniszter is (eredeti foglalkozását tekint-

ve történelemtanár) milyen lelkesen méltatta az új kétszintű érettségit. Még azt is 

szám szerint idézte, hány ezer adatot (évszámot, nevet stb.) kellett tudnia egykor 

a felvételizőknek, ami helyett immár korszerűen „csak” azt várjuk el a tanulóktól, 

hogy ne kész ismereteket adjanak vissza, hanem tanuljanak meg önállóan értelmezni 

legkülönfélébb forrásokat.

Ez a „csak”, amit én idézőjelek közé tettem, kimondatlanul azt sugallja, hogy 

az adatok időt rabló magolása helyett ez a kreatívabb megközelítés könnyebbé 

és vonzóbbá is teszi a történelem tanulását, tanítását. Ez utóbbi megállapítással 

vitatkozna ez a tanulmány. 

A forrásközpontú érettségit némi fáziskéséssel követte a kerettanterv forrásköz-

pontú (forrásközpontúbb) átdolgozása. Nézzük, mit is kell tudnia a forrásokról és 

felhasználásukról manapság egy tanulónak!

Legyen képes különbséget tenni a történelem különböző típusú forrásai között, és 

legyen képes egy-egy korszakra jellemző képeket, tárgyakat, épületeket felismerni.

Tudja, hogy hol kell a fontos események forrásait kutatni, és legyen képes a meg-

ismert jelenségeket, eseményeket összehasonlítani.

Ismerje a híres történelmi személyiségek jellemzéséhez szükséges adatokat, ese-

ményeket és kulcsszavakat.

Legyen képes a tanuló történelmi ismeretet meríteni és egyszerű következtetéseket 

megfogalmazni hallott és olvasott szövegekből, különböző médiumok anyagából.

Legyen képes információt gyűjteni adott témához könyvtárban és múzeumban; 

olvasmányairól készítsen lényeget kiemelő jegyzetet.

 1 A konferencián elhangzott előadás megtartásakor még nem volt tudomásom a történelem érettségit 

érintő változásokról. Úgy gondolom, a változások tanulmányom lényegét nem érintik, hiszen új 

típusú feladat csak emelt szinten lesz.
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Legyen képes könyvtári munkával és az internet kritikus használatával forrásokat 

gyűjteni, kiselőadást tartani, illetve érvelni.

Ismerje fel a sajtó és a média szerepét a nyilvánosságban, tudja azonosítani a 

reklám- és médiapiac jellegzetességeit.

Legyen képes szóbeli beszámolót készíteni önálló gyűjtőmunkával szerzett isme-

reteiről és kiselőadást tartani.

Legyen képes saját vélemény megfogalmazása mellett mások véleményének figye-

lembevételére, és tudjon ezekre reflektálni.2

Kvízkérdés: Hányadik évfolyamra kell ezt a szintet elérni egy tanulónak? A helyes 

válasz: Nyolcadikra. Már csak egy nyitott kérdés van: aki mindezt el is sajátítja 

(elvileg el kellene), miért is nem kísérli meg azonnal a felvételit történelem szakra?

Egyelőre azonban a középiskola következik. Vajon hová lehet még fokozni a for-

rások ismeretét a 12. évfolyamra?

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 

társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudo-

mányi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi oknyomozásra. Jusson 

el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes az internet 

kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek 

megszerzése érdekében.

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összehason-

lítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, hanganya-

gok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. 

Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben eljátszani különböző 

szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és 

bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, 

szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének 

összefoglalására, értékelésére és figyelembevételére, a meghatározott álláspontok 

cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagí-

tására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket 

elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes 

összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális 

szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját értékek 

tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek alapján. 

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni 

(filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni.

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes a 

 2 Vö. Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyamára 2012.
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különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a változások 

(területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására.3

Ezek után nem tudom, mi marad az egyetemnek, az ő tanterveiket ugyanis nem 

ismerem. A kiépülő tanfelügyelet miatt egy kissé tartok attól, el tudok-e jutni az 

etikai és filozófiai kézikönyvek feldolgozásáig. Ez az út ugyanis hosszú és kínos lesz, 

hiszen jelenlegi középiskolás tanítványaim jelentős része már az Egri csillagokat 

sem olvasta, de még a filmet sem látta, és nem is hallott az István, a király című 

rockoperáról, pedig milyen árnyaltan összevethetnénk például Koppány alakját 

Vikidál Gyula alakításában, avagy a Képes krónika felfogása szerint. Csakugyan 

szükséges lenne minél több filmet megnézni és átbeszélni, csak azt nem mondja 

meg a kerettanterv, hogy 45 perces órákon hogyan lehet másfél-kétórás filmeket 

megnézni. Persze nem eszik olyan forrón a kását! Filmeket forrásként egyelőre az 

emelt szintű érettségin sem adnak. Akkor viszont miért kell nagyzolni a tantervben?

A tantervek már csak ilyenek voltak a múltban is. Sok ideális követelményt fo-

galmaztak meg, amelyekről a rutinos szaktanár tudta, hogy a gyakorlatban nem 

megvalósíthatók. Az érettségi követelmények azok, amelyek mindennapjainkat 

meghatározzák. Még emelt szinten sem kell a négy tankönyvet az előszótól a tar-

talomjegyzékig bebiflázni, mint hajdanában. Megvannak a kötelező témakörök s a 

hozzájuk kapcsolódó tényanyag. Lehet persze háborogni, hogy középszinten nem 

témakör Nagy Sándor és Napóleon, de demokrácia felé hajló korunkban legjobb, 

ha ilyen zsarnokokat véletlenül sem választ példaképének a tanulóifjúság. Már-már 

eljutunk az elhatározásra, hogy időtakarékosságból nem is tanítjuk a fenti vitatott 

személyiségek pályafutását, amikor a kötelező nevek közt mégis felfedezzük őket, 

aztán még néhány évszámot is velük kapcsolatban, vagy például a hellenizmus 

fogalmát, amit Nagy Sándor hódításai nélkül körülményes lenne megmagyarázni. 

Az ilyen esetekben tanácstalanok vagyunk, mennyit is kell ezekről a témákról 

tudni. Valószínűleg nem lesz esszékérdés, nem adhatom szóbeli tételnek sem, de 

a tesztben például egy forrásrészlet alapján bizonyára rájuk kell ismerni. De me-

lyik lesz a szerteágazó életpályákból ez a részlet? Mit tanácsolhatok ezek alapján? 

Legbiztosabb mindent tudni róluk. A követelmény tehát csak látszólag csökkent.

Az is jó, hogy a lexikális ismereteket pontosan körülhatárolták, így nem kell 

tartani attól, hogy az apró betűs, zárójelben megadott adatokat kérdezik. Azon 

újfent elvitatkozgathatunk, hogy feltétlenül a legfontosabb adatok kerültek-e be 

a követelményekbe. Talán nem éppen egyházi iskolák konferenciáján kellene fel-

vetnem, hogy mennyire indokolt Ádám és Éva szerepeltetése, miközben a magyar 

tudomány és művészet nagyjai mellőztetnek. Nagyobb problémának látom, hogy 

 3 Vö. Kerettanterv a gimnázium 9–12. évfolyamára 2012.



A források fényében

209

a fogalmak körét sem szűkítették le egyértelműen. Nemrég például egy tesztkér-

désben középszinten azt kellett volna tudni, hogy a szabad királyi városok a tár-

nokmesterhez fellebbezhettek.4 Két szakkifejezés, de egyik sem szerepel a listán. 

Felvetésemre, gondolom, az lenne a válasz, hogy a „fellebbez” jogi szakkifejezést az 

általános műveltség szintjén illik ismerni. El is fogadnám, ha nem szerepelnének a 

listán ennél még általánosabb fogalmak: kereskedelem, járványok, vallás, hitel, és 

még sorolhatnám. Ezekhez képest a „fellebbez” speciális szakkifejezés. A „tárnok-

mestert” is hiába keressük a listán. Szerepel viszont a szabad királyi város. Ennek a 

jelentésmezőjéhez tartozik a fenti tisztség, de ilyen alapon a fogalmak számonkérése 

a végtelenségig bővíthető, s megint ott vagyunk, hogy a legjobb, ha a vizsgázó a 

leghagyományosabban megtanulja az egész könyvet.

Az esszéknél források önálló elemzésén keresztül kell az érettségizőknek releváns 

állításokat megfogalmazni. Főleg a kisesszénél látom problematikusnak a terjede-

lem tartását. Remélem, senkit nem bántok meg, de épp a korábbi két konferencián 

tapasztaltam (én sem voltam kivétel), hogy nagy tapasztalatú kollégák is mennyire 

ki tudnak csúszni a szűkre szabott időkeretből. Akkor viszont miért is várjuk el 

egy tizennyolc évestől, hogy bonyolult történelmi kérdésekről koncentráltan tudjon 

értekezni tizenöt sorban? Hogy mennyi forrás is szükséges egy esszé megírásához, 

ebben a tételszerkesztők is bizonytalanok.

17. A feladat az 1848–49-es forradalom és szabadságharc történetére vonat-

kozik. (rövid)

Mutassa be ismeretei és a források alapján a nemzetiségi kérdés alakulását 

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején Magyarországon!

„Én soha, de soha a magyar szent korona alatt más nemzetet és nemzetiséget, 

mint a magyart elismerni nem fogok. Tudom, hogy vannak emberek és népfajok, 

akik más nyelvet beszélnek, de egy nemzetnél több itten nincsen.” (Kossuth Lajos 

a szerbek küldöttségének; 1848. március 27.)

„…ne járuljunk a magyar szabadság asztalához, mert azon minden falat mér-

gezett.” (Simion Barniut, az erdélyi románság egyik vezetője; 1848. május)

„A nemzet képviselői s az ország főrendjei Magyarország népeihez. 

Atyánkfiai! Szólunk hozzátok, magyarok, németek, tótok, oláhok, rácok, horvá-

tok, oroszok! Szólunk elárult közös hazánk nevében, mellyet a királyt környező 

cselszövők gonosz hálóval körülkerítettek… Ott állunk, hogy élet és halál, sza-

badság és szolgaság között van választás.” (Az első népképviseleti országgyűlés 

irataiból; 1848. december)

„A harc közöttünk és a szerbek között felette kegyetlenül folyt, az utóbbiak a 

 4 Történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga, 2013. május 8. 3. feladat, 5. o.
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hadifoglyokat könyörtelenül lemészárolták, sőt még a holttesteket is lefejezték és 

megcsonkították. Részünkről is a csatamezőn csak ritkán nyert valaki pardont…” 

(Klapka György; 1848 nyara)

„Egy van, mi különösen szívemen fekszik, mert Magyarhon jövője, véleményem 

szerint attól függ. Különféle nemzetiségek iránt legyünk jogkiosztásban mentől 

bőkezűbbek. Nemcsak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa is. 

Mire annyi vér és áldozat? Hogy nyomorú plántai [palántaszerű] életet éljünk, 

mintegy melegágyi üveg alatt? Nem! Sorsunk a világ legnagyobb dicsősége leend, 

vagy halál. Liberté, égalité, fraternité [szabadság, egyenlőség, testvériség], még nem 

elég. A népek nemzetiségi életet is kívánnak élni. Olly rendszert kellene állítanunk, 

melly által a nemzetiség egysége hiányát az egyéni nemzetiségi jogok egyeztetése 

és méltánylata által pótolják.” (Teleki László levele Kossuthnak; 1849. május)

„Tiszta román megyékben és hatóságokban, vagy pedig ott, hol a többséget 

a román ajkúak teszik, a tanácskozások szintúgy román, mint magyar nyelven 

tartathatnak; nem különben a jegyzőkönyv is mind a két nyelven szerkesztendő. 

Az országgyűléssel, kormánnyal és hatóságokkal a levelezések magyarul történ-

nek, kivévén azon közléseket, melyek oly törvényhatóságok között válttatnak, hol 

mind a két nyelv használtatik hivatalosan; ez esetben a levelezés román nyelven 

is eszközöltethetik.”5

Ez egy rövid esszé, és hozzá hat forrás még a kétszintű érettségi hőskorából. Hová 

fejlődtünk azóta? Nézzünk egy feladatot a közelmúltból!

19. A feladat a 20. századi magyar történelemhez kapcsolódik. (rövid)

Ismertesse a korabeli plakát és ismeretei 

alapján a bethleni konszolidáció alapvető 

gazdasági lépéseit!6

A hat szöveges forrástól eljutottunk az egy 

– ráadásul képi – forrásig. Az evolúció hátte-

rében a papírtakarékosságon kívül nyilván az 

a felismerés is áll, hogy túl sok forrás esetén a 

vizsgázók többsége olló-ragasztó módszerrel úgy 

söpörhette be az adható pontok nagyobb részét, 

hogy konkrét tárgyi tudásra nem is volt szüksége.

Az ilyen csontig redukált feladat viszont vé-

leményem szerint csak arra jó, hogy a „nép-

szövetségi kölcsön” fogalma pavlovi reflexként 

 5 Történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga, 2007. május 9. 17. feladat, 23–24. o.
 6 Történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga, 2012. május 9. 19. feladat, 24–25. o.

Korabeli plakát6
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felidézze a konszolidáció gazdaságpolitikájáról tanultakat. Ha ebben az esetben 

az érettségiző „valóban” forrást elemezne, tehát csak a népszövetségi kölcsön pro-

pagandájára koncentrálna, és a plakát szimbolikáját igyekezne kifejteni, akkor 

csak a töredékét kapná meg a javítókulcsban előirányzott pontoknak. Ez már nem 

forrásközpontú feladat, akár a forrás elhagyásával is fel lehetne mondatni a legha-

gyományosabban bebiflázott leckét.

Nem vitatom el a jogot az érettségi fejlesztőitől, hogy bizonyos tanulságokat levon-

va módosítsanak, de a hat darab és az egy darab forrás közötti hatalmas különbség 

olyan koncepcionális zűrzavarról tanúskodik, ami akár az egész forrásközpontú 

vizsgáztatást alapjaiban kérdőjelezheti meg.

Hogy miképpen is állunk valójában a források elemzésével, azt egy példával 

illusztrálnám, még kezdő tanár koromból. Az „egyszintű” érettségin a B tétel már 

akkor is forráselemzés volt. (Nincs új a nap alatt!)

Ezek a megsárgult tétellapok nemzedékről nemzedékre hagyományozódtak a mi 

gimnáziumunkban, én is örököltem egy köteggel. Mivel ifjú korom miatt hiányzott 

belőlem minden tekintélytisztelet, tüzetes kritika alá vettem őket, és az egyik to-

vábbi felhasználása ellen a legélesebben tiltakoztam. Pedig milyen kreatív feladat 

volt! Az ábrán a mohácsi csata egy vázlatát láttuk, amelynek alapján a vizsgázónak 

a következő kérdésre kellett volna válaszolnia: „Állapítsa meg, milyen hibákat kö-

vetett el a magyar hadvezetés a csatában!”

Gondolom, a jelenlevők velem együtt felszisszennek, hogyan is lehet ilyet kérdezni.

1. Azt sem tudjuk, hogy pontosan hol is zajlott a csata.

2. A terepadottságok azóta jócskán megváltozhattak.

3. Legfőbb forrásunk, Brodarics katonai kérdésekben nem számított szakértőnek, 

ezért a pontos csatarendet sem ismerjük.

4. A csata lefolyása szintén a források hiányossága vagy ellentmondásossága miatt 

máig többféleképpen rekonstruálható.

5. Nem ismerjük pontosan a szembenálló felek létszámadatait.

6. Lehet, hogy szegény Tomori nem volt a magyar történelem legnagyobb hadve-

zére, de talán Kovács Pistihez képest a 12. b-ből csak jobban tudta például ágyúinak 

lőtávolságát, vagy azt, hogy milyen terep felel meg legjobban a nehézpáncélosok 

rohamának.

Természetesen mindezt az egykori kolléga is tudta, csak fel sem merült benne, 

hogy a tanuló valóban az ábráról fog bármit is megállapítani. Az akkori tankönyv-

ben benne volt, hogy Tomori elmulasztotta a dombokat megszállni7 (ne firtassuk, 

hogy a fentiek tükrében lehet-e ilyen kategorikus kijelentést tenni), a tanuló ezt 

 7 Eperjessy 1980, 125. o.
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megtanulja, majd a forrásból ezt „felfedezi”. Úgy érzem, valahogy hasonlóképpen 

állunk most is a forrásokkal.

A történelmet jó esetben valóban források alapján írják, de nem egyetlen ki-

ragadott szövegrészlet vagy kép alapján, ahogy újabban a kisesszékben elvárják 

az érettségizőtől. Az is nagyon vitatható, hogy az egyetlen forrás a téma melyik 

aspektusát ragadja meg.

15. A feladat IV. Béla uralkodásához kapcsolódik. (rövid)

Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével IV. Bélának a tatárjárást követő 

intézkedéseit!

„Magyarország összes nemesei, akiket királyi szervienseknek mondanak, aláza-

tosan és hódolattal azt kérték tőlünk, hogy őket a Szent István királytól megál-

lapított és elnyert szabadságukban megtartani kegyeskedjünk, hogy nekünk és 

a koronának annál hívebben és lelkesebben szolgálhassanak, minél kegyesebb 

szabadságokkal ajándékozzuk meg őket.” (IV. Béla törvénye, 1267)8

Nem azt vitatom, hogy egy ilyen témát ne kellene akár források nélkül is „csípőből” 

megírni, de mégis a sok intézkedésből miért éppen olyat kell kiemelni, ami már a 

következmény következménye? Ti. a nagybirtokok adományozása és a várak építése 

megerősítette az oligarchákat, s velük szemben IV. Béla a szerviensekre próbált 

támaszkodni, akiket ebben a törvényében már nemeseknek ismer el. A forrásban 

az elvárt válaszelemek töredéke szerepel csak, de akkor minek is a forrás? A vá-

laszt egyébként sejtem, és ez az érettségi újabb koncepcionális defektusára világít 

rá. A tételszerkesztőknek rengeteg szempontot kell figyelembe venniük. Meg kell 

felelniük a követelményrendszernek, érvényesülnie kell a magyar történelem és 

a 19–20. századi történelem arányainak. Le kell valamennyire fedniük az egész 

tananyagot, megfelelő arányban kell szerepeltetni gazdaság-, társadalom-, vallás-, 

kultúr- és politikatörténeti kérdéseket. Figyelembe kell venniük a szerényebb ké-

pességű tanulók igényeit is. Ez utóbbi miatt például viszonylag gyakran fordul elő a 

tatárjárás mint amolyan „könnyű” kérdés gyengébbek kedvéért. Csakhogy épp ezért 

mára „elfogytak” a témával kapcsolatos releváns források, ezért kapjuk az áttéte-

lesebben idekapcsolódóakat. Javítóként pedig zavarban vagyunk. A kérdést sokan 

választják, a forrást jó esetben csak „átírják”, a többit úgyis „fejből” kell tudni. Tehát 

nem a forrás alapján írják meg, pedig az már a feladatmegértésnél szempont, de 

ha más válaszelemek jók, méltánytalan lenne ezért az egészet lenullázni, legfeljebb 

 8 Történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga, 2012. május 9. 15. feladat, 18–19. o.
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nem kap pontot a forráshasználatra, de a vége így is elég jó pontszám, csak éppen 

a forrásközpontú oktatás koncepciója bukott megint egy nagyot.

Az érettségin megadott forrásokból azért általában több minden megállapítható, 

mint az általam idézett szerencsétlen példákból, de a lényeg ugyanaz. A témát a 

diáknak a leghagyományosabban meg kell tanulnia, hiszen az elvárt válaszelemek 

többsége nem következtethető ki a forrásból, de ha jól megtanulta, a forrást akkor 

nem értelmezni fogja, hanem legfeljebb ráismer valamilyen tanult összefüggésre, 

és ha ügyes, mindezt úgy fogalmazza meg, mintha valóban felhasználná a forrást, 

hiszen erre adják a pontot.

Nézzünk állatorvosi lóként egy kevésbé elrettentő, de mégis vitatható példát, a 

2014-es októberi érettségiből.

15. A feladat a mohácsi csata történetéhez kapcsolódik. (rövid)

Mutassa be a szemben álló seregeket, és tárja fel a források és ismeretei segít-

ségével a magyar királyi haderő vereségének katonai okait!

Használja a középiskolai történelmi atlaszt!

„Itt állította fel az ellenség az ágyúkat. Később, a küzdelem vége felé szemünkkel 

láttuk, hogy ez a hely tele volt ellenséges katonasággal, jobbára azokkal, akiket 

janicsároknak neveznek. […] azért mégis sokáig harcoltak még utána nem azon 

a széles síkságon immár, hanem az ágyúk előtt, melyek oly közel voltak hozzánk, 

hogy az tíz lépésnél nem volt több.” (Brodarics István krónikájából)

„A gonoszszívű király pedig, többi nyomorult katonaságával, felséges császá-

runkra és az anatóliai seregre rohant. A janicsárok hadosztálya háromszor vagy 

négyszer támadta meg puskatűzzel és visszaszorítani igyekezett az alávaló gya-

urokat. Végre a felséges Isten és a próféta segélyével erőt vevén az iszlám népe, 

visszaszorította a gonoszokat, a kiknek újabb támadásra nem volt erejük, és úgy 

aprította őket, mint a kutyákat.” (Szulejmán szultán hadinaplójából)9

Alapvetően jó feladatnak tartom. Mégis, ha jobban belemélyedünk, még ennél az 

egyszerűnek tűnő kérdésnél is több probléma merül fel. Az utóbbi évek gyakorlatától 

eltérően két forrást is ad, bár kérdés, hogy a török ágyúk hangsúlyozásán kívül a 

Brodarics-részlet ad-e többet, mint a Szulejmán-napló. Egy másik forrás választá-

sával ki lehetett volna küszöbölni azt az egyoldalúságot, hogy a török seregről jóval 

több konkrétumot kapunk, mint a magyarról, pedig a szemben álló hadseregek 

bemutatása a feladat. Például ha Szulejmán naplóját pár sorral korábban kezdik 

 9 Történelem középszintű írásbeli érettségi vizsga. 2014. október 15. 15. feladat, 18–19. o.
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idézni ott, hogy „tetőtől talpig vassal födött, kezükben vasnyársat tartó tömegről”10 

ír, máris kevésbé egyoldalú a forrásközlés.

Mikor gyakorlásképpen megoldattam ezt a feladatot, még két problémába ütköz-

tem. Kik azok a „gyaurok”, kérdezték. Ez bizony nem szerepel a kötelező fogalmak 

között, szómagyarázatot sem fűznek hozzá a feladatlapon. Bennünk, akik még 

ronggyá olvastuk az Egri csillagokat, és minden adandó alkalommal megnéztük a 

regényből készült filmet, fel sem merül, hogy valaki ne ismerje ezt a szót, de bizony a 

mai gyerekek a kötelező volta ellenére sem olvasták Gárdonyi könyvét, például évek 

óta kudarcot vallok, ha a várháborúk korában aktivizálni próbálnám a regénnyel 

kapcsolatos történelmi ismereteiket. Legutóbb egy kilencedikes szakközépiskolai 

osztályban egy felmérésen a többség annyit sem tudott a regényről, hogy Eger ost-

romáról szól, és egy szereplőt sem tudott megnevezni. Tudom, a szövegkörnyezetből 

is ki lehet, sőt ki kell találni a szó jelentését, de vajon az érettségi ideges légkörében 

megzavarhatjuk-e ilyen fogalommal a vizsgázót? Nem gondolhatja-e valami általa 

nem ismert fegyvernemnek?

Ehhez hasonló eset, amikor egy a honfoglalással kapcsolatos esszében a forrás 

türkökként említette a magyarokat és rómaiakként a bizánciakat.11 Kell-e egy kö-

zépszinten érettségizőnek tudnia, hogy a türkök bizánci forrásokban magyarok 

is lehetnek? Sokan nem tudták, és bizony „érdekes” következtetésekre jutottak. 

A források összeállítása láthatóan nem mindig a legnagyobb gondossággal törté-

nik. Ami természetes egy történelemtanárnak akkor is, ha nem „törzsanyag”, nem 

természetes a diáknak.

A másik felvetés még inkább meglepett és elgondolkodtatott. Az egyik diák a 

vereség okának azt jelölte meg, hogy a magyarok nem rendelkeztek ágyúkkal.

– Honnan veszed? – kérdeztem.

– A források csak a török ágyúkról írnak.

Ez csakugyan így van, és természetesen az általunk használt tankönyv sem tér ki 

a magyarok ágyúira. Még az is előfordulhat, hogy annak idején én sem foglalkoztam 

olyan részletkérdéssel, mint a magyar tüzérség. A megadott források alapján a ta-

nuló következtetése sem zárható ki. Minimális történelmi érzékkel elkerülhető ez a 

tévedés, de jól rámutat a forrásközpontú oktatás ellentmondására. Következtessen 

a tanuló a források alapján, de nem tudunk annyi és olyan forrást biztosítani, ami 

valóban releváns következtetésekhez vezet. 

A viszonylag rövid és szigorúan betartandó terjedelem miatt még tanárként is 

elbizonytalanodunk, milyen mélységig dolgozzuk ki a témát. A megadott források 

 10 Mohács emlékezete 1979, 304. o.
 11 Történelem középszintű írásbeli vizsga 2013. május 8. 15. feladat, 17–18 o.
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kizárólag a csatáról szólnak. Akkor szorítkozzunk csak a csatamezőn történtekre? 

Ha megnézzük a javítókulcsot, az visszavisz 1521-ig, Nándorfehérvár elestéig. Ez 

szakmailag jogos elvárás is lehet, de ennél és sok más esszénél is kérdéses, meddig 

tárjuk fel az előzményeket, következményeket. Ez a felkészült, sőt leginkább a nagyon 

felkészült vizsgázóknál belső feszültséget, bizonytalanságot okoz, nehogy valami kö-

rülmény kimaradjon, ugyanakkor mégis a megadott témára koncentráljon a válasz. 

Láttam már olyan emelt szintű javítást, ahol a vizsgázó kissé Ádámtól-Évától indult, 

de azért minden lényegesebb válaszelem szerepelt, mégis a feladatmegértésnél és a 

megszerkesztettségnél levonták neki a pontok felét. Nem tartottam igazságosnak.

Ha kizárólag a Mohács-feladathoz megadott források szövegét olvassuk, három 

lényeges következtetésre juthatunk: 1. A magyarok támadtak. 2. A törökök ágyúk-

kal is rendelkeztek. 3. A janicsárok puskatüzében omlott össze a magyar támadás, 

ami után a törökök végleg felülkerekedtek. A többi válaszelem már az „ismeretek” 

kategóriába tartozik. A javítókulcs az újabb szakirodalom szellemében hangsúlyt 

helyez a magyar sereg korábbiakban elhanyagolt zsoldos gyalogságára is. Vajon 

milyen részletekbe menően kell a csatát tanítani, hogy minden forrásbeli utalás 

nélkül ilyen részletek is felszínre jöjjenek a vizsga izgatott légkörében?

Honnan származhatnak a tanulók ismeretei? Nyilván a használt tankönyvből és 

a tanári magyarázatokból. Szakirodalmi tájékozottságra csak kivételes esetekben 

számíthatunk.

Az általam használt tankönyvek a csata lefolyását a tankönyvi szövegben elég 

mostohán kezelik. Sokkal hangsúlyosabb az előzmények és következmények po-

litikatörténeti bemutatása. Az ütközet leírását forrásközlés formájában átengedik 

a kortársaknak, akik munkásságát a történetírás egyhangúan zavarosnak és hiá-

nyosnak ítéli meg. A témával épp hogy megismerkedő diáktól aligha várhatjuk el, 

hogy első ránézésre tüzetes forráskritikát alkalmazzon.

A Száray–Szász-féle Történelem II. tizennyolc sort, közte kilenc apró betűst 

szentel II. Lajos kudarcot vallott reformterveinek, majd negyvenegy sort a mohá csi 

csatának, ebből összesen hetet a csatamezőn történteknek. Viszont rengeteg forrást 

kapunk. Hetvenkét sort Brodaricstól és Szulejmán naplójából, épp ugyanabból a 

kettőből, ami az érettségin is szerepelt.12 Hogy mi lehet az egybeesés oka, azt most 

ne firtassuk.

Közölnek a szerzők még egy térképet az 1526-os hadjáratról, egy török mini-

atúrát a csatáról, egy fényképet egy tömegsírról, Székely Bertalan képét II. Lajos 

holttestének a megtalálásáról (egyébként nem hiteles, romantikus ábrázolás, de ezt 

a képaláírás olyan körülményesen fejezi ki, hogy nincs diák, aki megértené), és van 

 12 Száray–Szász 2000, 150–154. o.
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kép a török sereg győzelmes észak felé vonulásáról is. A legnagyobb döbbenet szá-

momra a mohácsi csata vázlata, amelyről Pistikének pár másodperces szemlélődés 

után meg kellene állapítania, „hogy a kellő pillanatban és helyen vállaltak-e csatát 

a magyarok”. Talán mégis hibát követtem el, és megkövetem az egykori kollégát a 

hajdani B tétel diszkvalifikálásáért. Inkább megelőzte korát, és sikerült egy igazi 

„kompetenciás” kérdést megfogalmaznia.

Az új NAT szerinti kerettanterv még „forrásközpontúbbá” tette a történelem 

oktatását. Nézzük, hogy Száray Miklós új forrásközpontú könyve mit tesz hozzá 

az eddigiekhez!13 Az illusztrációk szép színesek. Több kép kimarad, de új egy fotó 

az emlékparkról. A mohácsi csata vázlata áttekinthetőbb, órára lebontva az egyes 

mozzanatok. A kérdés szakszerűbbé vált (valaki szólhatott). Most már elég a vázlat 

alapján a csata menetét végigkövetni, és összehasonlítani a kortársi leírásokkal. 

A csatáról tizenhárom sort kapunk, és két hasábban mintegy hatvan sor forrást. 

Rövidebben közli ugyanazt a két tudósítást (Brodarics, Szulejmán), mint az előző 

könyvében. A vázlat és a források alapján a csata egyébként elég jól rekonstruálható. 

Végigolvassuk, végigelemezzük tehát ezeket a forrásokat, és az érettségin a hasonló 

feladatok megoldásával nem lehet gond! Csakhogy ez a lecke nemcsak a mohácsi 

csatáról vagy annak közvetlen előzményeiről szól, hanem 1490-től, Mátyás halálától 

kellene eljutni Mohácsig. Ráadásul első lecke egy egyetemes történeti fejezet után, 

ami a gyakorlatban hosszabb ráhangolódást, ismétlést igényelne. Egy tanóra alatt 

vegyük végig a Jagelló-kort, benne a Dózsa-felkelést, Werbőczy Tripartitumát, a 

mohácsi csata bel- és külpolitikai előzményeit, természetesen szintén forrásközpon-

túan. Majd ezek után jöjjön maga az ütközet források alapján részletesen, hiszen, 

mint látjuk, kérdezhetik az érettségin. Ha tagoltan felolvasnám a leckét az összes 

apró betűs forrással együtt, kicsengetnének közben.

Nem ezt jelenti a forrásközpontú oktatás, hallom az ellenvetést. A tanuló ott-

hon, önállóan is dolgozhat a forrásokkal. Valóban, de ha ezt a következő órán nem 

kérem számon, akkor akár fel se adjam, meg különben is, mi történik, ha téves 

következtetésekre jut? Ha megbeszéljük a házi feladatot, akkor viszont ráfordított 

időben ugyanott vagyunk. Akár két órát is szentelhetek a témának, hallom az újabb 

ellenvetést. Matematikailag belefér, hiszen összesen 46 leckéből áll a könyv. Öt nagy 

fejezet van, ez öt összefoglalás, öt témazáró, összesen 56, hacsak nem írtunk bele a 

kerettantervbe valami helytörténeti témát, akkor a hetvenkettőhöz marad még 16 

óránk. Ebből legalább hat elmarad. Tehát tíz témát két órán át is vehetünk, ha nem 

deficittel kezdtük a tanévet, ami nagyon valószínű a jelenlegi tananyagbeosztásnál. 

Egy ilyen nemzeti sorsforduló tárgyalásához egyébként a két óra sem túl sok, de a 

 13 Száray 2013, 60–65. o.
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tankönyvben találunk még legalább harminc olyan leckét, ami „forrásközpontúan” 

biztos nem fér bele a negyvenöt percbe. (Egyébként sem.)

Ha valóban forrásközpontúan akarunk oktatni, és a forrásokat nem csak vala-

miféle illusztrációnak használjuk, az sokkal időigényesebb, mint a „nem forrásköz-

pontú oktatás”. Annyi forrást lehetetlen közölni, hogy abból egy koherens történet 

álljon elő. Tanári magyarázatra továbbra is szükség van, ha máshoz nem, a közösen 

kiizzadott következtetések rögzítéséhez. A klasszikus óra felépítésében legalább öt 

perc a rávezetés, ismétlés, motiváció. Minden fórumon elhangzó elvárás a gyakoribb 

szóbeli feleltetés, két tanuló esetén tíz perc, de akkor minden jól ment. Ha forrás 

alapján akarok feleltetni, hiszen az érettségin úgy kell, akkor még felkészülési időt 

is kellene biztosítanom. Ha csak tizenöt percnek veszem a tanári magyarázatot 

(nem feltétlen egyfolytában), akkor is csak tizenöt perc marad a forráselemzésre. 

Hány forrást lehet ez alatt elolvasni, érdemben megvitatni?

Tisztában vagyok azzal, hogy könnyebb kritizálni, mint jobbat ajánlani. Ezért ten-

nék néhány javaslatot. Szerintem a forráselemzés erőltetése luxus, amikor a tárgyi 

tudás egyre nagyobb hiányosságaival kell már a középiskolában is megküzdenünk. 

Hagyjuk meg az egyetemistáknak. Az átlagos középiskolás tanulja meg a magyar 

és egyetemes történelem „nagy történeteit”, ismerkedjen meg a nagy egyéniségek 

jellemével, életútjával, tanuljon meg tájékozódni térben, időben. Tudja, Caesar mit 

mondott a Rubiconon átkelve, még akkor is, ha a források szerint nem is mond-

ta, de ne kínlódjunk a római földkérdéssel és a colonusokkal. Ne várjuk el, hogy 

ugyanaz a diák, aki egy órával azelőtt azt sem tudta, milyen színű volt Horthy lova, 

néhány forrás alapján önálló véleményt alkosson a Horthy-rendszerről. A társada-

lom- és gazdaságtörténetet a régebbi koroknál minimálisra redukálnám, ha mégis 

szükséges, a 11–12. évfolyamon egy külön tantárgy keretében, az állampolgári és 

pénzügyi ismeretekkel együtt egy érettebb, az elvontabb fogalomalkotásra képesebb 

korosztálynak tanítanám.

Nem zsúfolnám túl forrásokkal a tankönyveket. Minden nagy fejezethez beiktat-

nék egy forráselemző órát, az egyes leckékhez egy-két szöveges forrást kapcsolnék, 

ezt kiegészíthetnék képek (magyarázó szövegekkel), diagramok, esetleg folyamat-

ábrák. Egy-két forrásnál többet úgysem lehet az órákon elemezni. 

Amikor főiskolára jártam, a történetközpontú tanítás volt a legaktuálisabb divat-

irányzat az általános iskolások számára. Én ebben hiszek most is. Naponta érzéke-

lem, hogy tanítványaim mennyire szomjazzák a történeteket. A tantárgyat ezeken 

keresztül lehet megszerettetni, és akkor esetleg hajlandóak követni a szárazabb 

gazdaság- és társadalomtörténeti témákba vagy akár a források világába is. Ezért 

tartom koncepcionális hibának a tananyag összesűrítését az első két évben, mert 

nyilván éppen a történetekre nem lesz idő, többek közt a mohácsi csata elbeszélésére 
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sem. Ha az első két évben elidegenítjük tantárgyunktól a diákjainkat, ne várjunk 

tőlük túl sokat a felsőbb évfolyamokon. Egyébként így igazi forráselemzésre sincs 

idő, pedig azt is itt lehetne megalapozni, ha már nagyon ragaszkodunk hozzá.

Evangélikus iskolában tanítók között vagyunk. Nekem kedves tanárom volt az ak-

kor még I. László Gimnáziumban Schulek Mátyás tanár úr, a Deák Téri Evangélikus 

Gimnázium egykori igazgatója. Engem az ő történetei jegyeztek el a történelemmel. 

Ha az átlagdiáktól továbbra is azt várjuk, hogy a forrásokból rakja össze magának a 

történelmet, rövidesen oda jutunk, hogy szeretni se fogja a tárgyat, forrást elemezni 

sem tud, és még egy koherens képe sem lesz az egyetemes és magyar történelemről.
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Történelemtanítás a pesti evangélikus 

gimnáziumban -tól -ig

A pesti ágostai hitvallású evangélikus gimnázium 1823-as indulása óta meghatározó 

szerepet játszott az evangélikus középfokú oktatásban. Az evangélikus gimnáziu-

mok számára 1899-ig elkészített öt tanterv közül négy ehhez az iskolához kötődően 

született. Bár a gimnáziumot a természettudományokban jeleskedő nevek tették 

híressé, a történelem oktatása terén is komoly szerepet töltött be az iskola: tanárai 

közül több országos szinten elismert tankönyvszerző volt, és az országos közép-

iskolai tanulmányi versenyeken is történelemből szerepelt legeredményesebben a 

fasori gimnázium a két világháború között.1 

Az autonóm evangélikus tantervek kora (1806–1899)

A Schedius-féle tanterv időszaka (1823–1843)

Szorosan vett tanterv csupán az 1870-es évektől használatos a magyar oktatásügy-

ben, ám a műfaj lényeges elemei a korábbi dokumentumokban is megtalálhatók.2 

A protestáns iskolákat nem kötötték az állami előírások,3 de igyekeztek valamelyest 

közeledni az I. és a II. Ratio Educationis szabályozásaihoz. Az 1800-as évek elején az 

evangélikus iskolaügyben az egységesítés igénye indokolta tanterv készítését.4 1806-

ban készült el az evangélikusok átfogó tanterve, amelynek szerzője Schedius Lajos 

pesti egyetemi tanár volt,5 aki elemi iskolai és polgári iskolai tantervet is kidolgozott.6 

Schedius munkáját neves szerzők: Fináczy Ernő, Kornis Gyula több szempontból 

alaposnak, a maga idejében korszerűnek tartották.7 Az 1806-os Schedius-féle tanterv 

 1 Gyapay 1989, 121–122. o.
 2 Mészáros 1991, 6. o.
 3 Mikonya 2002a, 11. o.
 4 Uo. 9. o.
 5 Mészáros 1996, 38. o.
 6 Schedius 1992, 3. o.
 7 Uo. 63. o. 
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a minta szerepét töltötte be az evangélikus középiskolák számára, kötelező ereje 

nem volt.8 A megvalósításához a pesti evangélikus gimnázium jutott a legköze-

lebb.9 A pesti evangélikus gyülekezet 1823-tól öt évfolyamos nagygimnáziumként 

működő iskolájában10 Schedius egyéniségének közvetlen hatása alatt valósulhatott 

meg a tanterve. Ő maga irányította, vezette a tanárokat, ellátta őket tanácsokkal 

és pedagógiai művekkel, Pestalozzi elveit igyekezett megvalósítani.11 Ez a tanterv 

tartalmazza a kiválasztott tananyagot, a használandó segédkönyveket, a tanárok 

számát, a tanítás módszerét.12 Eszerint a középiskola alapja a latin nyelv és iroda-

lom,13 és ez természetesen érvényes a történelemre is, amelyet öt osztályon keresztül 

tanítandónak ír elő Schedius, miközben az 1806-os Ratio szerint az I–II. évfolyamon 

még nem is kellett tanítani.14 I. osztályban a történelem tantárgy tananyagaként az 

egyetemes történelem alapjaival (kiváló férfiak életrajzával, nevezetes tettekkel, jeles 

erkölcsi példákkal, páratlan eseményekkel, különleges találmányokkal) ismerkedtek 

meg a diákok. Az összefoglalásoknál hangsúlyt fektettek kronológiai táblázatok 

tanulmányozására. II. osztályban teljes, de vázlatos egyetemes történelem volt 

a tananyag, III. osztályban az ókori földrajz és történet képezett egy tantárgyat. 

IV. osztályban ismét egybevonva tanultak földrajzot és történelmet a 15. századig 

vagy a humanizmusig. V. osztályban külön tantárgy volt az újabb egyetemes tör-

ténelem a 15. századtól a szerző jelenkoráig, valamint külön tantárgy volt az eddig 

elhanyagolt speciális magyar történelem.15 A Schedius-féle tanterv pozitívuma a 

szemléltetés, a taneszközök szerepének hangsúlyozása és a szaktanítás bevezetése.16 

Schedius 1837-ben módosította tantervét.17 A történelem tananyag tekintetében 

alapvető változást a magyar történelem beépítése jelentett a III–IV. évfolyamokon. 

A retorikai osztályban külön tantárgy volt Magyarország története 1526-tól a 19. 

század elejéig magyar nyelven.18 Az 1830-as években németül tanították az egyete-

mes történelmet, magyarul a magyar történelmet és latinul az ókori történelmet.19 

A Schedius-féle tanterv által ajánlott tankönyvek nagy része külföldi szakemberek 

 8 Mészáros 1996, 38. o.
 9 Mikonya 2002a, 25–26. o.
 10 Gyapay 1989, 7–9. o.
 11 Hittrich 1925, 27. o.
 12 Schedius 1992, 5. o.
 13 Mikonya 2002a, 14–17. o.
 14 Mészáros 1995, 107–108. o.
 15 Schedius 1992, 27–29. o.
 16 Mikonya 2002a, 25–26. o.
 17 Szelényi 1917, 216. o.
 18 Uo. 125–127. o.
 19 Gyapai 1989, 10. o.
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műve volt.20 1838-tól a testület tagjai maguk írtak tankönyveket,21 ennek ellenére 

ebben az időszakban általános volt még a tollbamondás, a tanárok saját jegyzeteik 

segítségével oktattak. Szemléltető táblák, régészeti tárgyak, archeológiai ásatások 

eredményeinek bemutatása, mitológiai történetek színesítik a tananyagot.22

A zay-ugróci tanterv kora (1843–1861) 

1842. július 15-én fogadta el a négy evangélikus egyházkerület közös gyűlése az ún. 

zay-ugróci tantervet a hazai evangélikus gimnáziumok számára, majd átdolgozott 

változata 1846-ban jelent meg nyomtatásban,23 amely alapul veszi a Schedius-féle 

tantervet, de a legjellemzőbb vonása, hogy a negyvenes évek nemzeti szelleme vonul 

végig rajta.24 Az oktatást az alapozást szolgáló négyéves progimnázium és a hozzá 

kapcsolódó kétéves humanitási osztályok keretei között tervezte meg. Változást 

jelentett az anyanyelv szerepének erősítése, viszont a túlterhelés csökkentése végett 

a magyar történelmet csekélyebb óraszámban tanítottak.25 A zay-ugróci tanterv a 

tanítási módszerek közül az értekezve kérdezést részesítette előnyben. Pestalozzi 

szemléltetésre és a szertárak fejlesztésére vonatkozó hatása folyamatosan jelen van 

benne.26 A pesti evangélikus gimnáziumban 1843-tól vezették be a zay-ugróczi 

tantervet.27 Az 1844-es törvény óta immár magyar tanítási nyelvű gimnáziumban 

még egy darabig német nyelven tanították a világtörténelmet.28 Az I. évfolyamon 

külön nem volt történelem tantárgy, csak a heti 3 órás földleírás keretei között esett 

szó történeti adatokról és életrajzokról. A II. évfolyamon külön tantárgyként jelenik 

meg heti 3 órában Magyarország története. A következő évfolyamon maximum a 

magyar és német nyelvtanítás keretei között bukkannak fel történelmi ismeretek 

adott vázlatokból elkészítendő történelmi tárgyú írásbeli gyakorlatok formájában. 

A progimnázium utolsó évében heti 3 órában „közönséges történetek” tantárgyként 

„az ó, közép, és ujkor, időszaki táblák használata ’s készítése mellett” a tananyag. 

Az első humanitási osztályban heti 2 órában „görög történeteket és régiségtant” 

tanultak, „ide tudva a’ régi földirást is”. Az utolsó évfolyamon „romai történetek és 

régiségtant” tanulnak a végzősök „ide tudva a ’ római ó geographiát is”.29 

 20 Schedius 1992, 33. o.
 21 Hittrich 1923, 127. o.
 22 Mikonya 2002a, 19. o.
 23 Mészáros 1996, 41. o.
 24 Szelényi 1917, 96. o.
 25 Mikonya 2002a, 17–18. o.
 26 Uo. 21–22. o.
 27 Batizfalvy 1895, 13. o.
 28 Gyapay 1989, 10. o.
 29 Zay-ugróczi tanterv, 25–31. o.
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A pesti tanterv ideje (1861–1869)

Az 1854–1855-től algimnáziumként működő pesti evangélikus gimnázium30 1861 

őszén nyithatta meg újra a főgimnáziumi V. osztályt, és 1863. november 22-től 

számított újra teljes jogú nyilvános iskolának.31 1861-ben Hunfalvy Pál, a pesti 

evangélikus gimnázium felügyelője a gimnázium tanáraival új tantervet készített.32 

Az egyes evangélikus tanintézetek fokozatosan átvették az új pesti tanterv által 

előírt módosításokat.33 A pesti tantervben még hangsúlyosabb szerep jutott a tör-

ténelemnek, hiszen az állami előírástól eltérően már a II. évfolyamon bevezetésre 

kerül a történelem heti 4 órában, IV., VI. és VII. évfolyamon eggyel, V. évfolyamon 

kettővel több a heti óraszám a szintén 1861-ben kiadott állami szabályozáshoz 

képest.34 A pesti tanterv felfogása szerint az I. évfolyamon a földrajz megalapozá-

sul szolgál a II. évfolyam 2. félévében heti 4 órában belépő történelem számára, 

amelynek anyaga Magyarország történelme. A III. évfolyamon szintén a 2. félévben 

kerül sor történelmi tanulmányokra heti 4 órában ókori történelem témakörében. 

IV. osztályban heti 3 órában a téma „a közép- és újkor történelme a főbb események 

s kitűnőbb jellemek részletesebb ismertetésével”. V. osztályban heti 4 órában az 

anyag „az ókor történelme, különös tekintettel a hellén vallási, állami, irodalmi s 

művészeti élet kifejlődésére, virágzására s hanyatlására; Korinth elfoglalásáig”. A VI. 

osztály témája heti 4 órában: „Róma világuralma, a római vallás, állami s irodalmi 

élet ismertetésével; a középkor története a keresztes hadak végeig”. A VII. osztály 

számára előírt tananyag heti 4 órában az egyetemes történelem „a keresztes hadak 

végétől az újabb korig”, a VIII. osztály számára pedig heti 3 órában Magyarország 

részletes pragmatikai történelme.35 

A pesti ágostai evangélikus főgimnáziumban 1860-tól valóban a szaktanítás 

rendszere érvényesült.36 Rendes tanár az lehetett, aki az evangélikus egyetemes 

tanárvizsgáló bizottság előtt kapott képesítő oklevelet. Ezeknek az érvényességét 

az állam is elismerte. Miután később az állam vette át a középiskolai tanárképzést, 

állami oklevéllel képesített tanárokat is alkalmaztak.37

 30 Gyapay 1989, 22. o.
 31 Uo. 28–29. o.
 32 Hittrich 1923, 87. o.
 33 Szelényi 1917, 145. o.
 34 Pesti tanterv, 10–11. o.; Mészáros 1995, 110. o.
 35 Pesti tanterv, 10–11. o.
 36 Gyapay 1989, 32. o.
 37 Hittrich 1923, 97. o.
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Az acsai tanterv időszaka (1869–1884)

Miután 1868-ban életbe lépett az Eötvös József-féle gimnáziumi tanterv,38 1869-

ben az evangélikus egyház egyetemes tanárgyűlésén báró Prónay Gábor egyetemes 

felügyelő kastélyában Acsán39 az új tanterv elkészítésével Batizfalvi Istvánt bízták 

meg, amely tény jelzi, hogy ekkor a pesti evangélikus gimnáziumnak már országos 

tekintélye volt.40 Az elkészített acsai tanterv így határozza meg a történelemtanítás 

célját: „…az emberiség, különösen nemzetünk minden irányú fejlődésének öntuda-

tos ismeretére jutása, a legrégibb kortól az újabb korig terjedő történeti események 

fonalán.” A történelem oktatását ebben a koncepcióban is a földrajzi alapozás 

előzi meg, hiszen „a föld felület… a történelem színpada”. Ennek megfelelően I. 

osztályban nincs változás a korábbi tantervhez képest, földrajzi alapozás zajlik. II. 

osztályban szintén a 2. félévben lép be a történelem, de nem magyar történelmi 

anyaggal, hanem egy évvel korábbra került az ókori történelem megkezdése. A heti 

4 órás óraszám nem változott. A III. osztály heti 4 órájában a középkori és újkori 

egyetemes történelem a tananyag. A IV. osztály 2. félévében kerül csak sor ismét 

történelemtanulásra heti 4 órában, ami egy órányi növekedés a korábbi tanterv-

hez viszonyítva. Az ez évi földrajz és magyar történelmi tananyag a korábbi II. 

osztályosnak teljesen megfelel. A korábbi tantervhez képest V. osztálytól felfelé 

csak kisebb változások vannak: a tananyagelosztás tekintetében módosulás, hogy 

a római történelem Augustusig átkerült V. osztályba, VI. osztályba került az újkor 

korai időszakának tárgyalása, és a VII. évfolyam idejét az újkorra lehet szánni. Tehát 

hangsúlyosabbá vált az antikkal szemben a későbbi korokkal, különösen az újkorral 

való megismerkedés. VIII. osztályban csak az óraszám tekintetében van változás: 

egyórás növekedés tapasztalható.41 Ez az acsai tanterv volt érvényben a budapesti 

evangélikus gimnáziumban 1883-ig, a középiskolai törvény megalkotásáig. Ehhez 

a tantervhez készítette Vandrák András eperjesi tanár az első módszertani utasí-

tást42 a Királyhágón inneni evangélikusok számára.43 Vandrák a történelemtanítás 

alapelveit így foglalja össze: „… nem az emberiséget mint abstractiot kell itt tár-

gyul venni, hanem az egyéneket mint munkás tagjait a nemzetnek, az államnak és 

vallásközösségnek”, és rá kell mutatni a történelemben rejlő törvényszerűségekre, 

miközben a tanulók korához, képességeihez, előismereteihez is alkalmazkodjon a 

pedagógus. Az utasítás szerint kronológiai szempontból csak kevés igazán fontos 

 38 Ballér 1996, 28. o.
 39 Acsai tanterv, 3–11. o.
 40 Gyapay 1989, 31. o.
 41 Acsai tanterv, 19–20. o.
 42 Hittrich 1923, 88. o.
 43 Klamarik 1881, 186. o.
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évszám kerüljön az anyagba, de az legyen stabil alapozás a későbbiekre, a földrajzra 

pedig nagy hangsúly kerüljön, igen fontos minden órán a falitérkép használata.

„…legyen éber gondja a tanárnak, hogy a tanuló […] füzetbe jegyezgessen. Élénk, 

kitartó figyelem okvetlenül szükséges a tanuló részéről; de a tanár előadásánál se 

hiányozzanak azon elemek, melyek a figyelmet ébren tartják, a kedélyt vonzólag ér-

deklik, öngondolkodásra ösztönöznek. Az előadás nyelvészetileg is helyes legyen...”

Magyarország történelménél „hazafias érzületet ébresztő, de tárgyilagos előadás, 

nem a hiuságnak, hanem az önismeret iskolája…”44

Az acsai tanterv írója, a történelem–földrajz–vallástan szakos Batizfalvi István 

az 1860-as évektől meghatározó tanára volt a fasori gimnáziumnak, aki a IV–VIII. 

évfolyamokat tanította történelemből, majd később a Böhm-féle tanterv beveze-

tése után a VI–VIII. évfolyamok maradtak a keze alatt 1893-ig.45 Batizfalvi mellett 

három vagy négy kollégája egy-egy osztályt vitt egy-egy évfolyam tananyagára 

specializálódva. A III. évfolyamot középkori és újkori, a tantervváltozás után pe-

dig magyar történelemre a Toldi-kommentárjairól ismert magyar–német szakos 

Lehr Albert tanította.46 Ókori és magyar történelmet tanított Weber Rudolf, aki 

„örökösen azon töprengett […], hogyan fejleszthetné tanítási módszerét mindig 

jobbá […] arra törekedett, hogy egy-egy órája olyan legyen, mint valami mosolygó 

tavaszi nap, mely ne hervasszon, hanem virágot neveljen a gyermeki lélekben.”47 

A dualizmus korának első időszakában az ókori történelmet a Pannónia és Dácia 

római régiségeit feldolgozó cikkeiről ismert MTA-tag, latin–görög–német–vallás-

tan szakos Fröhlich Róbert tanította, a magyar szakos Góbi Imre pedig egyetemes 

történelmet oktatott.48 

Az acsai tanterv szerint az evangélikus gimnáziumban a III., V–VI. osztályban 

heti egy történelemórával többet hallgattak a tanulók, mint az állami iskolákban.49 

Ebben az időszakban Batizfalvy István által írt tankönyveket használtak: tankönyv-

sorozatának az ókortörténetét, valamint a középkori és az újkori 2. és 3. kötetét.50 

Az acsai tanterv időszaka alatt zajlott a budapesti evangélikus főgimnáziumban 

az első érettségi vizsga az 1872/1873. tanévben.51

 44 Uo. 204–207. o.
 45 Drknet 229. o.
 46 Gyapay 1989, 59. o.
 47 Fasori évkönyv 1911, 3–6. o.
 48 Gyapay 1989, 60. o.
 49 Mészáros 1995, 112. o.
 50 Fasori évkönyv 1879, 11–16. o.
 51 Gyapay 1989, 28–29. o.
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A Böhm Károly-féle tanterv időszaka (1884–1899)

A pesti evangélikus főgimnázium tanárai a filozófus Böhm Károly vezetésével dol-

gozták ki az utolsó evangélikus tantervet,52 amelyet 1884 őszétől vezettek be a hazai 

evangélikus gimnáziumokban.53 A Böhm-féle tantervben már olyan módszereket 

alkalmaztak, amilyeneket a reformpedagógia csak egy-két évtizeddel később vezetett 

be. Ilyen a tanulói öntevékenység rendszerének működtetése vagy a merev humán-reál 

irányzatokra bontás elleni belső tiltakozás. Filantróp hatás a történetiség differenciált 

szemlélete, az érzékszervek fejlesztésének előtérbe kerülése és a játékosság mozzana-

tának beemelése a pedagógiai módszerek közé.54 Alapelvei már megjelentek a pesti 

evangélikus főgimnázium 1883-ból származó órahálójában: III. osztályban a törté-

nelem helyére lép a földrajz, a IV. osztályban a magyar történelem elmarad, az ókori 

történelem pedig elkezdődik.55 Az utolsó autonóm evangélikus tanterv több részletet 

az állami tantervből fogadott el, ám az egészen végigvonul egy egységes filozófiai és 

pedagógiai szellem.56 Óraszám tekintetében a legfontosabb tárgy a latin, a magyar 

nyelv, a matematika, a görög nyelv, és utánuk következik a történelem. Történelemre, 

akárcsak vallástanra és görög nyelvre az államinál több órát szánnak az evangélikus 

gimnáziumban:57 a VI. osztály heti 3 órája kivételével minden évfolyamon 3 helyett 

heti 4 órát.58 A magyar történelemre vonatkozóan és az első három osztály történelmi 

olvasókönyveinek a használatában az állami tantervhez igazodtak. Eltérés van azon-

ban a történelmi korszakok beosztását illetően, mivel a hangsúlyos klasszikus tudo-

mányok miatt az ókorra két évet akarnak szánni.59 A történelem tananyag tagolása, 

ennek indoklása szorosan illeszkedik Batizfalvi István tankönyveihez. A Batizfalvi 

által 1879-ben írt tankönyvek szerkezete, koncepciója, tananyagelosztása alapján a 

mitológiára, régészetre fordított figyelem alapján egyértelmű, hogy az ő elképzelé-

seinek alapvonalai épültek be az 1884-es tanterv történelem vonatkozásánál.60 Az 

acsai tantervhez képest változás, hogy a magyar történelem az 1861-es tantervhez 

hasonlóan a történelmi tanulmányok elejére kerül, arra az évre, amikor a történelem 

belépő tantárgy. Az állami tantervtől eltérően VII. osztályban a földrajz nincs külön, 

hanem a történelemmel kapcsolatban tárgyalták a politikai földrajz fontosabb részeit.61 

 52 Mikonya 2002a, 13. o.
 53 Mészáros 1991, 108. o.
 54 Mikonya 2002a, 24–26. o.
 55 Fasori évkönyv 1882, 35–38. o.
 56 Szelényi 1917, 149.o.
 57 Egyetemes bizottság véleménye, 14–15. o.; Mészáros 1991, 85–89. o.
 58 Mikonya 2002a, 18–19. o.
 59 Fasori évkönyv 1882, 30. o.
 60 Szabolcs 1996, 30–31. o.
 61 Szelényi 1917, 151. o.
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A földrajz történelmet megalapozó szerepe a korábbi tantervekhez hasonlóan itt is 

jelen van. A történelmi anyagot az első két osztály olvasókönyvekből ismerte meg, 

III. osztálytól a hazaszeretet fölébresztése érdekében Magyarország története lett a 

tananyag. IV. osztálytól a történelem a nyelvek tanításához és klasszikus, a magyar 

és a német irodalmi olvasmányokhoz alkalmazkodott.

„…a IV-ik osztály a keleti népek míveltségét bevezetésül használva kizárólag a 

hellen nép történelmére van szánva, az V-ik a rómaiak történelmére; […] A VI-ik 

osztály a középkorra, a VII-ik az újkorra van szánva, a VIII-ik a magyar nemzet 

történelmére. Az állami tanterv által követelt »politikai földrajzot« függelékűl a 

modern államok fejlődéséhez kívánjuk fűzni...”62

A hagyományos középiskolák tanárai közül nagyon sokan működtek tankönyv-

íróként.63 1867 után mindegyik felekezet kialakított saját iskoláinak legkiválóbb 

tanáraiból egy tankönyvíró szakembergárdát, akik a nagyobb tantervváltoztatások 

alkalmával elkészítették az új tankönyvsorozatokat, amelyeket 1867 után csakis a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium jóváhagyásával használhattak az iskolák-

ban.64 A budapesti ágostai evangélikus főgimnáziumban 1884–1885-től, a Böhm-féle 

tanterv bevezetésétől sem használtak új tankönyveket, az egyetemes történelmet 

Batizfalvi sorozatából tanították továbbra is.65 A dualizmus kori tankönyveknek 

már szerves része volt az illusztráció, a szemléltető kép, természetesen fekete-fe-

hér kivitelben.66 Ez azonban még hiányzik Batizfalvi István Az egyetemes történet 

kézikönyve a középiskolák felsőbb osztályai számára és magánhasználatra, I. rész: 

Az ó-kor története című tankönyvéből. A 456 oldalas könyv első pillantásra nem 

kelti a mai értelemben vett középiskolai tankönyv benyomását. Hiányzik belőle 

az órák, leckék szerinti tagolás, de az egyes oldalakon is a tömör szöveg dominál. 

A nagyon-nagyon részletes információözön rendszerezését, a lényeg meglátását csak 

igen ritkán könnyítik meg alig észlelhető kiemelések a szövegben. Összegzésekkel, 

ábrákkal, képekkel egyetlen alkalommal sem találkozhatunk. A görög történelem 

szakkifejezéseit természetesen görögül, a római történelem szakszavait pedig la-

tinul olvashatták a diákok. Az első 9 oldalas fejezet tulajdonképpen bevezetés 

a történettudományba.67 A tankönyv felépítése tökéletesen megfelel az 1884-es 

evangélikus tanterv történelemre vonatkozó megfogalmazásainak, az első nagyobb 

 62 Egyetemes bizottság véleménye, 8–9. o.
 63 Szendi 2002, 110. o.
 64 Mészáros 1989, 112. o.
 65 Fasori évkönyv 1885, 38–42. o.
 66 Mészáros 1989, 116. o.
 67 Mikonya 2002b, 126. o.
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fejezet 72 oldalon tárgyalja az ókori Kelet világát. Minden témánál következetesen 

tartja a sorrendet: először földrajzi elhelyezkedés, adottságok, majd a politikatör-

ténet, végül a műveltség, beleértve a gazdasági, társadalmi, vallási viszonyokat is. 

Az első kiemeléseket az Indiát tárgyaló részben találjuk, a valóban idegen kultúra 

szavainál, például: szanszkrit, kaszt. A hellén világra kb. 170 oldalt szánt a szerző, 

ebből mindössze 15 oldalt szánt a fénykor bemutatására s benne csupán 3 oldal szól 

Periklész Athénjáról. Ezzel szemben 35 oldalon keresztül részletezi a poliszrendszer 

válságának időszakát. Az ókori Róma történetére közel 200 oldalt szán. Nem szabad 

elfelejteni azonban, hogy ez a könyv főként a Böhm-féle tanterv időszakában volt 

használatos, amikor a könyv tartalmát két év alatt kellett elsajátítani.68  Tipográfiai 

megjelenés szempontjából hasonló Batizfalvi István Az egyetemes történelem ké-

zikönyve a középiskolák felsőbb osztályai számára és magánhasználatra, III. rész: 

Az újkor története című tankönyve. A 275 oldalas tankönyv Kolumbusztól a szerző 

koráig mutatja be az egyetemes történelmet három korszakra bontva. Az első 100 

oldalon az 1492–1648 közti időszakot vizsgálja, kiemelve először a két korszakos 

fordulópontot, a felfedezéseket és a reformációt, majd országonként tárgyalja végig 

az időszakot, beillesztve Magyarország történetét is, végül egy művelődéstörténeti 

áttekintést nyújt az egész időszakra vonatkozóan. Az 1648–1789 és 1789–1815 közti 

periódusokat ugyanezen szisztéma szerint tárgyalja. Végül kb. 50 oldalt szán „a 

legújabb kor nevezetesebb eseményeire”, ebben kap helyet „az osztrák alkotmányvi-

szonyok rendezése” cím alatt 1 oldalban, majd I. Ferenc József uralkodását tárgyalva 

3 oldalban a kiegyezés bemutatása.69 Az 1880-as és 1890-es évek Batizfalvy által írt 

budapesti tankönyvei közül a Magyarország történetét csupán az aszódi gimnázi-

umban használták mindössze egy tanévben,70 valamint az eperjesi kollégiumban 

volt használatban 1881–1882-től VII. osztályban Az újkor története.71

Az állami tantervek használatának kora (1899–1945)

A Böhm-féle tantervvel lezárult az autonóm evangélikus tantervek időszaka, mivel 

az államsegély elnyerése érdekében a későbbiek során alkalmazkodni kellett az 

állami utasításokhoz.72 1899-től új állami tanterv alapján folyt a tanítás.73 „A tör-

ténelmi tanításnak egész rendje módosult: A tanterv határozottan arra törekszik, 

 68 Batizfalvi 1879a.
 69 Batizfalvi 1879b.
 70 Aszódi évkönyv 1886, 10. o.
 71 Eperjesi évkönyv 1882, 44. o.; 1883, 30. o.; 1884, 37. o.
 72 Mikonya 2002a, 24–26. o.
 73 Mészáros 1995, 43. o.
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hogy nemzeti múltunk ismertetése az ifjút a középiskola első osztályától mind-

végig elkísérje […] a magyar történelemnek a világtörténet keretébe való szerves 

beillesztését kísérti meg.”74 I–II. osztályban a tananyag: olvasmányok a magyar 

történelemből és a klasszikus világból. III. osztályban a magyar nemzet története 

1526-ig. IV. osztályban Magyarország története 1526–1867 között, Magyarország 

politikai földrajza, Ausztria, az Osztrák–Magyar Monarchia. V. osztályban az ókor 

története a Nyugat-római Császárság bukásáig (476-ig), a földrajzi ismeretek ébren 

tartása mellett. VI. osztályban egyetemes történet a magyar nemzet történetével 

kapcsolatosan a vesztfáliai békéig (1648), a földrajzi ismeretek ébren tartása mellett. 

VII. osztályban egyetemes történet a magyar nemzet történetével kapcsolatosan 

1648–1871 között. Európa és Amerika nevezetesebb államainak földrajza. VIII. 

osztályban a magyar nemzet történetének, különösen az állami élet fejlődésének 

összefoglaló áttekintése. Befejezésül: Magyarország korabeli politikai, gazdasági és 

műveltségi állapotának ismertetése.75 

1910-ig Szigethy mellett, aki a felső tagozat osztályait tanította, évről évre válto-

zóan többen is tanítottak magyar történelmet, köztük az ismert filozófus-igazgató 

Böhm Károly, a filozófia–latin–magyar szakos Seréi Lajos vagy a magyar–német 

szakos Tolnai Vilmos.76 A latin–görög–földrajz szakos Hittrich Ödön77 időnként 

az ókori történelem mellett magyar történelmet is oktatott.78 

Az 1899-es tantervhez igazodva készítette el tankönyvsorozatát Szigethy La-

jos, amely aztán kb. huszonöt évre stabil garnitúrává lett. „…használhatóságukat 

bizonyítja széles körű elterjedtségük. Általuk lett [Szigethy] hazánk evangélikus 

iskoláiban a történelemtanítás vezető embere.”79 A Batizfalvi-féle sorozatot az 

1900–1901-es tanévtől kezdik felváltani Szigethy Lajosnak az 1899-es tantervhez 

igazodó tankönyvei:80 Az 1903–1904-es tanévtől VII. osztályban is a Szigethy-féle 

egyetemes történeti sorozat III. kötetét használták,81 a következő tanévtől a VIII. 

osztályban bevezetett magyar történelemmel vált teljessé a Szigethy-féle sorozatra 

való áttérés.82 Az új tankönyv-generáció első darabján komoly eltéréseket figyelhe-

tünk meg a korábbiakhoz képest. Szigethy Lajos Magyarok története középiskolák 

III. osztálya számára, I. rész: A mohácsi veszedelemig képekkel című munkája 139 

 74 Szabolcs–Katona 2006, 193. o.
 75 1899-es tanterv, 31–33. o.
 76 Hittrich 1923, 216. o.
 77 Fasori évkönyv 1894, 19. o.
 78 Fasori évkönyv 1898, 17. o.
 79 Fasori évkönyv 1927, 15. o.
 80 Fasori évkönyv 1901, 42. o.
 81 Fasori évkönyv 1904, 69. o.
 82 Fasori évkönyv 1905, 62. o
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oldalas és 6 oldal függeléket tartalmazó tankönyv, oldalai sok, maximum tízsoros 

bekezdésre tagolódnak, a rendszerezést, lényeglátást segítik a szövegbeli kiemelések 

és a függelék, amely a magyar nemzet krónikáját tartalmazza uralkodók szerint – az 

Árpád-házi és a vegyesházi királyok uralkodásáról rövid összefoglalásokkal. A szer-

ző forrásokat is megnevez, például Bölcs Leó Taktikáját, Anonymust, krónikákat. 

A könyv 27 db képet tartalmaz, amelyek nagyrészt a történelmi festészet remekei 

vagy rajzok például a koronázási jelvényekről, egyes uralkodók által veretett pénz-

érmékről, pecsétekről. A tankönyv néhány témánál rövid kitekintést is tartalmaz az 

európai vonatkozásokra. A magyar szakos szerző 6 idézettel is igyekszik közelebb 

hozni az egyes témákat a diákokhoz, idéz például Arany Toldijából és más ismert 

alkotásokból Petőfitől, népdalból, a Halotti beszédből. A diákok életkori sajátossá-

gait figyelembe vevő szerző az államalapítás témakörénél például az apák vallását, 

az ősi szabadságot állítja szembe a keresztény hittel és a fejedelmi hatalommal, 

mintegy érzelmi hatást keresve.83

Szigethy Lajos Magyarok története, II. rész: A mohácsi veszedelemtől a legujabb 

időkig – A magyar birodalom általános ismertetése tekintettel a közös ügyekre 

és Ausztriára középiskolák IV. osztálya számára képekkel című 174 oldalas tan-

könyve az első kötet szerves folytatása. Ez a 135 oldalt tartalmazó második rész, 

amely 1526-tól a dualizmus koráig tárgyalja a magyar történelmet, négy szakasz-

ra van osztva. A lényeg tipográfiai kiemelésével, 36 db kiemelkedő személyeket 

és eseményeket megjelenítő képpel, 6 irodalmi idézettel teszi befogadhatóbbá 

Magyarország elbeszélő történelmét a szerző. A történelmi személyeket valóban 

személyiségként, az emberi oldalukat is kiemelve mutatja be. Felekezeti elfogultság 

nem tapasztalható, kizárólag akkor emeli ki egyes személyek evangélikus voltát, ha 

ennek az adott kor szellemisége szempontjából van jelentősége: Nádasdy Tamás 

és Thurzó György esetében megjegyzi, ám Kossuth és Görgey esetében nem is 

utal rá. Mivel az 1899-es tanterv szerint tanuló diákok még nem tanultak egye-

temes történelmet, ahol a megértéshez feltétlenül szükséges, a szerző kitekintést 

tesz az európai összefüggésre. Így a felvilágosodás és felvilágosult abszolutizmus 

kapcsán, a napóleoni háborúk katonai vonatkozásainál és a Szent Szövetség korá-

nál. A reformkort „Széchenyi-kornak” nevezi. A kiegyezés kapcsán határozottan 

hangsúlyozza Erzsébet királyné érdemeit, ám szó sem esik a felirati pártról, Tele-

kiről, a Kasszandra-levélről. Az emigrációról mindössze 5 sorban ír, a kiegyezés 

okaiként pedig a poroszoktól elszenvedett osztrák vereséget, valamint a német 

egység létrejöttét nevezi meg.84 A 142–174. oldal között elhelyezkedő harmadik 

 83 Szigethy 1900. 
 84 Szigethy 1901. 
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rész tulajdonképpen társadalomismereti tananyagot tartalmaz. Érdekes énkép 

rajzolódik ki: Magyarország Európa nevezetesebb országai között van, Auszt-

riával együtt a világ sorsát alakító nagyhatalom, évszázadokig Nyugat-Európa 

megmentője. A közgazdasági viszonyokat rengeteg számszerű adattal mutatja 

be. Bemutatja a lakosság nemzetiségi és felekezeti viszonyait, szól a kulturális és 

oktatási intézményekről, a törvényhozásról, az igazságszolgáltatásról és a végre-

hajtó intézményekről, végigkíséri a történelmi alkotmány kifejlődését, és képet ad 

az államháztartás működéséről. A hatodik alfejezetben Horvátországot mutatja 

be minden szempontból, a hetedikben a Monarchia közös ügyeit, az utolsóban 

pedig röviden Ausztriát a Magyarországra is alkalmazott szempontok szerint.85

A szerző Egyetemes történet, I. rész: Ókor (476-ig) az 1899-ik évi tanítási terv 

szerint középiskolák V. osztálya számára képekkel című 223 oldalas tankönyve egy 

rövid bevezetés után 24 oldalon tárgyalja az ókori Keletet a Batizfalvinál is tapasztalt 

séma szerint. A tankönyv gyakran tesz a magyar viszonyokhoz való hasonlításokat, 

például Palesztina méretét a Duna–Tisza közéhez hasonlítja. Többször találkoz-

hatunk egyéni sorsok bemutatásával például Miltiadész, Themisztoklész, Caesar, 

Periklész esetében.86 Szigethy Lajos Egyetemes történet, II. rész: Középkor – Újkor 

(1648-ig) képekkel című könyve az első kötethez hasonlóan jól kiválogatott kép-

anyagot tartalmaz, ahol már nem csupán az illusztrálás és művészi érték számít, 

hanem a szemléltetés, ismeretszerzés is. Újdonságként jelenik meg, hogy az egyes 

időszakokat kb. egyoldalas összegzések és kronológiai táblázatok zárják, amelyek 

szinkronban mutatják a magyar történelmet az egyetemes történelemmel.87 

A századforduló környékén készült, Szigethy Lajos által írt magyar és egyete-

mes történeti tankönyvcsalád az általam vizsgált kilenc evangélikus gimnázium 

közül hat iskolában hosszabb-rövidebb időre bevezetést nyert. Így a nyíregyházi 

főgimnáziumban 1902–1903-ban mind a magyar, mind az egyetemes történelem 

1. kötete forgalomban volt.88 A következő tanévben a magyar történelem 2. kötete, 

az egyetemes történelem 1–2. kötete volt használatos.89 Az 1904–1905-ös tanévben 

V–VIII. osztályban Szigethy könyveit használták,90 ám a következő évtől nem talál-

kozunk az ő tankönyveivel. A békéscsabai Rudolf főgimnáziumban 1903–1904-től 

Szigethy könyveit használják.91 Az aszódi algimnáziumban a magyar történet két 

 85 Uo.
 86 Szigethy 1902a.
 87 Szigethy 1902b.
 88 Nyíregyházi évkönyv 1903, 41., 45. o.
 89 Uo. 116–117. o.
 90 Nyíregyházi évkönyv 1904, 120–122. o.
 91 Békéscsabai értesítő 1904; 1905; 1906; 1907.
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kötetéből tanultak 1904–1905-től.92 A bonyhádi algimnáziumban szintén a magyar 

történelem két kötete volt az elfogadott tankönyv 1902–1903-tól.93 A pozsonyi 

líceumban 1904–1905-től az V. és a VIII. osztály kivételével Szigethy könyveit 

használták.94 Eperjesen 1902–1903-tól III–IV. és VIII. osztályban tanítottak a 

fasori könyvekből.95

1911–1912-től találkozunk atlasz feltüntetésével is: minden osztályban a Koguto-

witz-féle atlasz I–II. részét használták.96 Ennek a szerkesztésében vett részt 14 db 

térképpel (I. rész: Magyarország története, II. rész: Világtörténet) dr. Koch István,97 

aki 1910-től egészen 1945-ig meghatározta a fasori történelemtanítás arculatát.98 

A történelem és a földrajz kiválóan képzett szaktanáraként szerencsésen egyesítette 

magában a jól felkészült szakembert és a jó nevelői érzésű gyakorlati pedagógust. 

Élményszerűen tanított, tanítványainak figyelmét érdekes, színes előadásával, egy-

egy odaillő adomájával vagy szójátékával mindig lekötötte. Tankönyvírás terén is 

tevékenykedett.99 Részt vett a Középiskolai történelmi atlasz szerkesztésében az 

újkori világtörténelmi lapok tervezésével.100 Sajtó alá rendezte a Kogutowitz-atlasz 

2. kiadását (magyar történelem, újkori világtörténelem).101 Németh Józseffel együtt 

írta a Legújabb kor VII. osztály számára című tankönyvet (1929–1930),102 szintén 

Németh Józseffel készítették a Történelmi atlasz I. részét (Magyarország, Földrajzi 

Intézet, 1931).103 Barthos Kálmánnal írták a Magyarország története VIII. osztály 

számára című tankönyvet (1931).104 1910–1914 és 1918–1926 között kizárólag Szi-

gethy és Koch tanítottak történelmet a fasori gimnáziumban.105

Az 1924-es középiskolai reform nyomán bevezetett új állami tantervhez kapcso-

lódóan 1926-ban készült Utasítás a vallásosságnak és az evangélikus öntudatnak 

az állami tanterv keretében az evangélikus középfokú iskolákban való ápolására 

Szigethy Lajos fasori tanár tollából. A történelemmel kapcsolatos részek így szólnak:

 92 Aszódi évkönyv 1904, 41.; 1905, 43.; 1906, 48. 
 93 Bonyhádi évkönyv 1903; 1904; 1905; 1906.
 94 Pozsonyi évkönyv 1905; 1906; 1907
 95 Eperjesi évkönyv 1903; 1904; 1905; 1906.
 96 Fasori évkönyv 1912, 44. o.
 97 Fasori évkönyv 1914, 39. o.
 98 Hittrich 1923, 216. o.
 99 Renner , 122. o.
 100 Hittrich 1923, 216. o.
 101 Fasori évkönyv 1925, 31. o.
 102 Fasori évkönyv 1930, 41. o.
 103 Márton é. n.
 104 Fasori évkönyv 1931, 31. o.
 105 Fasori évkönyv 1921, 9. o.
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„Lehetőleg evangélikus, vagy legalábbis protestáns írók tankönyveit használja. 

A tankönyveknek evangélikus öntudatunkkal össze nem egyeztethető kifejezéseit 

kijavítja, ebbeli hiányait pótolja […] A történelem tanára […] a mi egyházunk 

kebeléből kikerült »nagyok« méltatásánál mindig utal arra, hogy milyen nagy 

része volt a magyar evangélikus és általában a protestáns kiváló embereknek 

nemzetünk sorsának döntő intézésében.”106

A fasori gimnáziumban az 1927–1928-as tanévben az I–IV. osztály az 1924-es 

tanterv szerint tanult, míg a felső négy osztály az 1899-es tantervet követte.107 Az 

új tanterv bevezetése után a történelemtanítással kapcsolatban a következő tapasz-

talatokat szűrték le: nehéz feladatot jelent diákok és tanárok számára a magyar 

történelem összevonása III. osztályban, még súlyosabb kihívást jelent IV. osztályban 

az ókori tananyag száraz, kivonatszerű anyagkiválasztása. Viszont nagyon szeren-

csésnek vélik az iskola tanárai az újkori történelem térnyerését.108

Az 1934. évi XI. törvény alapján 1935 szeptemberétől egységessé vált az általános 

irányú középszintű oktatás.109 A 21 db rendes tantárgy között harmadik helyen so-

rolja fel a történelmet államtani ismeretekkel.110 Az 1934-es XI. tc. alapján készített 

új gimnáziumi tantervet és utasításokat az 1938/1939-es tanévtől léptette életbe 

Teleki Pál miniszter.111 A tanítás középpontjában is a legtágabb értelemben vett 

„nemzeti tárgyak” állnak, amelyek között a magyar nyelv és irodalom után második 

helyen a történelem következett. Ezeknek a központi szerepe miatt

„a nemzeti történelmet kell bővebben és részletesebben tanítani, mindenkor kap-

csolatban a magyar történet egyidejű hátteréül szolgáló világtörténeti események 

és helyzetek ismertetésével […] Ismerve az ifjúságnak a nemzeti tárgyak iránt 

tanúsított érdeklődését, kedvét és érzését […], a világtörténeti […] jelenségeket 

és összefüggéseket ebben a beállításban kétségtelenül jobban fogja megérteni és 

értékelni, mint adatok felesleges tömegének elsajátításával.”112

A történelemtanítást érintette, hogy az 1938/1939-es tanév megkezdése előtt a 

III. és a IV. osztályok számára új tankönyveket kellett engedélyeztetni a miniszter 

rendeletének értelmében.113 A történelemtanítás célját így határozza meg a tanterv: 

 106 Gyapay 1989, 97–98. o.
 107 Fasori évkönyv 1928, 22. o.
 108 Fasori évkönyv 1930, 23. o.
 109 Mészáros 1995, 44. o.
 110 1934-es utasítás, 31. o.
 111 Tanterv 1938, 6. o.
 112 Uo. 3–4. o.
 113 Uo. 8. o.
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„A magyar nemzet múltjának, mai helyzetének, feladatainak, a történelem főbb 

mozgató eszméinek és sorsdöntő eseményeinek, továbbá a magyarság és más népek 

közötti viszony történelmi alakulásának ismerete.” A korábbi tantervhez képest 

2 évfolyam helyett 3 évfolyam anyaga a magyar történelem tanulmányozása. Az 

óraszám összességében nem változott: IV. osztályban nőtt 3-ra, VII. osztályban 

pedig csökkent 2-re.114 1942. február 1-től a hittant és az ének-zenét kivéve minden 

tantárgy tanterve, tananyaga és óraszáma megegyezik az állami tantervvel.115

Szigethy Lajos nyugdíjazásakor került a gimnáziumba dr. Jánossy István,116 aki 

Harsányi János osztályfőnöke is volt.117 1926 és 1935 között kizárólag Koch és 

Jánossy tanítottak történelmet, majd amikor Koch igazgató lett, Jánossy mellett 

több fiatal kolléga kapott egy-egy osztályt.118 Az 1939/1940-es tanévben vezették 

be az 1938-as tanterv alapján a protestáns gimnáziumok számára a református–

evangélikus szerzőpáros, Jánossy István és Varga Zoltán által írt Az antik világ és 

a keresztény Európa a magyar honfoglalásig IV. osztály számára és A középkor és 

az újkor története 896–1789 az V. osztály számára című tankönyveket.119 Jánossy 

István A középkor és az újkor története című tankönyve 1939-ből öt fejezetre 

osztja a 896 és 1789 közti történelmet. A tankönyv nem tartalmaz képeket, ám 

újdonságként sok forrásszöveget találhatunk benne, így például II. Rákóczi Ferenc 

kiáltványát. A fejezetek végén ismétlő kérdések segítik az összegzést. Apró betűs 

olvasmányokban van elkülönítve a kevésbé lényeges rész, például a sankt-galleni 

kaland vagy az Árpád-kori műveltség. Bonyolult genealógiai táblázatokat már 

nem találunk a könyv végén, ahol feltétlenül szükséges az anyag megértéséhez, 

ott a szövegbe van ékelve. Ebben a tankönyvben már megjelennek a vastag betűs 

kiemelések is.120

A legújabb kor története című, 1940-ben megjelent 180 oldalas tankönyv első 

94 oldalát, az 1848-ig terjedő időszakot írta Jánossy István, a második rész Varga 

Zoltán munkája. Ebből a könyvből hiányoznak a kiemelések. A szóhasználatában 

megjelennek a tipikusan 20. századi vonások, például fehérterror a Bourbon-resta-

urációnál, a reakció fellépése a szabadelvűekkel szemben. A szerző kemény kritikát 

fogalmaz meg a francia forradalommal szemben.121 Az 1940-re elkészült Jánossy–

 114 Uo. 16–17. o.
 115 Mészáros 1991, 24. o.
 116 Vitális 1998, 125–126. o.
 117 Fasori évkönyv 1942, 30. o.
 118 Fasori évkönyv 1936, 34. o.
 119 Fasori évkönyv 1940, 48. o.
 120 Jánossy 1939. 
 121 Jánossy 1940. 
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Varga-féle, kifejezetten protestáns iskolák számára írt tankönyvcsalád a trianoni 

határok között maradt soproni, nyíregyházi, békéscsabai, orosházi és bonyhádi 

gimnáziumokban is bevezetésre került.122 

Történetföldrajzi szertár is támogatta a történelemtanulást, amely 1909-ig a 

klasszika-filológia szertárral közösen működött.123 Emellett a történelemmel való 

megismerkedésben juthatott szerep a régiségtani szertárnak és az éremgyűjte-

ménynek,124 amely 1923-ban 2600-nál több darabból állt.125 A diákok történelmi 

ismereteit bővítettek a tanév közben elhangzott tanórán kívüli előadások, ünnepi 

megemlékezések is.126 

Mindvégig kiemelt szerepet kapott a klasszikus műveltség fontossága mellett 

a történelem a fasori gimnázium tanterveiben és a kimagasló tanáregyéniségek 

tevékenysége révén a gyakorlatban is, amelynek fontos célja a nemzeti öntudatra 

nevelés és a széles látókörű, tájékozott ifjúság formálása volt.
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Pápai János – Krausz Krisztina

Mozgásmintázat vizsgálata egyenesszárnyú 

rovarokon a Dél-Mezföldön

Bevezetés

A pókszöcskék (Orthoptera: Ensifera: Tettigonoidea: Phaneropteridae: Poecilimon) 

nemzetségének hazánkban, kis-ázsiai géncentrumuktól távolabb 4 faja ismere-

tes.1 Lassú mozgásuk, rövid szárnyuk, diszjunkt, kis területű előfordulásuk mi-

att mindannyian veszélyeztetettek. Élőhelyeik különböző mértékben degradáló-

dott löszgyepvölgyek, szántóföldekkel körülvett meredekebb löszfalak, mezsgyék. 

A Poecilimon intermedius faj érdekessége, hogy obligát, diploid parthenogenezissel 

szaporodik, csak a nőstény él nálunk, ennek ellenére hallószerve, fejletlenebbül, 

mint a rokon fajoknál, de működik.2 Elterjedési területe Közép-Kelet-Európától az 

ázsiai sztyeppékig és az arab félszigetig húzódik, az erdős-sztyepp zóna jellemző, 

specialista faja.3 Kis Béla részletes tanulmánya az erdélyi, romániai előfordulásáról 

ír,4 Nagy Barnabás és Rácz István Jósvafőről,5 Garai Adrienn a Sajó-völgy mentén 

említi.6 Élőhelyeik védelmét, a védendő területek nagyságát, a megfelelő termé-

szetvédelmi stratégia kidolgozását nagyban elősegítheti veszélyeztetett populá-

cióik diszperziós képességének, napi aktivitásának tanulmányozása. Az aktivitási 

vizsgálatok gyakoribb fajokról is hasznos információt adhatnak,7 védett fajok ese-

tében azonban még fontosabb ezen ismeretek bővítése. A hazai fajok többségének 

diszperziós képességéről keveset tudunk. Részletes, a német szakirodalmat követő 

módszertani leírást és módszertani újításokat tartalmazó tanulmányt olvashatunk 

erdei tisztások egyenesszárnyú-egyedeinek mobilitási vizsgálatáról Szövényi Gergely 

dolgozatában.8 Puskás Gellért homoki gyepek Orthoptera fajainak mozgását, Vári 

 1 Vö. Nagy 2003.
 2 Vö. Lehman et al. 2007.
 3 Vö. Kenyeres–Bauer 2009.
 4 Kis 1962.
 5 Nagy–Rácz 1996.
 6 Garai 2002.
 7 Lásd Pápai–Krausz 2003.
 8 Szövényi 2006.
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Éva és Szövényi Gergely a ritka Poecilimon brunneri faj mobilitását tanulmányozta.9 

Kenyeres Zoltán és Bauer Norbert Berhida környékéről számolt be a Poecilimon 

intermedius faj aktivitási vizsgálatáról.10

Hasznos ismernünk a védendő populációk napi aktivitását is: melyik napszakban 

a legmozgékonyabb, mennyi időt tölt evéssel, ciripeléssel, tisztálkodással stb. Az 

ilyen irányú vizsgálatok elsősorban nagy munkaigényük miatt ugyancsak hiányosak 

a hazai és nemzetközi szakirodalomban.11

A keleti pókszöcske dél-mezőföldi előfordulása a Leányvári völgyből ismert, a 

közeli Gyűrűsi völgyrendszerben élő erős, de lokalizált populációiról azonban ke-

vesebbet tudunk. Célunk az volt, hogy e védett faj diszperziós képességéről, napi 

aktivitásáról, menekülési viselkedéséről bővebb ismereteket kapjunk.

Módszerek

A diszperziós mozgást jelölés-visszafogás módszerével követtük nyomon 2006 és 

2007 júniusában. A jelölést az egyedek előhátán Edding 300 markerrel végeztük, 

kisebb csoportok jelölésére különböző színeket használtunk, egyedi jelölést nem 

végeztünk. A jelölt egyedeket 2×2 méteres kvadrátok közepén engedtük szabadon a 

denzitásnak megfelelő kisebb csoportokban (7 egyed/kvadrát). A visszafogás 1 nap 

múlva történt, mérve az egyedek által megtett út távolságát. A visszafogott állatokat 

vászonzacskóban ideiglenesen begyűjtöttük, majd a vizsgálat után a terepen elen-

gedtük. A távolság pontosabb mérését 2 méterenként egy-egy jelölőkaró segítette.

A napi aktivitás változását 10 és 20 óra között 2 óránként egyedi megfigyeléssel 

tanulmányoztuk. Az állatokat 2-2 percig folyamatosan, látótávolságból figyelve 

feljegyeztük tevékenységeiket, mozgásuk aktivitását és távolságát. Hatféle tevékeny-

séget különböztettünk meg: tisztálkodik, táplálkozik, napozik (napon, félárnyékban 

vagy árnyékban van-e), ül, mászik, ugrik; ezek intenzitását 0 és 3 közötti számmal 

jellemeztük. Feljegyeztük a vizsgálati idő alatt megtett út távolságát, valamint hogy 

milyen növényen töltötte az állat a legtöbb időt, mit evett. Az aktivitásvizsgálathoz 

szükséges mikroklímaadatokat a talajfelszíni hőmérséklettel és a relatív páratarta-

lom mérésével jellemeztük.

Állandó zavarással menekülésre kényszerítve az állatokat, mértük az általuk 

megtett ugrások távolságát. Mértük az első és utolsó ugrás közötti távolságot (EV) 

és az egyes ugrások nagyságát külön-külön.

 9 Puskás 2007, valamint Vári–Szövényi 2007.
 10 Kenyeres–Bauer 2009.
 11 Vö. Lock–Durwael 1999.
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Az egyes tevékenységek közötti különbségeket varianciaanalízissel (egyutas 

ANOVA) vizsgáltuk. Kiszámoltuk a megtett utak átlagát, jelöltük a kvartilisek 

minimum, maximum értékeit. 

Eredmények

Jelölés-visszafogás

Összesen 110 egyedet jelöltünk meg 2006 és 2007 júniusában, amelyeknek 78,6%-át 

fogtuk vissza 1 nap múlva. Az elengedéstől megtett távolságot jelölőkarók segítsé-

gével becsültük. A visszafogottak 47%-a 2 méteren belül tartózkodott, és csak 1,8%-

uk ment 8 méternél messzebb. Átlagosan 2,74 méterre távolodtak el a kiindulási 

helyüktől 1 nap alatt (1. táblázat, 1. ábra). 

1. táblázat. A visszafogott Poecilimon intermedius-egyedek kvartilise 

a megtett út függvényében

0–2 m 2–4 m 4–6 m 6–8 m 8–10 m

Minimum 1 0 0 0 0

1. kvartilis 1 0,5 0,5 0 0

Medián 1 1 1 0 0

3. kvartilis 5,5 3,5 2 1 0

Maximum 12 6 4 1 1

1.ábra. A visszafogott Poecilimon intermedius egyedek aránya 

a megtett út függvényében
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Aktivitásvizsgálat

Összesen 298 egyed (2 óránként 50-50 egyed) aktivitását vizsgáltuk 10 és 20 óra 

között 2006 és 2007 júniusában hasonló időjárási körülmények között (napi átlag-

hőmérséklet 30 oC, relatív páratartalom 80%, szélcsend, ritkán enyhe szél). Kétéves 

összehasonlítást nem végeztünk, mert az adatok mennyisége ezt nem tette lehetővé. 

A hőmérséklet változásával összhangban délelőtt mutatták a legnagyobb aktivitást, 

kevesebbet ültek, többet másztak, ugrottak, mint délután. A délelőtti (10–12 óra 

közötti) aktivitás mellett 18 órakor volt megfigyelhető egy kisebb mászási csúcspont, 

bár ugrási aktivitásuk végig alacsony értéket mutatott (2. ábra). A vizsgált periódus 

nagy részében ültek, főleg a napon, fejjel lefelé, 12 és 16 óra között a napozás mértéke 

csökkent. 20 órára a páratartalom növekedésével szinte teljesen inaktívvá váltak, 

de táplálkozási aktivitásuk ekkor érte el a maximumot.

2. ábra: Aktivitás vizsgálata a Poecilimon intermedius egyedein

A nap során megtett út távolsága is délelőtt volt nagyobb. Délben 2 perc alatt átla-

gosan 62,5 centimétert tettek meg. Ez a mozgásuk azonban össze-vissza irányban 

történt, gyakran le-föl a növényen. 14 órára mozgási aktivitásuk nagymértékben 

visszaesett, már csak 26 centimétert tettek meg a vizsgált 2 percben (3. ábra). Ez a 

távolság sok mászásból, kevés ugrásból adódott össze.

A legtöbb időt, a megfigyelési időtartam 62%-át az Euphorbia pannonica faj 

egyedein töltötte, szívesen tartózkodott a Poa angustifolia, kevesebbet a Linum 

sp., Astragallus sp., Vicia sp. tövek közepén, tetején (4. ábra).
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3.ábra: 2 perc alatt megtett út a nap folyamán

4. ábra: A vizsgált egyedek által preferált növények megoszlása

Meneküléses mozgás

Menekülésre kényszerítve az állatokat vizsgáltuk diszperziós képességüket. Össze-

sen 50 egyed ugrását mértük. Többségük nehezen ugrott, inkább a növényen felfelé 

mászott. Az első öt ugrás után nem lehetett további menekülésre kényszeríteni. Az 

első és utolsó ugrás között mért legrövidebb távolságok (EV) átlaga 22,5 centiméter 

volt. A megtett út szélessége (az első és utolsó ugrást összekötő egyenesre merőleges 

legnagyobb távolság az ugrási alakzatban) 19 centiméter. Vagyis az állatok többsége 

menekülés közben a kiindulási ponthoz visszakanyarodott, attól kis mértékben 

távolodott csak el (2. táblázat). 
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2. táblázat: Ugrásaik távolsága menekülésre kényszerítve (n=50)

1. ugrás 2. ugrás 3. ugrás 4. ugrás 5. ugrás EV Szélesség

Ugrás (cm) 10,5 15 12,5 8 9,5 22,5 19

Szórás 3,5 2,8 0,7 0,1 2,1 21,9 4,24

Értékelés

A már klasszikusnak mondható – elsősorban a német orthopterológusok által beve-

zetett – mobilitásvizsgálati módszerek a megjelölt egyedek többszöri visszafogásával, 

egy teljes tenyészidőszak alatt történő mozgást kísérnek figyelemmel. Ilyenkor az 

eredmények a teljes perióduson belül egy nagyobb időléptékű – a visszafogások 

gyakoriságától függően 3-4 nap, egy vagy két hét alatti – diszperziós eseményt jelle-

meznek. Az akciótávolságok (lineáris paraméterek), akciófelületek (kétdimenziós pa-

raméterek) nagysága kisebb időléptékben azonban további diszperziós különbségeket 

takarhat. Az egy nap alatt és egy napon belül megtett távolságok is további hasznos 

információval szolgálnak egy faj diszperziós viselkedésének megismeréséhez.

A számos jelölési módszer közül többet teszteltek már Orthoptera rovarok jelölé-

sére is. A jelölést különböző színű fény- és vízálló markerrel (Edding 780) végeztük 

az Orthoptera rovarok előhátának (pronotum) oldalán és hátsó femurjának disztális 

végén. Egyedi jelölést nem alkalmaztunk, kisebb csoportok elkülönítésére különbö-

ző színeket használtunk. Ez a jelölési módszer saját tapasztalataink és szakirodalmi 

adatok alapján12 sem befolyásolta nagymértékben az egyedek mortalitását.

Az egyes egyedek jelölésekor az állatok menekülését 2×2 méteres kvadrátok 

körbekerítésével akadályoztuk meg. Jelölés után az állatokat a körbekerített kvad-

rátba tettük, majd 1 óra múlva elvettük a kerítést. Ez az idő az előzetes vizsgála-

tok szerint elegendőnek bizonyul az állatok elengedés utáni túlzott aktivitásának 

csökkentésére. Különböző kábítószerek használatát (szén-dioxid, éter, kloroform) 

az eltérő irodalmi tapasztalatok miatt13 igyekeztünk elkerülni. Az általunk használt 

hagyományos visszafogási módszert14 2-5 méteres pontosságúnak tartják, Szövényi 

2-5 centiméteres pontosságú, bár munkaigénye miatt csak korlátozott méretű élő-

helyeken jól használható módszert ajánl.15 Az általunk vizsgált élőhelyek nagyobb 

mérete vagy dús vegetációja ezt nem tette alkalmazhatóvá. Ugyancsak ezért nem 

 12 Vö. Walter 1994.
 13 Vö. Buchweiz 1993.
 14 Mason–Nichols–Hewitt 1995.
 15 Szövényi 2006.
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alkalmazhattuk az éjszakai visszafogást sem.16 A tapasztalt visszafogási arány az 

irodalmi adatokhoz hasonló mértékű.17 Samnietz és Berger felhívják a figyelmet 

a hasonló visszafogási arányok fontosságára az adatok összehasonlítása céljából.18

A fajok napi aktivitásának vizsgálata, a viselkedéselemek rangsorolása, a mene-

küléses mozgás tanulmányozása több új eredményt hozott. Vizsgálataink szerint 

Poecilimon intermedius egyedek a délelőtti órákban voltak aktívabbak, 12 órakor 

össze-vissza mozgással 2 perc alatt maximum 62,5 centimétert tettek meg átla-

gosan, inkább mászva, kevesebbet ugorva. Kisebb esti, 18 órai aktivitási csúcsot is 

tapasztaltunk, mely főleg a növényen le-föl mászásból adódott, a vizsgált ponttól alig 

eltávolodva. Hasonlóan két aktivitási csúcsot tapasztaltak Kenyeres és Bauer a faj 

Berhida környéki vizsgálatakor.19 Az általuk mért távolságok (668 cm/nap, 17,5 cm/

perc) módszertani különbségek miatt közvetlenül nem összehasonlíthatók, de más 

fajokkal összehasonlító saját vizsgálatok (OTKA-zárójelentés) és a fenti tanulmány 

is a Poecilimon intermedius gyenge diszperziós képességére utal. A faj egyedei a nap 

nagy részét az Euphorbia pannonica töveken fejjel lefelé a napon üldögélve töltötték; 

hasonlóan a többi Poecilimon fajhoz, ez is egy napfénykedvelő szöcske.20 Menekülésre 

kényszerítve átlagosan 19 centimétert tettek meg, azt is gyakran a kiindulási pont-

hoz visszakanyarodva. Inkább a fű alá lapulva igyekeztek elkerülni a zavaró hatást. 

A mozgásmintázat vizsgálata sok hasznos információval szolgálhat a természet-

védelmi kezelések tervezésekor. Gyakorlati jelentősége az, hogy az élőhelyüket érő 

zavaró hatások, például a gyepek kezelésének napi ütemezése, kaszálás sávszélessége, 

a nem kaszált foltok méretének megadása pontosabb lehet.21 Eredményeink felhív-

ják a figyelmet e faj új lelőhelyére, gyenge terjedési képességére, mind zavartalan 

környezetben, mind menekülésre kényszerítéskor más Poecilimon faj egyedeinél 

tapasztaltakhoz hasonlóan.22
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Krausz Krisztina – Pápai János

Tehetséggondozás biológia-kémia 

tantárgyakból

Tehetségfelismerés

A társadalomban élő emberek között mindig felmerült az igénye annak, hogy 

tagjaikat valamilyen, általában egyszerűen kialakítható csoportokba sorolják. 

Megtörténhetett ez anyagi helyzet, származás, foglalkozás, etnikai hovatartozás, 

rassz vagy más olyan tulajdonság alapján, amely valamilyen szempontból eltért a 

csoport legnagyobb részétől, átlagától. E tulajdonságok egy része egyszerűen adott 

(öröklött) volt, például az etnikai hovatartozás vagy a rassz vagy épp beleszületett 

a csoport néhány tagja, mint például egy adott anyagi helyzetbe. Ez természetesen 

változhatott, mégis valami eleve meghatározottság jellemezte.

Vannak azonban olyan tulajdonságai az embereknek, amelyek kibontakoztatása 

az egyéni lehetőségektől függ. Ezeknek is van genetikai alapjuk, azonban azonos 

genetikai alappal rendelkező emberek esetében is különböző eredményekre vezethet 

a környezet és az egyéni tettvágy vagy tétlenség. Jól bizonyítják ezt az egypetéjű 

ikrekkel végzett vizsgálatok. Ilyen lehet például a fizikai erő, ami a kitartóbbaknál 

és az intenzív fizikai munkát végzőknél fokozottabban fejlődhet, mint társaiknál. 

De ilyen lehet a fizikai erő mellett az intellektuális teljesítmény is. Van azonban 

egy olyan tulajdonság (vagy tulajdonságcsoport), amelynek a mibenlétét nehéz 

meghatározni. Ezt nevezhetjük tehetségnek.

Az úgynevezett tehetség kibontakoztatásának a lehetőségei a történelmi idők 

során változtak és különböző keretei voltak, de sok esetben jellemző volt, hogy 

szervezett keretek közt folyt. A szervezett keretek közt folyó tehetséggondozásnak 

máig ismert színtere az iskola.1

Tudjuk, hogy az első iskolát hazánkban 996-ban Pannonhalmán alapították, mert 

már akkor is azt vallották, hogy „csak tanult emberek tarthatják fent a nemzetet”. 

A 14. századi esztergomi székesegyházi iskola a szegény sorsú gyerekeket gyűjtötte 

össze, akiknek később külföldi egyetemi tanulmányait segítette. Az egyház által 

létrehozott és működtetett iskolák közül kiemelkedően fontosak a protestáns is-

 1 Tóth 2012.
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kolák, amelyekből több olyan diák került ki, akinek a nevét ma is ismerjük, például 

Szenczi Molnár Albert vagy Apáczai Csere János. A 17. században Bethlen János 

erdélyi fejedelem rendelte el, hogy a kiemelkedő képességű jobbágyfiúk iskolába 

járjanak, és ehhez a kor legjobbnak tartott nevelőit hívta az országba. Szintén ebből 

a korból kell megemlíteni a híres debreceni református gimnáziumot, ahonnan 

Kölcsey Ferenc és Csokonai Vitéz Mihály is kikerült. Kiváló iskolák működtek a 

18–19. században Kolozsvárott, Sárospatakon, Pápán, Nagyenyeden.

Már ezekből az adatokból is látszik, hogy minden korban fontosnak tartották a 

tehetséges emberek kiválasztását és képzését. Azonban az iskolai keretek között 

folyó nevelés, oktatás folyamata során talán az egyik legnehezebben felismerhető 

különbségek azok, amelyek alapján biztosan el tudnánk dönteni, hogy kik a te-

hetségesek.2 A tehetség nem egy egzakt tulajdonság. Talán mondhatjuk azt, hogy 

a tehetség több emberben rejlő olyan lehetőség, amit nem kihasználni több mint 

hiba. Persze ha egyértelmű jelei lennének, akkor iskolai keretek közt is könnyebb 

dolgunk lenne, de sajnos ez nem így van. A tehetség benne rejlik az emberben. Van, 

hogy mélyen szunnyad, és van, hogy bizonyos jelek formájában a felszínre tör. Jó 

esetben ezt felismerjük, rosszabb esetben nem. Sajnos a tehetségeseknek csak egy 

kis részéből lesz felismert, fejleszthető tehetség, és a felismert tehetségeknek is csak 

egy kis részéből lesz a társadalomban érvényesülő sikeres ember. Vannak olyanok 

is, akiknél az iskolai feltételek nem is alkalmasak a tehetségük kibontakoztatására, 

és vannak, akiknél ezek a keretek megfelelőek. Természetesen ahhoz, hogy a tehet-

séget felismerjük, fejleszthessük, szükség lenne a tehetség legalább valamennyire 

egzakt definíciójára is. A tehetséget definiálni azonban nagyon nehéz. Legtöbbször 

a hétköznapi munkában is csak érzéseink vannak, ami több forrásból származik, 

és csak reménykedünk, hogy a megérzésünk helyes. A megérzésünk helyességét 

általában a befektetett munkának köszönhető eredmények alapján mérjük. Azonban 

mégis azt mondhatjuk, hogy tudatos tehetséggondozásról akkor tudunk beszélni, 

ha a tehetséget felismerjük.

A tehetségesek közül a zseni talán a legkiemelkedőbb. Ők a tehetségesek egy 

csoportja. Aki a tehetséggondozó munkájában csak a zsenit keresi, sok tehetséget 

elveszít, és a tehetséggondozó munkáját is kudarcra ítéli, hiszen zseni egy populáci-

óban csak nagyon ritkán van. Ráadásul róluk is az mondható el, hogy legtöbbjükről 

ki sem derül, hogy valamiben igen kimagasló teljesítményre képesek.

Gyakorló pedagógusként gyakran találkozom annak az igényével, hogy fogal-

mazzuk meg pontosan, mit is jelent a tehetség. A szakirodalomban megjelenő te-

 2 Vö. Gyarmathy 2006.
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hetségmodellek,3 elméletek szépen formába öntik az információkat.4 A napi munka 

során nem a modellek tudatos alkalmazásával figyelünk fel a tehetségekre. Amire 

először felfigyelünk, az az intelligencia. Ezek a tanulók az érvelés, a feladatkifej-

tés, a memória és a feldolgozási sebesség terén gyakran különleges képességekkel 

rendelkeznek. Ezek alapján már sejthető, hogy az átlagtól eltérő tanulóról van szó. 

Robert Sternberg az információfeldolgozási modelljében hármas alapú intelligen-

ciaszerkezetet javasol, amely három alapvető információfeldolgozási képességből 

áll. A tanulóknál metakomponensek megfigyelése fontos elemei lehetnek a tehetség 

felismerésének.

1. A problémák felismerése, megértése 

2. A problémák természetének tisztázása

3. A megoldás megtervezése

4. A megoldási stratégia kiválasztása

5. A megoldási folyamat mentális reprezentálása

6. A megoldáshoz vezető tudáselemek összegyűjtése

7. A megoldási folyamat ellenőrzése

8. A problémamegoldó sorozat végén a sikeresség elbírálása 

Amennyiben a felsorolt elemek kitartással, akaraterővel, kudarctűréssel, az új 

iránti érzékenységgel, divergens gondolkozással vagy kreativitással találkoznak, 

akkor biztosak lehetünk a dolgunkban.

Tehetséggondozás biológiából és kémiából

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium nagy hagyományokkal bír a 

minőségi oktatás és a tehetséggondozás területén. Iskolánk a régió egyik vezető gim-

náziuma. A természettudományos oktatás is kiemelt feladatunk, speciális osztálya-

inkban emelt óraszámban tanulhatják a diákok a választott természettudományos 

tárgyakat. A biológia–kémia tantárgyakat választó diákok száma évek óta magas. 

A tizenegyedik évfolyamban biológia fakultációra évfolyamonként negyven-ötven 

fő, kémiára harminc-negyven fő jelentkezik. Összesen kb. száz diák tanul iskolánk-

ban emelt óraszámban biológiát és kémiát. Ez az arány egy hatszáz fős iskolában 

jónak mondható. Kollégáink jól képzett, munkájukat magas színvonalon végző, 

lelkes tanárok. Nyitottak az állandó tanulásra, megújulásra. Egy közülük biológus 

(kutató) végzettséggel, egy PhD-fokozattal is rendelkezik, négyen rendszeresen 

részt vesznek az emelt szintű vizsgáztatásban, mindannyian rendszeresen járnak 

 3 Renzulli–Reis 1986; Gardner 1986.
 4 Lásd még: Gyarmathy 2006; Döbör 2007; Mönks 1998.
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országos versenyekre. Mindezeket nagyon jól tudják hasznosítani a tehetséggon-

dozás területén. Folyamatosan részt vesznek pályázatokban, diákjaikkal önálló 

kutatómunkákban, az új tudományos eredmények, vizsgálati módszerek minél jobb 

megismerése és továbbadása fontos számukra. Nagy hangsúlyt fektetnek a diákok 

tanórai és azon kívüli motiválására, tantárgyaik megszerettetésére. 

Minden tehetséggondozás alapja a következetes, szigorú, mégis jó hangulatú, 

érdekes és érthető tanóra. Számos – az alapórai követelményeket kiegészítő – 

otthon elvégezhető, nem kötelező plusz feladattal, kísérlettel, gyűjtéssel, poszter 

és prezentáció készítésével, megfigyeléssel igyekszünk motiválni diákjainkat. 

Emlékezetes marad a diáknak, ha az egész család azon igyekszik, hogy a gyerek-

nek sikerüljön biológiaórára csomót kötni egy csirkecsontra vagy sókristályokat 

növeszteni kémiára. Az érzelmi elkötelezettség fél siker. Az etológia tanítása során 

a bevésődés megfigyelésére a biológiateremben keltetett kiscsirkék „mamaköve-

tése” örök élményt adott diákjainknak; a denevérek megfigyelése a padláson, a 

mitózistánc, a fotoszintézisdal vagy az I love biológia felirat élő emberekből való 

kirakása a sportpályán, a kedvenc kísérlet bemutatása mind motivációs céllal 

történik. Ha megkedvelte a tárgyat egy diák, akkor sokkal többet hajlandó tenni 

érte. Jobban tanulja, sikerélménye nő, jobban érdeklődik, rájön, hogy szívesen 

foglalkozna vele még többet, és már ott is van a versenyzők között. Fontos a közös 

érdeklődés, az összetartozás érzésének erősítése a diákokban. E célból készült el 

a fakultációsok periódusos rendszere, ahol a gyerekek fényképével ábrázoltuk az 

egyes elemeket. A diákok között fontos és jópofa kérdés volt, ki melyik kémiai 

elemmel tud azonosulni. 

A délutáni tehetséggondozás fontos részei a kísérletezős szakkörök kémiából 

és biológiából, ezek keretében a diák maga végez kísérleteket, ezáltal tesz szert az 

alapórán hiányzó gyakorlati tudásra.

Emellett számos szakmai kirándulással, egyetem, kutatóintézet, nemzeti park 

látogatásával szélesítjük tudásukat, növeljük érdeklődésüket. 

A terepi tapasztalatok nem pótolhatók a tanteremben. A társulásokat úgy taní-

tani, hogy a diák nem volt még bükkerdőben, nagyon nehéz. Ezért törekszünk arra 

az első évektől kezdve, hogy minél több terepi, szakmai kirándulást, erdei iskolát, 

terepgyakorlatot, nyári természetismereti tábort szervezzünk diákjainknak. Itt a 

gyakorlatban tapasztalhatja meg a tanuló az élőlények változatosságát, bonyolult 

kapcsolatait. Bővül fajismerete, és megtanul újra rácsodálkozni a természet sok-

féleségére, ami gyerekkorában még benne volt, de aztán a társadalom, a felnőttek 

sokszor „kiirtják” belőlük. Ha kell, békát simogatunk, patakban járkálunk, kint 

alszunk a hegytetőn a szabadban, megtapasztaljuk az este neszeit, a harmatos rétek 
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esti illatait. Van lehetőség kisebb ökológiai vizsgálatokat végezniük, a természet-

védelem fontosságát megérteniük.

Az egyes tanulmányi versenyekre nagy létszámban indítunk diákokat, a versenyre 

készülésből is sokat tanulnak, még ha nem is mindenki ér el kimagasló eredményt. 

A verseny egyes fordulói szűrik ki a legjobbakat, mely fordulókra egyre speciálisabb, 

egyre magasabb szintű felkészítést kapnak. Például minden évben szervezünk a 

biológia OKTV előtt hétvégi „edzőtáborokat”.

A tehetséggondozás fontossága versenyeredményeinkben is megmutatkozik. 

Rendszeresen jutnak be diákjaink biológiából, kémiából országos döntőbe. Így a 

kémia OKTV országos döntőjébe, az Irinyi János kémiaverseny, a Kitaibel Pál bio-

lógiaverseny, a Dr. Árokszállásy Zoltán biológiaverseny és a Tudományos Diákok 

Országos Konferenciájának döntőjébe, illetve a KÖKÉL verseny élmezőnyébe.

Mindezekben az évek óta folyó munkákban nagy segítséget, sok további lehető-

séget biztosít új természettudományos laborunk. 

Az utóbbi években az alábbi tehetséggondozó foglalkozásokat végezzük:

– alapórákon még több kísérletezés biológiából, kémiából az új eszközökkel is

– fakultációs órákon még több kísérletezés biológiából, kémiából az új eszkö-

zökkel is

– kísérletezős szakkör kémiából – érettségi kísérletek, 11–12. évfolyam

– kísérletezős szakkör kémiából – látványos, érdekes kísérletekkel, 8–12. év-

folyam

– kísérletezős versenyfelkészítés biológiából – Dr. Árokszállásy biológiaverseny, 

7–12. évfolyam

– KÖKÉL, Irinyi, Curie kémiaverseny-felkészítés és a szükséges kísérletek

– OKTV-felkészítés (biológia-„edzőtáborok”)

– OKTV-felkészítés kémia tantárgyból

– kutatómunka biológiából – genetikai vizsgálat (PCR, gélelektroforézis)

– kutatómunka kémiából – borvizsgálat (spektrofotométer, HPLC)

– Tolna megye általános iskola nyolcadikosainak biol-kémes tábor sok kísérlettel

– megyei központi szakkör szervezése biológiából

– megyei központi szakkör szervezése kémiából

– érettségi felkészítő tábor

– erdei iskola a 9–10. évfolyamosoknak

– terepgyakorlat 11–12. évfolyamos fakultációsoknak

– szakmai kirándulások

– egyetemlátogatások

– nyári természetismereti táborok
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Labor vagy tanterem?

Célunk volt egy olyan természettudományos laboratórium megvalósítása, amely 

lehetőséget teremt a korszerű, magas színvonalú természettudományos műveltség 

megszerzésére. A kitűzött céljaink között szerepelt még a természettudományok 

népszerűsítése, a tehetséggondozás, pályaorientáció, központi szakkörök, tanulmá-

nyi versenyek megtartásának a lehetősége. Továbbá iskolánk hagyományos rendez-

vényei között fontos szerepet tölt be az évente megszervezett diákköri konferencia, 

az iskola rendszeresen elnyerte a Szegedi E valamint a kutatócsoportok magas 

színvonalú munkája, amelynek eredményeként gyetem kutatóiskola címét. Korábbi 

iskolánkban uniós pályázat keretében már részt vettünk egy természettudományos 

laboratórium megvalósításában, eszköz-, vegyszer- és műszerpark összeállításában, 

kísérleti munkafüzet elkészítésében. E tapasztalatainkat jól tudtuk hasznosítani az 

új labor kialakításánál.

Általában megfigyelhető rendező elv az iskolai laborépítéseknél, hogy a labo-

ratórium legyen alkalmas az emelt szintű érettségiken kötelező mérések elvég-

zésére. Természetesen egyértelmű volt számunkra, hogy egy korszerű labornak 

már nem lehet ez az egyedüli célja. Ennél tehát egy sokkal jobb, nagyvonalúbb 

rendező elv kellett.

– Egy olyan laboratóriumra van szükség, amely jól illeszkedik az iskola hagyo-

mányaihoz, de lehetőséget biztosít a hagyományokon való túllépésre is.  

– Segíti a tanárok szakmai megújulását, fejlődését, de úgy, hogy elérhető cé-

lokat tűz ki. 

– Továbbá illeszkedjen a város, esetleg a régió hagyományos munkaerőpiacához, 

de lehetőséget teremtsen azok számára is, akik az egyetemi végzettség meg-

szerzése után nagy valószínűséggel nem térnek vissza a városba.

– Alkalmas legyen a magas színvonalú tehetséggondozásra.

– További cél, hogy azok a diákok, akik a természettudományos laborok műszer-

parkját csak könyvekből, filmekből ismerik, itt élőben is megtapasztalhassák. 

Így talán késztetést éreznek majd a biológiai és a kémiai kutatásokba való 

bekapcsolódásra.

– Olyan modern laboratórium beindítására van szükség, amely megerősíti a 

gimnázium régióbeli vezető szerepét a biológia- és kémiaoktatás területén.



Tehetséggondozás biológia-kémia tantárgyakból

259

Diák-kutatócsoportok működése

A hagyományos tanulmányi versenyeken való szerepléstől eltérő tehetséggondozásra 

ad alkalmat a kutatócsoportokban történő munka. 2008 óta rendszeresen szerve-

zünk diákjainknak ilyen csoportokat, ahol különböző kutatási témákat ajánlunk fel, 

vagy a saját ötletek kidolgozásában segítünk. A diákok egymást is segítik ötleteikkel, 

igazi kreatív alkotómunka folyik. Van olyan diák, akit a terepi biológiai kutatások 

érdekelnek. Jó érzéke, tehetsége van a terepi munkához. Szereti megfigyelni egyes 

növények és állatok előfordulását, annak törvényszerűségeit, jó fajismerete van, vagy 

szívesen fejleszti azt. Sokan ezekben az ökológiai vizsgálatokban csodálkoznak rá a 

természet sokszínűségére, és örök élményt szereznek. Más diákok a laboratóriumi 

kísérletekben jeleskednek. Szeretnek precízen mérni, új műszerekkel megismerked-

ni, kémiai titrálásokban, spektrofotometriás mérésekben vagy biokémiai vizsgála-

tokban, DNS-vizsgálatokban részt venni vagy baktériumokat tenyészteni. Közben 

megtanulják a kutatómunka lépéseit, a hipotézisfelvetéstől, a kísérlettervezéstől a 

megvalósításig. Szükség van olyan diákokra, akiknek az eredmények statisztikai 

feldolgozásához van képességük, jól alkalmazzák a számítógépet, netán maguk is 

programoznak. Más diákoknak az eredmények prezentálásához van tehetségük, 

bátran, összeszedetten adnak elő. A kutatócsoportban mindenki megtalálja a maga 

területét, vagy akár minden munkafolyamatban részt vehet. Közben megtanulnak 

közösen dolgozni, együtt gondolkodni, egymást észrevételeikkel segíteni. Minden 

kutatás vége az eredmények bemutatása. Erre több alkalmat is biztosítunk iskolában 

szervezett diákkonferenciával, más diákkonferenciákon való indulással (TUDOK, 

kémia diákköri konferencia, Kitaibel-verseny döntője, Ifivízdíj projekt, innovációs 

verseny) vagy akár külföldi diákkonferenciákon (ESSS, Brüsszel).

Az utóbbi években az alábbi témákban szerveztünk kutatócsoportokat:

– a Szekszárdi-dombság gyepfoltjainak komplex vizsgálata;

– izolátumdinamikai vizsgálatok a Szekszárdi-dombságban;

– az Isophya costata előfordulása a Szekszárdi-dombságban;

– mozgásmintázat vizsgálata egyenesszárnyú rovarokon a Szekszárdi-domb-

ságban;

– a kaszálás hatása az Ortoptera rovarközösségek szerkezetére;

– genetikai vizsgálatok jelentősége a természetvédelemben;

– felszíni vizek összehasonlító kémiai és mikrobiológiai vizsgálata;

– különböző minőségű mézek kémiai és mikroszkópos biológiai összehasonlító 

vizsgálata;

– a felszíni vizek szennyezésének hatása a csírázásra;

– szekszárdi borok összehasonlító kémiai vizsgálata.
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Fizika munkafüzetek két evangélikus 

gimnáziumban

Tanulmányom megírásának lehetőségét az az oktatási törekvés adta, amelynek 

célkitűzése, hogy a természettudományi tárgyak tanítása több kísérlet elvégzésével 

járjon, ezzel is felkeltve a tanulók érdeklődését a természettudományok iránt. Cél 

továbbá, hogy a kísérletekkel alaposabb és gyakorlatiasabb tudást adjunk a diákok-

nak. Ennek a törekvésnek korábbi lépése volt, hogy az érettségi követelményekben 

is megjelent a tanulói kísérletek elvégzése – több kísérletezésre ösztönözve ezzel a 

tanárokat is. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendsze-

rének megújítása a közoktatásban elnevezésű TÁMOP-pályázat keretében több 

gimnáziumban készülhetett el természettudományos labor. A laborok kiépítése és 

az új eszközök beszerzése mellett a pályázat munkafüzetek írását is tartalmazza. 

Ilyen pályázatot nyert a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és a szarvasi 

Vajda Péter Evangélikus Gimnázium is. Mindkét gimnázium fizika munkafüzete-

inek írásában részt vehettem: 2012-ben a fasori, 2014-ben a szarvasi gimnázium 

számára készítettem taneszközöket. Ezzel kapcsolatos tapasztalataimat szeretném 

megosztani az olvasókkal.

A munkafüzetek különböző koncepcióval készültek. A legfőbb különbség a ket-

tő között az, hogy a fasori munkafüzetek témakörönkénti füzetek, a szarvasiak 

pedig évfolyamoknak készültek. A fasori füzeteknél a következő követelmények 

fogalmazódtak meg: meglévő, elsősorban új eszközök használatával elvégezhető 

kísérletek szerepeljenek a munkafüzetben, egy füzet (1 téma) terjedelme 1 ív (16 

oldal) – ebből 1 oldal fedőlap, 1 oldal elméleti bevezető, 10-11 oldal kísérletek, fel-

adatok, végül 3-4 oldal tanári segédanyag. A Vajda Péter-gimnázium projektjének 

keretében megvalósuló munkafüzetek évfolyamonként 40 kísérletet tartalmaznak, 

külön tanulói munkafüzetekkel (két kötetben évfolyamonként) és külön tanári 

segédlettel. A munkafüzetekben az új eszközök használatával, valamint egyszerű, 

mindennapi használati tárgyakkal elvégezhető játékos kísérletek szerepelhettek. 

Mindkét esetben egy-egy munkafüzetmintában dolgozhattunk.

A különbségekből adódóan a munkamenet is más volt a két iskolában. A 
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Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban az első lépés a témakörök összeál-

lítása volt, majd azok közül választhattunk mi és a partneriskolák tanárai. Én a 

hangtant választottam. Először megvizsgáltam az eszközkészletünket (ez egyszerű 

volt „hazai pályán”): 

– Akusztikai tanulókészlet (új rendelés),

– Vákuumkészlet tanulói kísérletekhez (új rendelés),

– Hangvillakészlet (már korábban meglévő).

Ezután végiggondoltam, milyen kísérletek jelenjenek meg a munkafüzetben. 

Egyrészt szerepeltettem az érettségire készülő diákok „hagyományosan” elvégzendő 

kísérleteit a mi eszközeinkre aktualizálva, felhasználtam továbbá az akusztikai 

készlethez tartozó kísérleti leírást, illetve ennek alapján egyéni ötleteket is megje-

lenítettem. Végül az adott formába öntöttem a kísérleti feladatokat.

1. ábra. Egy oldal a fasori munkafüzetből
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A szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumnak tanulói munkafüzeteket és 

tanári segédleteket írtam fizika tantárgyból a 7–8. évfolyam számára, ami a kiírás-

nak megfelelően 80 kísérletet tartalmaz. Első lépésként egy kísérletlistát kellett 

készíteni a helyi tanterv és az eszközlista alapján, amelyet a szarvasi gimnázium 

fizikatanárainak kellett elfogadniuk. Folyamatos kommunikációra volt szükség, 

például egy kísérlet megnevezéséből nem mindig derült ki egyértelműen, hogy 

pontosan mire gondoltam, de előfordult az is, hogy egy-egy kísérleti eszköz para-

métereit kellett megtudnom. Mivel más készítette a középiskolai munkafüzeteket, 

a tananyagbeli ismétlődésből fakadóan arra is ügyelnünk kellett, hogy ne ugyanazt 

a kísérletet végeztessük el. Így folyamatos egyeztetés és módosítás mellett készültek 

el a munkafüzetek és a tanári segédanyagok.1

Az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódó kísérleteket úgy válogattam össze, 

hogy legyenek „hagyományos”, a tananyag megértését segítő kísérletek (például 

síktükör képalkotása), eszközkészítő kísérletek (például kaleidoszkóp készítése) és 

egyszerű, figyelemfelkeltő kísérletek, amelyek magyarázata megérthető általános 

iskolai szinten (például világító tonik).2

2. ábra. Egy kísérlet a szarvasi munkafüzetből

 1 Ebben a munkában szarvasi kollégám, Bakos Arany volt segítségemre, akinek ezúton is köszönöm 

a támogatást.
 2 A példákat a fény évéhez kapcsolódóan választottam.
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Bízom abban, hogy a kétféle módon összeállított, de egyazon célt szolgáló fizika 

munkafüzetekkel sikerült hozzájárulnom ahhoz, hogy felkeltsük a tanulók érdek-

lődését a természettudományok iránt, és egyre többen válasszanak természettu-

dományi ismeretekre alapuló pályát.

Felhasznált irodalom

Fizikai kísérletek gyűjteménye. Szerk. Juhász András. Arkhimédész Bt. – Typotex, Buda-

pest, 1994.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tonik
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A kötet szerzi

Dr. Batár Levente 2001-ben angol nyelv és iroda-

lom szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett 

a Pan non Egyetemen. 2010-ben doktorált nyelvészet-

ből a Pécsi Tudományegyetemen, értekezésének címe: 

A nyelvi agresszió hatásmechanizmusa. Kutatási te-

rületei a pragmatika és a szociolingvisztika.

Publikációinak száma 83, amelyek vagy oktatási és 

nyelvészeti lapokban, mint például a Modern Iskola, a 

Köznevelés, az Édes Anyanyelvünk és a Magyar Nyelvőr, 

vagy különböző konferenciakötetekben jelentek meg. 

Nevéhez fűződik még négy önálló nyelvkönyv (Angol 

írásbeli gyakorlatok – középszint; Angol írásbeli gyakor-

latok – középszint, átdolgozott, bővített kiadás; Angol 

írásbeli gyakorlatok – emelt szint; Minden napra egy feladat angol nyelvből) és két 

könyvrészlet elkészítése is. Jelenleg kidolgozás alatt áll egy érettségire felkészítő 

kötete, amely a Maxim Kiadó gondozásában fog megjelenni.

Egyéb szakmai tevékenységei közé tartozik, hogy rendszeresen részt vesz belföldi 

és külföldi továbbképzéseken, 2011 óta pedig az Euroexam vizsgáztatója.

2011 óta tanít angol nyelvet az Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kol-

légiumban. 

Eddigi díjai:

2011 – MTA Pedagógus Kutatói Díj (A nyelvi agresszió hatásmechanizmusa)

2005 – Arany fokozat, HunDidac Taneszköz-minősítő verseny (Angol írásbeli 

gyakorlatok, középszint)

2005 – Arany fokozat, HunDidac Taneszköz-minősítő verseny (Angol írásbeli 

gyakorlatok, emelt szint)

2003 – Nyelvészeti pályadíj, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Új 

jelenségek a magyar nyelvben)
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2001 – III. díj alkalmazott nyelvészetből, XXV. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia (A politikai (in)korrektség megjelenése a magyar sajtóban)

2000 – III. díj alkalmazott nyelvészetből, Intézményi Tudományos Diákköri 

Konferencia (A politikai (in)korrektség megjelenése a magyar sajtóban)

Birkás-Sztrókay Edit 1999-ben szerzett történe-

lem szakos középiskolai tanári, 2005-ben evangélikus 

hittanári diplomát. 2008-ban társadalom- és állam-

polgári ismeretek szakirányon, 2015-ben pedig gya-

korlatvezető mentortanár szakirányon tett pedagógus 

szakvizsgát. 2004 óta a Budapest-Fasori Evangélikus 

Gimnázium tanára, munkaközösség-vezető, folyama-

tosan osztályfőnök, intézményi események szervezője. 

Érdeklődési területei: evangélikusok közéleti szerep-

vállalása a 19. századi Pécsett, gyülekezettörténet (Ne-

mescsó, Meszlen), iskolatörténet (Pesti Evangélikus 

Főgimnázium), a reflektivitás szerepe a tanári mun-

kában – nonverbális kommunikáció a tanórán.

Bodor Eszter magyar nyelv és irodalom, valamint pedagógia szakos középiskolai 

tanárként végzett az ELTE-n, majd 2004-ben az egyetem doktori iskolájában abszolvált.

Szakmai pályáját 1997-ben kezdte meg a XVIII. ke-

rületi Felnőttek Gimnáziumában, ahol 2007-ben ál-

talános igazgatóhelyettesi kinevezést kapott. Szakmai 

munkája elismeréséül 2011-ben „A kerület tanára” 

elismerő cím birtokosa lett.

2011-től 2015-ig a Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola 

vezetőségének és tantestületének tagja volt, jelenleg a 

Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium 

intézményvezetője.

Hiszi és vallja, hogy a pedagógus saját személyisé-

gével, példamutató magatartásával, hitelességével tud 

motiválni, eredményeket elérni.
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Dr. Érfalvy Lívia magyar–német szakos bölcsész 

tanár, irodalomtörténész. Kosztolányi írásművészetéről 

írott, könyv formában is megjelent doktori értekezé-

sét 2009-ben védte meg a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetemen. Kutatási területe a 20. századi és a kortárs 

magyar irodalom. 2009 óta a Budapest-Fasori Evangé-

likus Gimnázium tanára, jelenleg igazgatóhelyettese. 

Tanári munkája mellett rendszeresen tart előadásokat 

hazai és nemzetközi konferenciákon, több kutatócso-

port tagja, bizottsági tagként jelen van államvizsga- és 

doktori védési bizottságokban. Eddig közel negyven 

publikációja jelent meg, tanulmánykötetek társszer-

kesztője, szerkesztője. Ötletgazdája és életre hívója az 

evangélikus iskolák kutató tanárai számára szervezett 

konferenciasorozatnak. Tanári munkája mellett végzett tudományos munkájáért 

2011-ben a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Pályadíjjal tüntette ki.

Honlapja: www.erfalvy.hu.

Fodor Tamás 1965-ben született. Budapesten szerzett 

magyar–történelem szakos tanári diplomát. 1988 óta 

tanít a kiskőrösi Petőfi  Sándor Gimnázium és Kerté-

szeti Szakközépiskolában, amelyet 2012-ben vett át az 

evangélikus egyház. Pedagógusi tevékenysége mellett 

részt vesz városa kulturális közéletében. Rendezvénye-

ket szervez, előadásokat, megemlékezéseket tart. Kuta-

tói ambíciói az evangélikus iskolák kutató tanárainak 

szervezett első konferencia ösztönzésére éledtek fel új-

ra. Tanárai, például Romsics Ignác biztatására egykor 

Berzeviczy Albert jeles, de elfelejtett kultúrpolitikus 

életrajzának monografi kus feldolgozását tervezte, ebből 

mutat be ízelítőt a kötetben megjelent tanulmány.
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Goór Judit 1982-ben végzett a debreceni Kossuth 

Lajos Tudományegyetemen, azóta magyar–történelem 

szakos középiskolai tanárként dolgozik. A leghosszabb 

időt a győri Révai Miklós Gimnáziumban (1982–1995), 

illetve jelenlegi munkahelyén, a Pápai Református 

Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépis-

kolájában (2000 óta) töltötte. 2015-ben hittanár sza-

kon szerzett diplomát az Evangélikus Hittudományi 

Egyetemen. Egyházi, irodalmi, pedagógiai és közéleti 

sajtóban jelentek meg írásai. 

Hegeds Attila evangélikus lelkész, magyartanár, 

mentálhigiénés szakember. 1996-ban szentelték lel-

késszé. Bonyhádon volt segédlelkész, munka mellett 

a JPTE-n magyar szakos diplomát szerezett. 2001-től 

2003-ig a bonyhádi gimnázium iskolalelkésze volt, in-

nen került 2003 őszén a Soproni Evangélikus Egyház-

községbe. 2002 és 2005 között mentálhigiénés szakké-

pesítést szerzett. Tízévnyi gyülekezeti szolgálat után, 

2013 szeptemberében a soproni Eötvös József Evan-

gélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 

iskolalelkésze lett. Jelenleg másodállásban a Nemeskéri 

Evangélikus Egyházközséget is gondozza. Fő érdek-

lődési területe a kamaszokkal való párbeszéd, valamint a teológia és az irodalom 

határterülete.

Dr. Jeszenszky Sándor Budapesten született 1935-ben, 

villamosmérnöki oklevelét 1958-ban szerezte a Budapesti 

Műszaki Egyetemen. 1990 óta a műszaki tudomány kan-

didátusa. 1958-től 1991-ig a Villamos Automatika Intézet 

(Vilati), illetve jogelődje fejlesztő-tervező mérnöke, fejlesz-

tési osztályvezetője, műszaki igazgatója, valamint fejlesztési 

főmérnöke. 1990-től 2000-ig az MTA Technikatörténeti Ku-

tatócsoportjának tagja, az ELTE Technika Tanszék docense. 

1991-2008-ig a Magyar Elektrotechnikai Múzeum főmuze-

ológusa, igazgatója.

Jelentősebb szakmai munkái: a Vilatiban a szabályozott hajtások kutató-fejlesztő 

részlegének létrehozása, munkatársaival az első hazai tirisztoros hajtások és szá-
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mos egyéb áramirányítós berendezés megvalósítása; a Magyar Elektrotechnikai 

Múzeumban az interaktív oktatás és ismeretterjesztés megszervezése; korabeli 

eszközök rekonstruálásával és laboratóriumi vizsgálatával a kísérleti történetkutatás 

bevezetése az elektrotechnika-történet területén; a magyar elektrotechnika törté-

netének kutatása, kiemelkedő alkotóinak és alkotásainak széles körű bemutatása; 

a röntgentechnika első évtizedének laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztott 

kutatása; Jedlik Ányos életművének kutatása, felfedezéseinek és találmányainak 

hazai és nemzetközi megismertetése. A Jedlik Ányos Társaság alapító tagja, az 

Elektrotechnikai Egyesület Technikatörténeti Bizottságának két évtizeden át volt 

elnöke.

Munkásságának elismeréséül 2000-ben elnyerte az Elektrotechnikai Egyesület 

Zipernowsky-díját, 2013-ban Elektrotechnikai Nagydíját, 2005-ben a Nemzeti 

Kulturális Örökség Minisztériumának Móra Ferenc-díját, 2006-ban a VDE Karl 

Joachim Euler-érmét. 2015-ben elnyerte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 

honoris causa Jedlik-díját a magyar műszaki alkotók és alkotások hazai és nemzet-

közi megismertetéséért végzett kutató- és ismeretterjesztő munkásságért.

Kerepeszki Anikó magyar nyelv és irodalom és 

evangélikus hittan szakos tanár, valamint fi nn sza-

kos bölcsész. Jelenlegi munkahelye a Sztehlo Gábor 

Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. 

A magyar nyelv és irodalom, illetve a fi nn nyelv és 

kultúra szakot az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán, a hittantanár szakot pe-

dig az Evangélikus Hittudományi Egyetemen végezte 

el. A 2000/2001-es tanévben a Philipps-Universität 

Marburg teológiai karának ösztöndíjas hallgatója volt, 

2003 nyarát pedig Finnországban, Olariban töltötte 

szintén ösztöndíjjal. 2008-tól 2011-ig részt vett az 

Evan gélikus Hittudományi Egyetem Hittudományi Doktori Iskolája által szerve-

zett képzésben, kutatási területe a homiletika, azon belül is a szépirodalom és a 

homiletika kapcsolata.
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Dr. Kolta Dóra a Bonyhádi Petőfi  Sándor Evangé-

likus Gimnáziumban érettségizett, a pécsi Janus Pan-

nonius Tudományegyetemen magyar–orosz, illetve 

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári 

diplomát, majd magyar irodalomból bölcsészdokto-

ri címet szerzett. Négy évet Németországban töltött, 

ahol a Bayreuth-i Egyetem komparatisztika tanszékén 

tudományos segédmunkatársként dolgozott. PhD-

disszertációját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 

védte meg 2013-ban summa cum laude minősítéssel. 

Kutatási területe a századforduló egzotizáló irodalma, 

Ady költészetének folklorisztikus motívumrétegei, valamint a 20. század orosz 

nyelvű irodalma. Jelenleg az aszódi evangélikus gimnáziumban tanít német nyelvet. 

Dr. Krausz Krisztina biológia–kémia–földrajz szakos kö-

zépiskolai tanár. Tizenöt éve tanít, jelenleg a Bonyhádi Petőfi  

Sándor Evangélikus Gimnáziumban. Fontosnak tartja a tehet-

séggondozást, a diákok érdeklődésének felkeltését, a szigorú, 

de jó hangulatú óravezetést. PhD-témája biológia, ökológia 

témakörben az Orthoptera rovarok közösségszerkezetének 

vizsgálata, dolgozatának megvédése óta is kutat e témában. 

A kutatómunkába igyekszik gimnazista diákjait is bevonni. 

Kutatócsoportjaival többféle biológia, kémia tudományokat 

érintő vizsgálatot végez, diákjaival rendszeresen indul diákkonferenciákon. 2012-

ben elnyerte az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját.

Lenczné Vrbovszki Judit Anikó a Bonyhádi Pe-

tőfi  Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium ma-

gyar–ének-zene szakos tanára, szaktanácsadó, mes-

terpedagógus.

2005-ben kezdte kutatni a gimnázium egykori evan-

gélikus diákjának, Lotz János (1913–1973) világhírű 

nyelvészprofesszornak az életét és munkásságát. Lotz 

először Svédországban, majd a New York-i Columbia 

Egyetemen tanított és kutatott, az 1960-as évek végén 

Amerika vezető nyelvészei közé tartozott. Az intéz-

mény nemzetközi kapcsolatokat épített ki azokkal az 

egyetemekkel, ahol Lotz János tanított és dolgozott, így 
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2009-ben kutatásokat végezhetett a stockholmi és az uppsalai egyetemen, 2014-

ben pedig az oszakai Kansai Gaidai Egyetemen, ahol Lotz János kb. 8000 darabból 

álló hagyatéka található. Diákjaival készül a New York-i Columbia Egyetemre és a 

washingtoni Center for Applied Linguistics intézménybe is. Célja, hogy diákjaival 

feldolgozza Lotz János világhírű nyelvészprofesszor életét és munkásságát. 

Molnár Ildikó 2011 óta az Aszódi Evangélikus Petőfi  

Gimnázium és Kollégium tanára, ahol magyar nyelvet és 

irodalmat, valamint német nyelvet tanít. 2000–2004 között 

a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán 

folytatta tanulmányait, 2004-ben magyar nyelv és irodalom, 

illetve német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári vég-

zettséget szerezett. Államvizsga-dolgozatát Aranka György 

Egyes versek című kéziratos énekeskönyv-gyűjteményének 

fi lológiai feldolgozásából készítette. 2006–2009 között az EL-

TE Állam és Jogtudományi Karán folytatta tanulmányaimat, 2009-ben munkaügy 

és társadalombiztosítási ügyintéző szakon főiskolai diplomát szerezett. 2009 óta a 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékén a hun-

garológia tanulmányok doktori iskolájának hallgatója. Kutatási témakörei felölelik 

a magyar felvilágosodás irodalmát, különös tekintettel az erdélyi felvilágosodásra. 

Ennek keretében Jancsó Elemér erdélyi irodalomtörténész, felvilágosodáskutató 

életművének monográfi aszerű feldolgozásával foglalkozik.

Őze Katalin 1989-ben végzett az Eötvös Loránd 

Tudo mány egyetem magyar–történelem szakán.1993 

óta tanít a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban, tíz 

éve tantárgygondozói feladatot lát el az evangélikus 

egyházban. Presbiter és jegyző a Piliscsabai Evangéli-

kus Egyházközségben. Érdeklődési területe a 20. szá-

zadi prózaepika módozatainak vizsgálata.
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Pápai János biológia–kémia szakos középiskolai tanár és 

biológus. Közoktatás-vezetői képesítéssel rendelkező mes-

tertanár. Tizennyolc éve tanít biológiát és kémiát. Jelenleg a 

Bonyhádi Petőfi  Sándor Evangélikus Gimnáziumban dolgozik. 

Munkáját mindig nagy lelkesedéssel végzi. Fontosnak tartja 

tantárgyai megszerettetését, a sok kísérletezést, a változatos 

munkaformákat. Sok tanórán kívüli tehetséggondozási for-

mát használ. 2014-ben megkapta az MTA Pedagógus Kutatói 

Pályadíját és a Bonis Bona-díjat is. Kiemelkedően fontosnak 

tartja tanítványai természettudományos műveltségének elmélyítését, kreativitásuk 

kibontakoztatását. Kutatásait az Orthoptera rovarok migrációja és diszperziója 

témakörben végzi. Szereti a kutatás alapú tanítást, ezért ahol lehet, hivatkozik saját 

vizsgálataira vagy mások által elvégzett kísérletekre. Diákjainak gyakran ad feladat-

ként önálló kísérleteket, ami hozzájárul ahhoz, hogy eredményesen szerepelnek 

olyan versenyeken is, ahol a diáknak saját vizsgálatot kell bemutatnia. 

Dr. Péterfi Gábor a Szegedi Egyetemen szerzett 

történelem szakos diplomát (2000), majd az ELTE Dok-

tori Iskolájában 2009 decemberében summa cum laude 

minősítéssel védte meg doktori disszertációját. A disz-

szertációra épül a L’Harmattan Kiadó gondozásában 

2010-ben megjelent kötete (Szabó Dezső és Féja Géza 

Trianon-refl exiója és külpolitikai nézetei), amelyért 

megkapta az MTA Pedagógus Kutatói Pályadíját (2012). 

2000 óta az Aszódi Evangélikus Petőfi  Gimnázium és 

Kollégiumban tanít történelmet és fi lozófi át. 2005-

től a történelem munkaközösség vezetője, 2007 óta 

a Rákóczi Szövetség iskolai csoportját is vezeti. 2010 

decembere óta az Oktatási Hivatal felkért tudományos-

szakmai szakértőjeként több történelemmel kapcsolatos kiadványt véleményezett. 

2013 októberétől a Magyarországi Evangélikus Egyház megbízásából az egyház által 

fenntartott nevelési-oktatási intézmények történelem tantárgygondozói feladatait 

látja el.
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Dr. Réthelyi Miklós középiskoláit Szentesen és 

Keszthelyen végezte. Általános orvosi diplomáját 1963-

ban Pécsett szerezte meg. Ezt követően felváltva a Bu-

dapesti, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetem 

I. és II. Anatómiai Intézetében végzett és végez okta-

tó- és kutatómunkát. 1998 és 2001 között Széchenyi 

professzori ösztöndíjas. 

1991 és 1995 között a Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem rektora. 1994-től 2004-ig a Semmelweis Egye-

tem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének 

igazgatója. A Semmelweis Egyetem Szentágothai János 

Idegtudományi Doktori Iskoláját vezette 2002 és 2009 között. 2009-ben professor 

emeritus címet kapott. 

2010-ben a Szent István Tudományos Akadémia tagjai közé választották. 

2010 és 2012 között Magyarország kormányának tagjaként a Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium minisztere.

2012-től az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke.

Udvardi Edit 1997-ben végzett az ELTE TTK-n fi zika 

szakon, 1999-ben ugyanitt matematika és számítás-

technika szakon. 2009-ben szakvizsgázott az ELTE 

PPK-n.

1997-től 2004-ig az Egressy Gábor Kéttannyelvű 

Műszaki Szakközépiskolában, 2004-től 2006-ig a bu-

dapesti Szent István Gimnáziumban tanított, 2006-tól 

a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium matemati-

ka–fi zika–informatika szakos tanára. 

Társszerzője az Európáról módszeresen című mód-

szertani kézikönyv Az erdő Európában és A vasút Eu-

rópában című fejezeteinek. Szerzője A Zöld útipakk 

című kézikönyv Az atomenergia felhasználása című fejezetének is. Részt vett a 

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és a szarvasi Vajda Péter Evangélikus 

Gimnázium fi zika munkafüzeteinek írásában.
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Üveges Tamás 1971-ben született Miskolcon, azóta 

is ott él. Az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences 

Gimnáziumban érettségizett. 1999-ben magyar sza-

kon, 2000-ben esztétika szakon diplomázott. 2000-ben 

kezdte meg tanulmányait a Miskolci Egyetem BTK 

Filozófi a Doktori Iskoláján. 2000 és 2002 között a 

Miskolci Városháza sajtóreferense. 2003-tól 2010-ig a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár munkatársa, 

mellette fi lmesztétika-órát tart a Miskolci Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán. Jelenleg a Kossuth Lajos 

Evangélikus Általános Iskola Gimnázium és Pedagógiai 

Szakközépiskola tanára. 

Könyvei: Kolostori csendélet (1993), Tört szárnyakkal (1996), Sorszámozott éjsza-

kák (1999), Csigaház (2002), Vaspapucsban szép az élet (2006).

Varga Lajos 1998-tól az Aszódi Evangélikus Petőfi  

Gimnázium és Kollégium tanára. 1997-ben szerzett 

földrajz–történelem szakos tanári diplomát az egri Esz-

terházy Károly Főiskolán, majd 2002-ben az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem földrajz szakán végzett. 

Kétszer járt az Egyesült Államokban, a michighani 

Detroitban, ahol a helyi agglomerációban kialakult 

szegregációs folyamatokat kutatta. Dolgozatának cí-

me: Urbanizáció és szegregáció a Nagy-tavak vidékén; 

Detroit 300 éve 1701–2001. 1988-ban részt vett Egerben 

az Erdélyi Szövetség megalapításában és konferenciák 

szervezésében a határokon túli magyarság számára, 

a kulturális kapcsolattartás elősegítése céljából. Részt vett 2007-ben Aszódon az 

iskolai Rákóczi Szövetség megalapításában, majd annak vezetésében és progra-

mok, kirándulások szervezésében. 2010-ben Egerben elvégezte a történelemtanári 

mesterszakot. Kirándulásokat szervez főiskolásoknak és a helyi középiskolásoknak 

a Kárpát-medence történelmi tájegységeinek bejárására. Vezeti az iskolai Turul 

Hagyományőrző Kör íjászcsapatát. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem 

történész doktorandusza. Doktori kutatásában szülőföldjének, Bihar vármegyének 

az 1848/49-es forradalom és szabadságharcban betöltött szerepét vizsgálja Hodossy 

Miklós kormánybiztos tevékenységének tükrében. Szakmai érdeklődése kiterjed 

az említett korszakban a magyar–román viszonyra, valamint a fegyvergyártás 

témakörére.
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