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Régi(j)óvilág
– új sorozat
Lejtőmenet

Létezik-e olyan kifejezés, amelyik a lehető legáltalánosabban jellemzi a kisebbségi léthelyzetet? Ha igen, akkor alighanem a lejtőmenet.
Tudom, tudjuk: ez lehangoló, olykor bénító, de máskor éppenséggel az önösszeszedés kiváltó tényezője is lehet. Az olyan közösségek, amelyek ötven vagy száz éve mások akaratából
kikerültek a nemzetállam kötelékéből, igazodásra kényszerülnek: egy új többség jelenti számukra a viszonyítási rendszert. Ez lehet ösztönző – példát alig találni erre a történelemben –,
lehet semleges, amikor a társadalmi-politikai körülmények elfogadják a kisebbségek létét és
mibenlétét, nem állítanak akadályokat a közösségi építkezés útjába. Kelet-Közép-Európában ez
utóbbira nincs példa, itt a történelmi türelmetlenség általános, csak a mértéke különbözik, miközben nincs olyan ország, amelynek a határai megegyeznének a száz évvel korábbival.
Ebben a térségben élünk, itt kell megmaradnunk. Az imperatívusz dilemmákhoz vezet,
mert az egyéni és a közösségi megmaradás perspektívája olykor igencsak eltérő lehet. Közösségként a megmaradás a nyelvünkben való megmaradást jelenti, az egyéni megmaradás
esetében ez nem egyértelmű. A közösség felveti a magyar intézmények létét, igen-igen, ahogyan Reményik mondta: legyen iskolánk és a templomunk.
A Régi(j)óvilág jelen száma az iskoláinkkal foglalkozik. Fontos kérdés, vitathatatlanul.
Olyan kérdés, amelyről sokat beszélünk, de nem mindig teljesen őszintén.
Ha a múltat idézzük fel, iskoláink történetével foglalkozunk, akkor az a bizonyos lejtőmenet olyan nyilvánvaló, hogy már fáj. Most ne foglalkozzunk azzal, lehetne-e ez másként?
Mert lehetne – ha közösségi sorsunkról mi magunk dönthetnénk a jelenlegi állami keretek
között. Miként ezt történelmileg kritikus pillanatokban már megígérték nekünk. Továbbá azt
is tudom, ma Európában az iskolák bezárása szinte törvényszerű: az európai nemzetek mind
fogyatkoznak.
Ismétlem, ne ezzel foglalkozzunk. Hanem először is vegyük számba értékeinket. Az értékek ismerete és a helyi környezettel történő elfogadtatása az itthonlét, az otthonosság egyik
alapkérdése. Akinek nincs helyben történelme, nincsenek felidézhető értékei, nincsenek pozitív emlékei – az nincs otthon. Azt könnyen ki lehet billenteni, kimozdítani abból a kultúrkörből, amelybe beleszületett. Tehát az iskolatörténetünk ismerete akkor is pozitív konnotációjú, ha lejtőmenetről számolhatunk be. Büszkén gondolok arra például, hogy első temesvári
egyetemünk, a Lonovics József püspök által alapított két fakultással működő főiskola magyar nyelvű volt. 1843-at írtak alapításakor. Arra is büszkén gondolhatunk, amikor a mai megyeháza környékén járunk, hogy a Murgu-szobor mögötti téren, jobbra működött az a papnevelde, amelynek helyettes rektora és egyházzenei tanára a hírneves muzikológus, Járosy
Dezső volt. Amikor ez jut eszembe – tudom, hol a helyem. Ezért a mostani lapszámunk célja az értékmentés és a számvetés.
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Az értékmentés kérdése világos, nem igényel magyarázatot. Talán Bánság-értelmezésünk
okán kell megjegyeznünk, hogy Aradot a régióhoz soroljuk, bár közismert, hogy történelmileg csak Újarad tartozott Bánsághoz. De a felkért aradi szerzők készségessége jelzi, regionális összetartozásunk nem ébreszt e tekintetben (sem) vitát.
A számvetésre történő felhívást viszont nem értelmezi mindenki egyformán. Ha valami
okból ott is romló a helyzet, ahol ezt külön társadalmi-politikai tényező nem indokolja, akkor azzal nem akaródzik szembenézni. Erre példát nem most találunk először. Talán négy
éve vizsgáltuk magyar óvodáink helyzetét, és kiderült, hogy több olyan óvoda működik a megyében, amely nevében magyar – a valóságban nem az. Szerettem volna tisztázni a kérdést:
miért ködösítünk, de nem sikerült.
A lapszámunkba kért bemutató anyagok esetében is megtörtént, hogy intézményvezető nem
kívánta a mai helyzetet bemutatni, mert az számunkra, magyarok számára kedvezőtlen, és
erre igazi, elfogadható magyarázat nincs.
Szóval: lejtőmenet.
Önkéntelen a kérdés: azon a bizonyos lejtőn ki-mi mozgat előre minket? Bizony: olykor
saját magunk (is). Ezt kellene nemcsak felismerni, de kimondani is.
A saját hibáink kényelmetlenek, akkor is azok, ha ezek nem közösségi, hanem személyes
érzékenységet sértenek. Mi, személy szerint én is kialakítottam egy ilyen helyzetet: elírtam
egy szerzőnk nevét. A figyelmetlenség nem mentség, csak magyarázat lehet. Lapunk Liszt
Ferencnek szentelt tematikus számában (2011/1.) elírtuk egy szerzőnk nevét: Kaczián János
helyett Kaczián Antal jelent meg a lapszámban. Elnézést kérek tőle és az olvasótól.

A temesvári (volt) várplébánia alaprajza 1788-ból

A Papnevelde temploma és épülete (1840 előtti rajzok)
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SZEKERNYÉS JÁNOS

Ferenczy József festőművész

Szülővárosa Marosvásárhely. Apja halála után az édesanya szakmát igyekszik biztosítani
középiskolát végzett fiának. 1885-ben kerül Eperjesre Divald Károlyhoz, a fényképész mesterséget elsajátítani. Főnöke ajánlásával jut Pestre, Bihari Sándor és Karlovszky Bertalan iskolájába festészetet tanulni. Katonaéveit letölteni visszatér Marosvásárhelyre.
Magyar állami ösztöndíjjal jut Párizsba, a Julian Akadémiára. Tanulmányai ideje alatt dolgozik, ám a megélhetése végett így is át kellett költöznie Münchenbe. Az itt vállalt éjjeli munkák
miatt megbetegszik, de végül sikerül újabb egy évet (1896) Párizsban töltenie. Ismét München következik, majd Budapest, nehéz anyagi körülmények
között látogatja Benczúr Gyula magániskoláját. Id. Divald Károly leányát, Emíliát veszi el feleségül, élete végéig nagyon
jó családi kapcsolatokat ápol apósával és sógorával, ifj. Divald Károllyal (arcképeiket többször megfesti). 1901-ben telepedik le Temesváron, házat vásárol magának, itt születnek
gyermekei is.
Akvarelleket, tusrajzokat, rézkarcot, pasztellt, falfestményt
és olajképeket készít. Halála után számos ceruzarajz (vázlat)
marad a család birtokában. Szereti a várost, szívesen kutatja a régi, történelmet idéző helyeket, járja az ódon belvárosi
udvarokat, szűk utcákat, ahonnan vázlatokkal, szénrajzokkal tér haza. Műterme a Várbástyában, később a Belvárosban
volt. Készséggel fogad látogatókat, élete végén restaurálást
Ferenczy József (1866–1925)
is vállal.
Művészete túlmutat kora akadémikus alkotásain, de – bár vidám, szabadban készített, napfényes tájképein, virágcsendéletein itt-ott megnyilvánul az impresszionista hatás – nem válik egyik stílus elkötelezettjévé sem. 1904-ben járt, beteg feleségével, először Olaszországban.
Palettája színesebbé válik, ecsetkezelése felszabadultabb lesz. A következő években gyakrabban megfordul Itáliában, másolatokat készít Van Dyck és Raffael művei után.
Eleinte nehezen jut megrendelésekhez, de gyorsan elkészülő, pontos rajzú, akadémikus
portréival ismeretségi kört szerez magának. 1902-ben, a brassói városházának festett Őfelsége I. Ferenc József (a Szt. István-rend díszöltözetében) című képe hozza meg számára a hivatalos elismerést. 1904-től a városi tanács hivatalos portréinak legnagyobb részét tőle rendelik
meg a városháza tanácsterme számára. Portréit fényképek alapján és modell után készíti. Ő festi
meg Krecsányi Ignác színházigazgató, Telbisz Károly, Veigl József, Steiner Ferenc, Preyer Nepomuk János temesvári polgármesterek, Salacz Béla törvényszéki elnök, Németh József csanádi püspök (a címlapon a róla készült festmény látható, fontos szerepet játszott az új sze-
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minárium felépítésében. Erről bővebben lesz szó egy későbbi fejezetben – szerk. megj.), dr.
Szentkláray Jenő apátkanonok, dr. Patzner István, Szabolcska Mihály református lelkész,
Gozsdu Elek ügyész, Mühle Vilmos tanácstag és sok más hivatalos személy arcképét. Rendez egyéni kiállítást Temesváron, Versecen, Pancsován, Szabadkán.
1904-ben nagyméretű olajképét, a ’48-as katonáknak emléket állító A honvéd álma (Dicső
napok) című festményét a város megvásárolja a múzeum számára, ez Önarcképével együtt
elveszett. Sokat járt Matyóföldön, dekoratív, kis képei révén (Fiatal matyó pár, Matyó tánc,
Muskátlis kép stb.) megismerteti a Dél-Alfölddel a matyók világát. 1910 körül keletkezett festményei leginkább Bihari Sándor és Nyilasi Sándor munkáihoz állnak közel. 1897 óta állít ki
a Műcsarnokban. 1906-ban, majd 1910-ben, az ő kezdeményezésére nyílik meg Temesváron
is a Nemzeti Szalon, rendezésében a festő fontos szerepet vállalt.
1912 januárjában kerül átadásra a Temesvári Piarista Főgimnázium épület-komplexuma.
Ennek templomába „al secco” technikával Ferenczy József festi meg a Kalazanti Szent József
(a kegyesrend megalapítójának) életéből vett jeleneteket. Művészeti-ismertető előadásokat tart
külön az előkelő társaságnak és külön esti oktatást a munkásoknak meg szakiskolai tanulóknak. Előadásait később füzet formájában nyomtatásban is megjelenteti (1914).
Az első világháború nagyon megrettenti, borzalmas jövőt jósol a romboló emberi elmének.
1914-1916 között Münchenbe költözik, a háború végén nem akar festeni. Bibliai témák foglalkoztatják, nagyméretű, komor olajképeket fest: Júdás, Krisztus a kereszten, Lázár feltámasztása,
Mária a gyermekkel. Felfedezi magának a hátszegi, karánsebesi tájakat, majd a resicai kohók,
vasolvasztók fényeit, színvilágát. 1920 júniusában, a Bánság román államhatalmi átvételekor, a
megcsonkult hivatalos városi képtárat ő leltározza, jegyzőkönyvezi és küldeti át a múzeumnak.
1923-ban, már súlyos betegen, öccsével, a festő Ferenczy Károllyal utoljára ellátogat Olaszországba. A hazatérés után az egyre gyengülő művészt csak erős akarata tartja életben. 1925
decemberében nagyszámú művészkolléga jelenlétében vettek tőle végső búcsút. A temesvári
Arany János Társaság barátai segítségével 1926 januárjában megrendezik hagyatéki kiállítását. Számos alkotása került temesvári, magyarországi és németországi magántulajdonba, mintegy 30 festménye a temesvári Szépművészeti Múzeum anyagát gazdagítja.
Freskók Temesváron1

1Ferenczy

József festette a temesvári piarista templom freskóit, egy későbbi fejezetben még két falfestménnyel találkozhat az olvasó.
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SZABÓ KÁLMÁN ATTILA — TÁCSI LÁSZLÓ
DR. BERKESZI ISTVÁN

Lapok a temesvári magyar tanító– és
A temesvári könyvnyomdászat
1
óvóképzés
vázlatos
történetéből
1
és hírlapirodalom története
A távoli előzmények
A temesvári tanítóképzés gyökerei több mint kétszáz évre nyúlnak vissza. Mint ismeretes,
a Habsburg Birodalom területén az intézményes tanítóképzés első formája a felvilágosult abszolutizmus korában, az 1770-es évek elején beindított oktatási reform nyomán bevezetett normaiskolai (schola praeparandia ad magisteria) tanítóképzés volt.
A tág értelemben vett Erdély területén – tehát a Bánságot és a Partiumot is beleértve – az
első ilyen intézet 1775-ben nyílt meg az akkor katonai kormányzóságként kezelt, a közvetlenül Bécsből irányított Temesi Bánság központjában, Temesváron. Igaz, ebben német nyelven folyt az oktatás, de voltak időszakok – pl. a reformkor –, amikor a magyar nyelv is szerepelt mint tantárgy.
Magyar tanító/nő– és óvónőképzés
A XIX. század utolsó évtizedeiben a római katolikus egyház, majd pedig a központi és a
helyi hatóságok szükségét látták annak, hogy a Temesi Bánságban is megkezdődjön a magyar
tanító- és óvónőképzés. Két korszakban is folyt tehát a pedagógusképzés nyelvünkön:
1. Az Osztrák–Magyar Monarchia (1879–1919) idején, ill.
2. A korai szocializmusban (1949–1956).
1. Az Osztrák–Magyar Monarchia időszaka
A Miasszonyunkról elnevezett szegény iskolanővérek vezetése alatt álló temesvár-józsefvárosi nevelő- és tanintézetek…
A temesvár-józsefvárosi anyaházban a Miasszonyunkról elnevezett szegény iskolanővérek
a következő iskolákat tartották fenn:1
– kisdedóvó;
– katolikus osztályból álló, osztott elemi leánynépiskola;
– katolikus osztályból álló, osztatlan elemi leánynépiskola – gyakorló;
– előkészítő elemi leányiskola négy évfolyammal;
– négyosztályos polgári leányiskola és továbbképző tanfolyam;
– hatosztályos felsőbb leányiskola;
– két évfolyamból álló óvónőképző intézet;
1A

szerzőpáros könyvéből részleteket közlünk.
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– négy évfolyamból álló elemi népiskolai tanítónőképző intézet.
Könyvünk tárgyának megfelelően csupán az utóbbi kettőről nyújtunk a – hiányos dokumentumok miatt – hézagos-részleges képet.
A Római Katolikus Elemi Tanítóképző (1879–1919)
A megnyitás körülményei. Az 1908–1909-es iskolai évről kiadott értesítőből tudjuk, hogy az
intézetet az 1879-es szegedi nagy árvíz után helyezték át Temesvárra, ahol 1881-ig ideiglenesen a józsefvárosi püspöki árvaház kerti lakásában működött. 1881-ben az ugyanebben a
városrészben épített neoreneszánsz stílusú elegáns épületegyüttesben helyezték el véglegesen, ahol kiváló körülmények között folyhatott az oktató-nevelő munka. Az értesítő ezért 1881.
augusztus 17-ét tünteti fel az alapítás idejének.
Adatok az intézet működéséről. Az intézet nyilvánossági jogot csak 1881-ben kapott a vallásés közoktatásügyi minisztérium 4563/1881 számú rendeletével.
A képző fölötti tanügyi főfelügyeletet dr. Csemoch János csanádi megyéspüspök, országgyűlési képviselő, valamint Blaskovics Ferenc egyházmegyei főtanfelügyelő, apát-kanonok,
szentszéki ülnök, a dél-magyarországi Gazdasági Bank vezérigazgatója gyakorolta.
[…] Néhány statisztikai adat az intézet növendékeiről. A tanítóképző eleinte csak a „szegény iskolanővérek” tagjainak a képzésére szolgált, később azonban – a tanítói pálya nők körében
egyre népszerűbb és elfogadottabb lett, és a növekvő társadalmi szükségterületnek eleget téve
– világi növendékeket is felvettek. Így a tanítójelöltek és a képesítettek száma – amint azt az
alábbi táblázat adatai is igazolják – folyamatosan nőtt.
Az intézet fennállásának 38 évéből csak 31-ből állnak rendelkezésünkre adatok a képesítést nyert tanítónőkre vonatkozóan. (Hiányoznak az 1910, 1911, 1912, 1914, 1915, 1917, 1919es tanévi adatok.) Az adatolhatók közül tíz évet ragadtunk ki.
1881

1885

1890

1896

1900

1904

1909

1913

1916

1918

9

8

15

30

40

58

39

41

40

45

2. sz. táblázat

A rendelkezésünkre álló számsorok alapján 31 év alatt összesen 873 növendék nyert szakképesítést, ami 28-as évi átlagot jelent. Ezt szorozva 38-cal: 1070. Tehát működésének 38 éve
alatt az intézet több mint ezer szakképzett tanítónőt adhatott a magyarországi népoktatásnak.
[…] Bár nem nevezhető tanítóképzésnek, mégis említést érdemel a tanítóképző intézettel
összekapcsolva szervezett két csoporttal, váltakozó rendszer szerint működő elemi népiskolai
munkamesternői tanfolyam, amely elméleti és gyakorlati képzést nyújtott.
Elméleti tárgyak, magyar nyelv, hittan, neveléstan, módszertan, számtan és kézimunka-elmélet. Gyakorlati tárgyak, mindennemű kötés és horgolás, hurkolás, recézés, recekivarrás, jegyzés, csomózás, fehér hímzés, színes hímzés, fehérneműszabás és -varrás, derékrajz, felsőöltöny-szabás és -varrás, női kézimunkához megkívántató rajz, szépírás, ének, testgyakorlat.
Az elméleti tárgyak közül a hit-, nevelés- és módszertan oktatása a tanítóképző intézet
osztályaiban folyt, a magyar nyelvű tárgyakat, a számtant és a kézimunka-elméletet külön
tanítónők vezetése alatt tanulták a növendékek. A vizsgálatot a tanítóképző intézeti vizsgabizottság által kijelölt albizottság előtt tették le.
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Római Katolikus Kisdedóvónőképző-Intézet (1893–1919)
A Miasszonyunkról elnevezett szegény iskolanővérek vezetése alatt álló temesvár-józsefvárosi nevelő- és tanintézetek kebelében 1893-tól kétéves kisdedóvónőképzés is folyt. A felvétel ide nem volt folyamatos, volt olyan időszak (1901-től), amikor minden második évben indítottak osztályt, tehát egy tanévben mindig csak egy osztály működött. A képzésnek ennek
a formájáról csupán két tanév értesítőiből találtunk adatokat.
Tanév

Össz.
létsz.

Anyanyelv

Vallás

Szülők foglalkozása

magy.

ném.

r. kat.

ref.

ősterm.

hivaiparos
talnok

Lakhely
más
szell.
fogl.

hely.

vidék

1908–09

21

20

1

21

-

7

5

7

2

7

14

1910–11

12

11

1

11

1

1

2

4

5

4

8

4. sz. táblázat

Amint a rend által fenntartott iskolák felsorolásából is kitűnik, a törvény által előírtaknak
megfelelően a tanítónőképzővel összefüggésben egy hat osztályból álló osztatlan elemi leányiskola, az óvónőképzővel kapcsolatosan egy kisdedóvó működött, amelyben a jelöltek hospitáltak és a próbatanításokat végezték.
A szaktestület működési táblázatának más elfoglaltság rovatából arra lehet következtetni,
hogy az intézet jó anyagi-tárgyi feltételeket biztosított az oktató-nevelő munkának: természettani, vegytani, földrajz-, kézimunka-, zene-, tornaszertárak, könyvtár állt a tanerők és a tanulók rendelkezésére.
Az intézetnek nagy befogadóképességű, jól felszerelt internátusa és étkezdéje volt, így a
növendékek túlnyomó többsége bentlakóként köztartáson élt. Például 1912–13-ban a 167 tanítónőképzős közül 126, 1915–16-ban a 182 közül 113, 1917–18-ban a 188 közül 124 volt bentlakó. Ezzel kapcsolatban az értesítők megjegyzik: „Az intézetnek semmiféle alapítványi tőkéje
nem lévén, nem áll módunkban egyes növendékeket díjkedvezményben részesíteni; díjmentes, úgynevezett ingyenes helyeink nincsenek.”A képesítettek számáról 12 tanévből találtunk
adatokat.
1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1903

1905

1907

1909

1911

18

13

11

18

18

21

16

26

13

15

21

12

5. sz. táblázat

A rendelkezésünkre álló forrásmunkák megjegyzéseiből, utalásaiból arra is következtethetünk, hogy a jelöltek széles körű tanórán kívüli tevékenységet fejtettek ki (a művelődés
és vallási tevékenység, önképzés, sport stb. berkeiben).
Az 1918-ban Erdélyben bekövetkezett hatalomváltás után a román hatóságok az intézettől megvonták a nyilvánossági jogot, ennek következtében megszűnt a tanítónő- és az óvónőképzés, ugyanis érvényes diplomát az intézet nem nyújthatott, a növendékek pedig nem
vállalták az állami vizsgákkal járó vegzatúrát.
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A Magyar Királyi Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézet (1893–1919)
Az előzmények. Temes vármegye, a város elöljárósága és közönsége mindig hiányolta-fájlalta, hogy az 1868. évi 39. tc. nyomán létrehozott tanítóképzők közül a településen egyet sem
állítottak fel. Ez tükröződik Horváth Antal tanítóképezdei igazgató 1895. november 10-én, az
új épület avatóján elmondott ünnepi beszédében is: „A nyugati, északi és keleti határ kivette
részét, csak a Délvidék látszott zsibbadtnak. (...) Innen van az, hogy még 1886-ban is Szathmáry György, akkori országgyűlési képviselő eme fájdalmas szavakra fakadt: »Ha az utazó elhagyja az Alföldet, s a déli vármegyébe jő, úgy érzi magát, mintha idegen országban volna«.”
Az I. értesítő az ügyet szorgalmazók közül Mártonffy Márton, Temes vármegye királyi tanfelügyelőjét és dr. Telbisz Károly polgármestert említi, akik „a Temesvárott emelendő tanítóképezde eszméjét beoltották a vármegye és a város közönsége legelőkelőbbjeinek szívébe.”
Ennek eredményeként 1891 januárjában a város törvényhatósági bizottsága megbízta a tanácsot, hogy „a város közönségének óhajaképp emlékiratba foglalja egy tanítóképezde felállítása iránt való kérelmét, s juttassa a közoktatási kormányzathoz.” Az emlékiratot összeállító
Mártonffy Márton tanfelügyelő és dr. Telbisz Károly polgármester a létesítendő intézet célját így indokolták: „Célja legyen az intézetnek, hogy a Délvidék kultúrája terén hivatott, a
magyar állameszme irány lelkesedéssel eltelt, szívben és lélekben kiművelt, értelmes és buzgó munkásokat szolgáltasson a népoktatásnak.” A szerzők Temesvárt nemcsak földrajzi fekvése, hanem „intellektuális fölénye” miatt is a legalkalmasabbnak tartották. Az emlékiratot a
város polgármestere és küldöttsége 1892. január 13-án nyújtotta át gróf Csáky Albin miniszternek.
A további fejlemények megértése céljából itt szükségesnek látjuk egy kis kitérőt tenni.
Zilahon 1870 óta működött állami tanítóképző. Azonban hosszú évek óta alacsony volt a
tanulók száma, és nem voltak megfelelők az anyagi (épületek) feltételek sem. Ezért a minisztérium az 1892. július 1-jén kelt 14.307 sz. rendeletével felfüggesztette a működését. (Szilágy
megye és Zilah város elöljárósága természetesen nem nyugodott bele az intézet elvesztésébe, és több mint tízévi kitartó küzdelem és a város által felajánlott anyagi áldozatok árán 1913ban sikerült elérnie egy új állami tanítóképző felállítását.)
A januárban benyújtott emlékiratra válaszként a közoktatási kormányzat 1892. augusztus
25-én kelt. leiratában (tehát miután már meghozták a rendeletet a zilahi intézet működésének
felfüggesztéséről) értesítette a város közönségét, hogy „a létező képezdék közül egyet Temesvárra szándékozik áthelyezni”, és egyben felhívja a várost az általa nyújtandó anyagi támogatás nagyságának megállapítására. Temesvár szabad királyi város közönsége 50.000 Ft-ot és
telket ajánlott fel, Temes vármegye 20.000 Ft-ot, a hatvani Deutsch Bernát család ezreket érő
telket ajándékozott az intézet számára.
Hogy a képző már az 1893–94-es tanévben megnyílhasson, a belvárosi közösségi iskola az
ipariskola részére épített, frissen emelt szárnyáról lemondott, és azt két évre, díj nélkül felajánlotta az új intézet céljaira. A képző a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1893. évi 30.681 sz.
alatt kelt. rendeletével, az igazgató augusztus 18-án történt kinevezésével hivatalosan megnyílt. Az intézet első igazgatója Horváth Aladár okleveles középiskolai tanár, Temes vármegye királyi segédtanfelügyelője volt, aki tanfelügyelői hivatalát 1893. augusztus 18-án átadja Sebestyén Károly kir. tanfelügyelőnek, és megkezdi igazgatói tevékenységét.
Az ország különböző tanintézeteiből idehelyezett új tanári kar augusztus 29-én tartotta alakuló ülését. A szeptember 28-án tartott ülésen már ismertették a tantárgyak felosztását a tanárok között, az órarendet, a használandó tankönyveket és az internátus szabályzatát. Az
első tanév ünnepélyes megnyitását 1893. október 10-én tartották istentisztelettel és az igazgató
ünnepi megnyitóbeszédével, 75 tanítójelölt jelenlétével, melyből 38 újonnan felvett I. évfolyamos és 37 (21 III. évf. és 16 IV. évf.) Zilahról az intézettel ide áthelyezett növendék.
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[…] Az 1895/96-os tanévtől a vallás- és közoktatásügyi minisztérium engedélyezte a román és a szerb nyelv fakultatív tanítását.
A II. osztályosok a módszertan keretében asszisztálásokat végeztek a gyakorlóiskolában.
Az intézetben kántorképzés is folyt. (Fakultatív volt.) Meglepő, hogy a kézimunka nincs a
tantárgyak közt.
Az intézet tanulói. A tanítóképző intézet első évfolyamába ép testű (!), a 14. évüket már betöltött, de 18 évesnél nem idősebb, a polgári iskola, gimnázium vagy reáliskola alsó négy osztályát sikeresen elvégzett tanulók vehetők fel.
A felvételre vonatkozóan a Hivatalos Közlönyben, a Néptanítók Lapjában és a helyi lapokban
pályázati hirdetést tettek közzé, május 31-i lejárati idővel. A felvételi folyamodványhoz különböző hiteles okiratokat kellett csatolni: születési anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány,
orvosi bizonyítvány, hatósági bizonyítvány (a szülők vagyoni helyzetéről, erkölcsi bizonyítvány).
A pályázati kérvényeket az intézet igazgatóságához kellett benyújtani a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz címezve, amely a felvételt szavatolta.
A beiratkozáskor egy külön bizottság megvizsgálta az új növendékek zenei hallását, mely
kizáró jellegű volt. Hasonlóképpen az intézeti orvos a testi fogyatékosokat, illetve a valamilyen krónikus betegségben szenvedőket eltanácsolta a felvételtől.
Az értesítőben a felvételre vonatkozó értesítés részletes tájékoztatást ad a szülők és a tanulók anyagi-tárgyi kötelezettségeiről (díjak, milyen felszerelést kell a tanulónak magával
hoznia, illetve beszereznie), valamint az intézet által nyújtható szolgáltatásokról, támogatásokról is tájékoztat.
A magasabb évfolyamba lépés alapvető feltétele az előző évfolyam sikeres elvégzése. A III.
évfolyamra az I–II. évfolyamról különbözeti vizsga alapján felvehetők a polgári vagy a középiskola hat osztályát elvégzett tanulók is.
Az intézet vonzásköre:
A szülők lakhelye (megye)
Tanév

A tan.
összl.

Tem. Abaúj- Arad Bács- Csanád
város Tolna vm. Bodrog
vm.

KrassóSzörény

Pest
megye

Temes
vm.

Toront.
vm.

Más
megy.

1893/94

75

8

-

1

-

2

6

-

11

10

37

1896/97

141

4

-

1

7

4

34

-

34

49

8

1898/99

176

12

-

1

17

1

45

-

38

62

-

1907/08

119

13

-

3

7

1

25

1

25

36

8

1914/15

121

18

1

7

7

1

15

1

32

36

3

7. sz. táblázat
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A magántanulóknak mindegyik osztály anyagából külön-külön egy-egy évi időközzel a
rendes vizsgálatok időszakában osztály- és osztályképesítő vizsgálatot kell tenniük.
A fenti (előző oldalon levő – szerk. megj.) táblázatból megállapíthatjuk, hogy az intézet vonzásköre nagyon sok megyére kiterjedt, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a „más megyék” között olyan távoliak is voltak, mint Brassó, Háromszék, Vas, Kolozs, Baranya, Zala,
Csongrád, Bihar, Hajdú, Sopron. Igaz, hogy ezekből a megyékből csak kevesen és nem minden évben voltak növendékei az iskolának.[…]
Az I. világháború hatása az intézet életére. A háború kezdetétől (1914) a végéig (1918) mind a
nevelőtestület tagjai, mind pedig a diákok közül többen kaptak behívót.
Az intézet alkalmazottai közül (tanárok, tanító, nevelő, kertész) pl. az 1914–15-ös tanév folyamán 8-an hiányoztak rövidebb-hosszabb ideig. Ez természetesen nagyobb terhet rótt az otthon maradottakra mind az oktató-nevelő munka, mind a felügyelet és az ellátás terén. „A haza
védelmében küzdő tanárokat kortársaik és az ifjúság meleg rokonérzelme kíséri, és azon kívánságunk, minél előbb térjenek haza győzelmesen és jó egészségben” – írja róluk Amberg
József igazgató az értesítőben. (Ami sokszor csupán jámbor óhaj maradt.)
A háború az idősebb korosztályokhoz tartozó volt diákokat sem kímélte. Már az 1914–15-ös
tanévi értesítőben ezt olvashatjuk: „Az intézet régebbi növendékei közül egy kis légiót tesz
ki azok száma, akik a harctéren küzdenek. (...) eltávoztak az anyaintézet meleg öléből, ahol
szerető tanárok irányították minden lépésüket és a szelíd tudományok virágos mezőin kalauzolták őket; elmentek a mindennapi életnél is százszorta komolyabb iskolába, a borzalmakkal telt háborúba, hogy legmagasztosabb kötelességüket teljesítsék és – ha a Gondviselés úgy
akarja – ifjú életüket áldozzák föl a haza szent eszményének! Óvja őket a jó Isten keze, és jöjjenek vissza mind épségben, egészségben!”.
1914. október 26. és 1915. május 8. között az intézet 31 növendéke váltotta fel a tollat, ceruzát fegyverre: IV. éves 18; III. éves 10; II. éves 3. Az 1917–18-as tanévben 34 III. és IV. éves
növendék vonult hadba. Tehát csupán a háború első és utolsó tanévében a frontszolgálatát
teljesítő növendékek száma 70! Közülük az 1914–15-ös értesítő két hősi halottról tesz említést, de megjegyzi, hogy soknak a sorsáról nem tudnak. (A diákok mindegyike – a harctérre
kivittek közül – betöltötte a 18. életévét!)
Előkészítő tanfolyamok, rendkívüli képesítővizsgák. A 195/1915. sz. miniszteri szükségrendelet
előírja, hogy a tanítóképzőkből katonai szolgálatra behívott és szabadságra hazaengedett IV.
éves növendék számára az illető intézet előkészítő tanfolyamot köteles tartani, amelynek végén a jelöltek képesítő osztályzásokon lesznek tanítóvá. Azoknak a tanulóknak a számára,
akik később fognak bevonulni, előrehozott képesítő-osztályozást kell tartani. Ez utóbbit először 1915. március 26-án tartottak, amelyen 9 hadba hívott IV. évfolyamos nyert képesítést.
Később az osztályképesítő vizsga alapján is megkapták a tanítói oklevelet, sőt a III. éveseknek is lehetővé tették ezt.
Az 1917–18-as tanévben december 22. és 1918. május 27. között a temesvári intézetben 7
alkalommal tartottak előkészítő tanfolyam után képesítővizsgálatot, amelyen 21 IV. éves és 8
III. éves nyert tanítói képesítést. A csökkentett óraszám miatt egyes esetekben a bevonulás
előtt álló növendékeknek nem volt lehetőségük próbatanítást tartani, ezért a pedagógiai füzetbe írt dolgozatra és a tanítási tervezetre kapták a jegyet.
1914. július 30-án a hadsereg küldöttjei az intézet főépületének nagy részét bútorzattal együtt
átveszik hadi kórházi célra. Benne 210 sebesült, illetve beteg katonát és 40 tagú egészségügyi
személyzetet helyeznek el. Ennek következtében az oktatás, a tanulók elszállásolása és étkeztetése a háború alatt mostoha körülmények között történt. Bentlakás céljára az intézet kény-
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telen volt új épületet bérbe venni, ahol csak az anyagilag legrászorultabbakat tudták elhelyezni.
(Az 1914–15-ös tanévben mindössze 26 tanulót.) A többi vidéki növendéket kisebb-nagyobb
csoportokban családi házaknál helyezték el. A szétszórtság és a kevés létszámú tantestület miatt a tanulók felügyelete és a napirend betartása nagy nehézségekbe ütközött.
A köztartáson csak a legrászorultabb bent lakó tanulók étkezését tudták megoldani. A tanórákat a melléképületek (betegelkülönítő) kis termeiben összezsúfolódva tartották, a szertárak használatára nem volt lehetőség. Mivel a tornatermet is lefoglalta a katonakórház, a tornaórák tartására csak az udvaron volt lehetőség, rossz idő esetén pedig minden függőben
maradt.
A mostoha körülmények miatt növekedett a megbetegedések száma, a betegek szétszórtsága ugyanakkor nagy nehézségeket okozott az ápolásban és gondozásban.
Az intézetnek annyi haszna volt, hogy a katonai parancsnokság a rekvirálásból bekapcsoltatta a városi vízhálózatba, igaz, hogy a költségek felét az intézet viselte.
Hadi segélyezési akciók. A temesvári képző bekapcsolódott a központilag kezdeményezett hadisegélyezési akciókba:
– A háborúban elesett tanítók özvegyeinek és árváinak támogatására a Néptanítók Lapja
útján az 1914–15-ös tanévben 112 K-val járultak hozzá.
– A május 17-i kirándulás maradványrészét (3 K) az Est lapok útján a háborúban megvakult katonáknak ajánlották fel.
– Szederlevelet gyűjtöttek a hadsereg részére (teának)
– Az Ifjúsági Segítő-egyesület, a Zene- és Dalegylet az 1914–15-ös tanévben 6 db hadikölcsönkötvényt hegyzett.
– A gyakorlóiskola tanulói az 1917–18-as tanévben 165,24 K-t adományoztak háborús jótékonysági célra.
Erkölcsi-hazafias nevelési céllal a háború egész ideje alatt tanórákon és különböző rendezvényeken a tanulókat tájékoztatták a háború küzdelmének az eseményeiről.
A temesvári képző egyik sajátossága volt, hogy azok a jelöltek, akik a képzési idő alatt vállalták a magyar és a német nyelven kívül a román és a szerb nyelv (fakultatív) tanulását is
(III–IV. év), és ezek ismeretéről sikeres vizsgát tettek, az ilyen tannyelvű iskolákra is képesítést nyertek.
Fakultatív módon meg lehetett szerezni a kántorképesítést is.
Békeidőben a IV. osztály sikeres elvégzése (osztályvizsga) után állhattak képesítővizsgára, a háború alatt viszont – amint korábban már említettük – a minisztérium a hadba hívott
IV. (III.) évesek számára lehetővé tette a rendkívüli képesítővizsgákra való jelentkezést (hadi tanítói oklevél).[…]
2. Temesvári Magyar Vegyes Pedagógiai Iskola (1949–1956)
A II. világháború után Romániában végbement rendszerváltás, a Groza-kormány által elindított kultúrpolitika szükségessé és egyben lehetségessé tette a magyar tanítóképzés újraélesztését. Ebben nagy szerepe volt a Magyar Népi Szövetségnek és az önálló Magyar Állami Tanfelügyelőségnek. A folyamat az 1948-as tanügyi reformot követően gyorsult fel, amikor a megnövekedett tanítói szükséglet fedezésére egyrészt újból megkezdhették működésüket az I. világháború után bezárt magyar tanítóképzők, másrészt újak létesültek.
Így nyitotta meg kapuit 1949. szeptember 1-jén a Temesvári Magyar Vegyes Pedagógiai Iskola is, ami azt jelentette, hogy három évtizedes kényszerszünet után a Bánság központjában
is újból beindulhatott a magyar tanító-/nőképzés. A korabeli sajtóból kiderül, hogy az intézet
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megnyitását sok bizonytalanság, huzavona előzte meg. Komlósy József 1948. augusztus 28-i
sajtónyilatkozata szerint „a volt gyárvárosi zárdában óvoda, leány elemi, felső elemi, tehát 7
osztályos leány elemi iskola fog működni. Itt nyitja meg kapuit a Temesvári Magyar Leánytanítóképző is.”[…]
Adatok az iskola életéből. Részletes hivatalos dokumentumok híján, a rövid életű iskola adatainak felidézésében nagyobb részt Finta Béla hajdani igazgató, valamint Borbély (Szekeres)
Gizella és Tácsi László egykori tanulók visszaemlékezéseire hagyatkoztunk, felhasználtunk
más adatforrást, dokumentumokat is. A megnyitást követő első négy évben a képző nem volt
önálló intézet: 1953-ig a Magyar Vegyes Líceummal egy épületben, közös igazgatás alatt működött. Az 1953–54-es tanévvel kezdődően a józsefvárosi volt Missziósiskola épületében az
1948 óta már ott működő magyar általános iskolával közös igazgatás alatt folytatta tevékenységét.
Igazgatói: 1948–50: Evelley Mihály; 1950–54: Finta Béla; 1954–56: Csomós Imre.
A tantestületet a Magyar Vegyes Líceum tanári karából kiegészítve a következők alkották:
Davidovics Tibor, Drexler Géza, Ferencz József, Ferencz Valéria, Frucht Ferenc (Anavi Ádám
költő), Geréb Ernő, Gyulai Mária, Kálmán László, Kesztenbaum Miklós, Mertz Károly, Prinzinger István, dr. Székely László, Tölgyi István, Ugri Károly, Vajda Ernő, Varga Józsa, Waschek
Ferenc. Az I–IV. osztályos gyakorlóiskola tanítói: Hodór Mária, Khele Judit, Patorki Mária, Philipp Irén.
Az intézet vonzásköre természetesen elsősorban a Bánságra terjedt ki, akadtak azonban
tanulói Belső-Erdélyből, a Székelyföldről is. Az iskolában gazdag tanórán kívüli tevékenység
folyt: jól működő énekkar, zenekar, színjátszó, bábjátszó csoport keretében egészíthették ki a
jelöltek ismereteiket, tehettek szert a tanítói munkában szükséges jártasságokra, képességekre.
Műsoraikkal gyakran keresték fel a környező falvakat. Gazdag könyvtár állt a tanulók rendelkezésére. A sportágak közül különösen a kosárlabda, a röplabda és a talajtorna volt népszerű a
diákság körében.
A tantestület tagjai közül didaktikai és tudományos tevékenységéért külön említést érdemel:
Ferenc József pedagógiai-lélektan szakos tanár, dr. Székely László földrajz szakos tanár, szakíró, dr. Szántó Árpád fizika szakos tanár, később a Bolyai Tudományegyetem előadótanára,
Csomós Imre történelem szakos tanár, szakíró, Frucht Ferenc (Anavi Ádám) költő, Geréb Ernő matematika szakos tanár, később tartományi tanfelügyelő és a Magyar Líceum igazgatója,
Ferencz Valéria román nyelv szakos tanár, Mertz Ferenc magyar irodalom szakos tanár, Waschek Ferenc ének-zene tanár, dalszerző, orgonista, Philipp Irén, a gyakorlóiskola tanítónője.
Az intézetben képesített tanítók száma. A Temesvári Magyar Vegyes Pedagógiai Iskola működésének nyolc éve alatti négy évjáratban 128, a kor követelményeinek megfelelő szinten szakképzett, fejlett hivatástudattal rendelkező tanítót adott a bánsági és néhány erdélyi megye
iskoláinak, akik minden körülmények között is hűek maradtak a pedagógusi pályához, és népnevelő tevékenységükkel hozzájárultak a magyarság szellemi arculatának formálásához, identitástudatának megőrzéséhez, erősítéséhez.
Az 1950-es évek közepén a magyar tanítóképző intézeti hálózat összezsugorítására indított iskolapolitika 1956-ban a temesvári Magyar Vegyes Pedagógiai Iskolát is megszüntette,
bezáratta. Azóta ebben a régióban nem folyik magyar tanító- és óvóképzés. Az itteni magyar
iskolák és óvodák Erdély különböző képzőiből kapnak szakkádereket.
A Temes megyei magyar óvodák és elemi iskolák szakkáderekkel való ellátottsága az 1999–
2000. tanévben ilyen képet mutatott: az óvodákban összesen 32 óvónő oktat, melyből szakképzett
11 (34,37%), I–IV. osztály, összesen 47 tanító működik, melyből szakképzett 37 (78,72%).
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JAKABFFY ELEMÉR — PÁLL GYÖRGY

A bánsági magyarság
húsz éve Romániában1
Magyar tannyelvű állami, községi és magán elemi iskolák, illetőleg tagozatok
A gyulafehérvári határozatok szellemében és a temesvári főtanfelügyelőnek 1920 augusztusában közzétett hirdetményében ígértek szerint, az 1920/21. és 1921/22. tanévekben az állami
elemi iskolákban az oktatás a tanulók többségének anyanyelvén indult, illetve, ahol megfelelő
számmal voltak valamely kisebbséghez tartozók, a román tannyelvű iskola mellett ezek részére saját anyanyelvüknek megfelelő tagozat is létesült. Így a Bánság átkapcsolt részén az
1920/21. és 1921/22-es tanévben a következő helységekben folyt az állami iskolákban magyar
nyelvű oktatás:
Krassó-Szörény megyében
1921/22. tanévben
Bálinci járásban
1. Bilinc (Újtelep)

6

2. Bégahosszúpatak

5

„

3. Bégamonostor

6

4. Bethlenháza2

magyar osztályban

1

tanerővel

40

tanulóval

„

1

„

52

„

„

„

1

„

44

„

„

„

„

„

5. Nagybodófalva

6

„

„

5

„

222

„

6. Nőrincse

6

„

„

2

„

96

„

7. Szapáryfalva

6

„

„

4

„

220

„

8. Vásáros

6

„

„

1

„

50

„

9. Facsád

4

„

„

2

„

145

„

10. Igazfalva

6

„

„

4

„

271

„

6

„

„

1

„

46

„

5

„

„

1

„

61

„

Facsádi járásban

Marosi járásban
11. Bunyaszekszárd
Orsovai járásban
12. Orsova
1A

két szerző „A bánsági magyarság húsz éve Romániában ” című könyvéből (1939) részleteket közlünk.
ahol a magyar hozzátelepítés egy sváb községhez történt, és a lakosság többsége német anyanyelvű,
36 magyar tanuló német tannyelven nyert oktatást, de ennél kisegítő nyelven használták a magyart is.
2Bethlenházán,
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Resicai járásban
1921/22. tanévben

13. Resicabánya

6

magyar osztályban

14. Karánsebes rtv.

4

„

15. Lugos rtv.

5

„

4

tanerővel

148

tanulóval

„

2

„

59

„

„

5

„

249

„

Temes–Torontál megyében
1921/22. tanévben
Buziásfürdői járásban
16. Buziásfürdő

6

magyar

osztályban

5

tanerővel

48

tanulóval

17. Ötvösd

6

„

„

3

„

110

„

18. Szinérszeg

6

„

„

11

„

40

„

„

„

1

„

67

„

19. Temesfalva
20. Végvár
Csáki járásban

6

„

„

1

„

46

„

21. Gilád

6

„

„

1

„

77

„

6

„

„

1

„

95

„

6

„

„

7

„

234

„

4

„

„

1

„

107

„

25. Babsa

6

„

„

1

„

46

„

26. Gizellafalva

6

„

„

1

„

48

„

27. Sztáncsófalva
Központi járásban

6

„

„

4

„

146

„

28. Györöd

5

„

„

1

„

47

„

29. Magyarmedves

6

„

„

4

„

48

„

30. Újmosnica

6

„

„

2

„

133

„

31. Parác

6

„

„

2

„

45

„

6

„

„

4

„

168

„

6

„

„

6

„

391

„

34. Monostor
Módosi járásban

4

„

„

1

„

22

„

35. Rudna
36. Torontálkeresztes
Nagyszentmiklósi járásban

6
6

„

„

„

„

48
160

„

„

1
3

37. Nagyszentmiklós

6

„

„

2

„

81

„

38. Óbesenyő

3

„

„

1

„

160

„

22. Józsefszállás
Dettai járásban
23. Gátalja
24. Omor
Temesrékási járásban

32. Újszentes
Vingai járásban
33. Majláthfalva

„

„

Temesvár tj. városban az összes állami elemi iskolában 49 magyar tannyelvű osztály volt, 34 ma39. gyar tanítóval, 2.224 tanulóval. (Az összes tanuló száma 4.265 volt, vagyis ekkor még az állami elemi iskolákba beiratkozott tanulóknak több mint fele magyar oktatásban részesült.)
40–42. Aurélházán és Porgányon községi, Bázoson uradalmi iskolában folyt a magyar nyelvű oktatás.

Ezzel szemben az 1937/38-as tanévben a következő helységekben folyt még az állami elemi
iskolákban legalább részben magyar nyelvű oktatás: Krassó megyében: sehol; Szörény megyében:
Lugoson, Igazfalván, Szapáryfalván; Temes-Torontál megyében: Dézsánfalván, Dragsinán, Maj-
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láthfalván, Omoron, Magyarszentmártonon, Sztáncsófalván és Újszentesen; Temesváron: a 3.,
5, és 7. számú állami elemi iskoláknak volt magyar tagozatuk. A többi magyar tannyelvű állami iskolát, illetve tagozatokat másfél évtized alatt a legkülönbözőbb okokból szüntették be.[…]
Magyar tannyelvű állami és községi középiskolák
Az I. rész „Iskolaügyek” fejezetének megállapításai szerint a Bánság területén az 1920/21-es
tanévben már csak a következő községi középiskolákban folyt magyar nyelvű oktatás: a temesvári községi fiú polgári, a temesvári leány polgári és a temesvári felső kereskedelmi iskolában. Az 1922/23-as tanév végén megszűnt a magyar tanítás a temesvári felső kereskedelmi
iskolában is. A temesvári fiú- és leány polgári iskoláknak először önállóságát szüntették meg,
összevonva őket a hasonló román tannyelvű intézettel közös igazgatás alatt. Ilyen módon a
magyar fiú- és leánytagozat még évekig megmaradt. Közben átszervezték gimnáziummá, majd
kellő számú növendék hiányában fokozatosan megszüntették az egyes magyar osztályokat. A
most folyó tanévben már csak a IV. osztály fiú- és leánynövendékei nyernek magyar nyelven
oktatást. A jövő tanévtől kezdve tehát nem lesz a Bánságban olyan állami vagy községi fiú vagy
leány középiskola, amelyben akárcsak egy osztályban is magyarul tanítanának, hacsak az új
rendszer nem változtat ezen a helyzeten.
Római katolikus magyar tannyelvű elemi iskolák és óvodák
Amint már említettük, az államhatalom-változás folyományaként a felekezeti iskolák egynémelyikébe is a magyar tannyelv helyébe a német került. A kialakult új helyzetben, vagyis
az 1920/21-es tanévben a római katolikus elemi iskolák és óvodák közül a következők maradtak magyar tan-, illetőleg foglalkoztatási nyelvvel:
Elemi iskolák
Krassó-Szörény megyében:
1. Érszeg

6

magyar

osztályban

1

tanerővel

75

tanulóval

2. Izgár

4

„

„

1

„

59

„

3. Lugos rtv.

4

„

„

6

„

348

„

4. Lippa

4

„

„

1

„

33

„

5. Porgány

6

„

„

1

„

98

„

6. Temesfüves

5

„

„

1

„

56

„

7. Temesjenő

4

„

„

1

„

21

„

8. Belváros

4

„

„

2

„

145

„

9. Józsefváros (leány)

6

„

„

12

„

693

„

10. Józsefváros (fiú)

4

„

„

4

„

180

„

11. Gyárváros

4

„

„

4

„

120

„

Temes-Torontál megyében:

Temesvár tjv-ban:

Óvodák
Krassó-Szörény megyében:
1. Lugos rtv.

1

„

„

1

„

30

„

2. Józsefváros

1

„

„

1

„

35

„

3. Gyárváros

1

„

„

2

„

33

„

Temesvár tjv-ban:
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A felsorolt elemi iskolák közül az 1937/38-as tanévben a temesvár-belvárosi, temesjenői
és porgányi kivételével a többiben magyar nyelven folyt az oktatás. Ezzel szemben Dettán keletkezett egy, 5 osztállyal, 2 tanerővel. A felsorolt óvodákban az 1937/38-as tanévben is magyar volt a foglalkoztatás nyelve.
Római katolikus magyar tannyelvű középiskolák
Amint már az I. részben említettük, az uralomváltozás után a temesvári római katolikus
kegyestanítórendi gimnázium magyar tannyelvű maradt. A román kormányok azonban mindent elkövettek, hogy ebben az iskolában a tanítás nyelve mielőbb a román legyen.
Már az 1920/21-es tanévben a közoktatásügyi államtitkárság rendeletére a román nyelvet az I–II. osztályokban heti négy órában, a III–VIII. osztályokban heti három órában tanították. Továbbá bevezették az I. és II. osztályokban a román földrajz, a III. és VIII. osztályokban
a román történelem tanítását. A tanári testület arra kérte az államtitkárságot, hogy a román
mellett a magyar nemzet történetét is taníthassa, de erre engedélyt nem kapott, és így a magyar vonatkozások csak a világtörténelem keretei között voltak ismertethetők.
A közoktatásügyi minisztérium Kolozsváron működő államtitkárságának 1923. március
13-án kiadott 5505. számú rendelete, amely általában a kisebbségi felekezeti iskolák ügyeit
szabályozza, még jobban előkészítette az intézet román nyelvűvé tételét. Hiszen ez többek
között megállapította, hogy „a minisztérium csak azon iskolák jogát ismeri el érvényes bizonyítvány adására, amely iskolák tanterve egyezik az állami iskolák tantervével.”
Továbbá kimondotta, hogy „a román nyelv tanítására csak románul tudó és arra képesített tanárok alkalmazhatók”, és „minthogy a felekezeti iskolák egy bizonyos meghatározott
felekezet kulturális igényeinek kielégítésére szolgálnak, mindenik felekezeti iskolába csak hasonló vallású tanulók vehetők fel”. Az utóbbi két rendelkezés az intézet anyagi létalapját is
veszélyeztette, hiszen a román nyelvtanításra új erőket kellett alkalmazni, az új tanévben pedig a tanítványok közül jelentékeny számú nem római katolikus vallású tanuló felvehető
nem volt.
Hogy ez számszerűleg mit jelentett, azt megállapíthatjuk abból, hogy az 1921/22-es tanévben
az összesen 901 tanuló közül 141 volt római katolikus, 5 görögkatolikus, 29 görögkeleti, 41 református, 21 evangélikus és 164 izraelita vallású.
Az 1923/24-es tanévben a kormány utasítása szerint a már líceumnak nevezett piarista főgimnázium első osztályában a tannyelv kizárólag román volt, és csak a magyar nemzetiségű tanulók kaptak anyanyelvükből oktatást, és a hittan tanítása folyt részükre magyarul. A
következő tanévben már az első két osztály volt romanizálva, és így ment ez tovább, amíg
az 1931/32-es tanévben már az összes osztályban csak románul tanítottak.
A temesvári piarista gimnázium ilyetén sorsa a Konkordátum megkötése alkalmával is szóba került. A román kormány azonban a külügyminiszternek 48.524. szám alatt 1928. július
20-án kelt és az apostoli nunciushoz írt soraiban kijelentette, hogy „a XIX-ik szakasz 3-ik-át,
amely azt mondja: a szerzetes rendek és kongregációk összes iskolái az illetékes püspök fennhatósága alá helyeztetnek, tehát ezek is élvezik az előadási nyelv megállapítási jogát”, úgy kell
érteni, hogy „kivéve azon iskolákat, amelyeknek a jelen pillanatban román az előadási nyelve.”
Miután a Szentszék ezt a kikötést elfogadta, a piarista líceumra vonatkozólag a román
tannyelv kérdése végleges elintézést nyert. A hitoktatás továbbra is a tanulók anyanyelvén
folyik. A temesvár-józsefvárosi római katolikus leánylíceumban is hasonlóképpen az 1923/24es tanévtől kezdődőleg vezették be fokozatosan a román tannyelvet úgy, hogy itt is az 1931/32es tanévtől magyar oktatás már nem folyik. A lippai, lugosi, nagyszentmiklósi, oravicabányai,
perjámosi, temesvár-belvárosi, temesvár-józsefvárosi és temesvár-gyárvárosi római katolikus
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leány polgári iskolák közül, amelyek később gimnázium nevet nyertek, a lippai, a nagyszentmiklósi, az oravicabányai, a perjámosi, a temesvár-belvárosi és a temesvár-józsefvárosi német tannyelvű lett, magyar tannyelvű csak a lugosi és a temesvár-gyárvárosi maradt.
Már az I. rész „Iskolaügyek” című fejezetében megemlítettük, hogy Glattfelder püspök még
1920-ban elhatározta, hogy magyar tannyelvű kereskedelmi iskolát és polgári fiúiskolát létesít. Annak ellenére, hogy minden tőle telhetőt elkövetett, a kereskedelmi iskola felállítását a
kormányhatóság nem engedélyezte, és csak a polgári iskola felállítása sikerült.
Mindig súlyosabb anyagi gondokkal kellett ennek megküzdenie, a tanulók száma egyre
fogyott, mert hiszen a szülők közül a gazdasági válság következtében egyre kevesebben voltak abban a helyzetben, hogy a fönntartáshoz szükséges aránylag magas tandíjakat megfizessék.
Ilyen körülmények között az utóbb már gimnáziumnak hívott iskola felszerelése sem tökéletesülhetett, és ez volt egyik oka annak, hogy 1935. november 22-én a kormány az intézet
nyilvánossági jogát megvonta, és így a tanulókat levizsgáztatásra állami bizottság elé utalta.
Ez nemcsak újabb tetemes költséget jelentett a szülőknek, de a vizsgák eredménye is szánalmasan rossz lett.
Természetesen ezután rohamosan fogyott a tanulók száma, és így az iskolafenntartó részéről az intézet fennmaradása még nagyobb áldozatokat követelt. Ebből az áldozathozatalból bőségesen kivette részét a Bánság, de különösen Temesvár magyar társadalma. A Temesvári Magyar Nőegyesület és más társadalmi és vallási jellegű szervezetek karöltötten különböző rendezvényekkel és gyűjtésekkel biztosíthatták eddig a szükséges anyagi fedezetet.
Mind a püspöki hatóság, mind az említett tényezők minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy
a Bánság utolsó magyar fiú középiskolája részére a nyilvánossági jogot visszaszerezzék. Fáradozásuknak 1938. november elején meglett az első eredménye, amennyiben az I. osztály,
melyben a tanulók kétharmada tanul, megkapta a nyilvánossági jogot. Willer József dr. Bukarestben ígéretet kapott, hogy a jövő tanévben a nyilvánossági jogot az egész intézetnek megadják. Hosszú évek küzdelmeinek ez az első komoly, látható eredménye!
Református magyar tannyelvű felső kereskedelmi iskola, elemi iskolák és óvoda
Mikor a reformátusok látták, hogy az állami középiskolák legtöbbjében a tanítás az 1919/20as tanévben román nyelven indul, elhatározták, hogy Temesváron magyar tannyelvű felső
kereskedelmi iskolát létesítenek. Ezt az intézetet azonban csak az 1919/20. és 1920/21. tanévben tarthatták fenn, mert további fennmaradását az államhatalom nem engedélyezte.
Az uralomváltozás idején Krassó-Szörény vármegyében Resicabányán és Krassófüzesben,
Temes megyében Végváron és Szigetfalun, Torontál megyének Romániához jutott részén Csávoson és Valkányon volt református elemi iskola magyar tannyelvvel. Ezek közül a krassófüzesit 1922-ben az állam közegei indokolás nélkül betiltották, a többi öt ma is működik, Lugoson pedig egy új keletkezett.
Hogy a református egyház csak ilyen kevés iskolával rendelkezik, annak oka, hogy ezek
közül többet a magyar államnak adtak át azzal a feltétellel, hogy bennük olyan állami tanítókat alkalmaz, akik a református egyházhoz tartoznak. […] A református tanköteles fiúk közül
az 1934/35-ös tanévben Resicán 12, Szigetfalun 2, Végváron 10, Valkányon 3 járt román tannyelvű állami elemi iskolába. Temesváron 610 tanköteles közül 285 az állami elemi iskola
magyar tagozatán, 112 a román tagozaton, 91 római katolikus felekezeti iskolákban, 77 különböző középiskolákban és 45 tanonciskolában nyert oktatást.
Lugoson a 205 református tankötelesből 101 a református elemi iskolában, 36 az állami
elemi iskola magyar tagozatában, 27 ennek román tagozatán, 27 középiskolában és 14 tanon-
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ciskolában tanult. A református iskolában csak I–IV. osztályos a tagozat, így az V–VII. osztályosok mind az állami iskolákba járnak. A református tanköteles fiúk közül az 1934/35-ös tanévben Resicán 12, Szigetfalun 2, Végváron 10, Valkányon 3 járt román tannyelvű állami elemi
iskolába.
1930 szeptemberében megnyílt Resicabányán a királyhágómelléki egyházkerület egyetlen
óvodája 40 gyermek részére. Ez az intézmény most is áldásosan működik.

KISS FERENC

A Temes megyei
magyar oktatás 1990–2015 között
Általános ismertetés
Az utóbbi, 1990-től eltelt negyed évszázad jelentős változásokat hozott a Temes megyei
magyar oktatás életében is. Változások voltak minden téren: törvénykezésben, a tanulók létszámának alakulásában, tanárképzésben, tanmenetben, infrastruktúrában.
A tanügy működését meghatározó törvényes keretek alapjában véve lassan változnak, a
25 év alatt két tanügyi törvény jelent meg, az 1995-ös és a 2011-es. A változások, a bizonytalanság ennél viszont sokkal nagyobb volt, hiszen évente több minisztériumi rendelet egészítette ki vagy módosította a törvényt. Törvénykezés terén számunkra a legkedvezőbb a 2011-es
törvény, hiszen ez kimondja, hogy a román nyelv kivételével minden tantárgy anyanyelven
tanítható.
Iskolahálózatunk legfontosabb eleme a tanuló, nélkülük nincs kit oktatni. A demográfiai
válság erősen kihatott a tanulólétszám alakulására, az eltelt 25 évben tanulóink létszáma felére csökkent. Ezt a folyamatot szemléletesen bizonyítja az alábbi grafikon:

A tanulólétszám alakulása Temes megyében 1990–2015 között
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A grafikonból világosan kitűnik a létszámok csökkenése: míg 1990-ben közel 2000 tanuló
járt magyar iskolába, ez a szám 2015-ben 826-ra apadt. A fogyás drasztikus volt a bemutatott periódus első tíz évében, míg az utóbbi hat évben a csökkenés megállni látszik. A folyamatot vizsgálva hozzá kell tenni, hogy a román iskolába járó tanulók száma szintén a felére csökkent az elmúlt huszonöt évben. Bennünket itt, Temes megyében, erősen érintett a
kivándorlás, amely igen jelentős volt a kilencvenes évek első felében, ekkor nagyon sokan
telepedtek le Magyarországon.
Az 1990–1991-es tanévben 18 iskolában volt magyar nyelvű oktatás:
Temesváron: Bartók Béla Elméleti Líceum (I–XII. oszt.), Electromotor Szaklíceum (IX–XII.
oszt.), 1-es Sz. Általános Iskola (I–VIII. oszt.), 25-ös Sz. Általános Iskola (I–IV. oszt.), 26-os
Sz. Általános Iskola (I–VIII. oszt.).
A megyében: Lugosi 5-ös Sz. Általános Iskola (I–VIII. oszt.) és I. Hașdeu Elméleti Líceum
(IX–XII. oszt.), Zsombolyai 1-es Sz. Általános Iskola (I–VIII. oszt.), Nagyszentmiklósi 1-es Sz.
Általános Iskola (I–IV oszt.), Igazfalvi Általános Iskola (I–VIII. oszt.), Óteleki Általános Iskola
(I–VIII. oszt.), Végvári Általános Iskola (I–VIII. oszt.), Varjasi Általános Iskola (I–IV. oszt.),
Nagybodófalvi Elemi Iskola (I–IV. oszt.), Pusztakeresztúri Elemi Iskola (I–IV. oszt.), Torontálkeresztesi Elemi Iskola (I–IV. oszt.), Gátaljai Elméleti Líceum (I–IV. oszt.), Szapáryfalvi
Általános Iskola (I–IV. oszt.).
A 90-es évek elején, a nagy felbuzdulás időszakában, újraindult vagy éppen elindult a magyar oktatás több helységben is, így Gátalján (1990–1998), Temesrékáson (1991–2004), Nagyomoron (1991–1992), Varjason (1990–1997), Kisszentpéteren (1992–1994).
Ezek a magyar osztályok viszonylag rövid életűek voltak, amint azt az adatok is bizonyítják. Elindult és ma is működik: a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Líceum (1992),
Detta – elemi oktatás (1992), Csanád – elemi oktatás (1991). Fontos eleme megyénk magyar
nyelvű oktatásának a Temesvár–vidék kapcsolata, fejlődési iránya. Ezt vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a létszámok változása hasonló módon alakult a megyeközpontban, illetve a megye városi és falusi iskoláiban. Az arány nem változott, maradt a 60% temesvári, illetve
40% vidéki tanulók aránya, éppen csak a létszámok csökkentek.

A temesvári és a megyei tanulók aránya
(elemi és gimnáziumi összesített adatok) 1990-ben és 2015-ben
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Óvodai oktatás
Közismert tény, hogy az óvodai oktatás alapozza meg az iskolát. Óvodáink életében volt
a legkevesebb változás az utóbbi két és fél évtizedben. Az 1990–1991-es tanévben 22 óvodánk
működött. Ezek közül 7 óvoda volt Temesváron (egyetlen napközissel), 2-2 óvoda működött
Lugoson és Zsombolyán, illetve magyar óvoda volt Dettán, Nagyszentmiklóson, Újszentesen, Nagybodófalván, Pusztakeresztúron, Szapáryfalván, Igazfalván, Torontálkeresztesen,
Újmosnicán, Óteleken és Végváron.
A 2014–2015-ös tanévben 23 óvodában volt magyar nyelvű oktatás, ebből 10 Temesváron,
míg 13 intézmény a megyében van: Lugoson, Zsombolyán, Dettán, Nagyszentmiklóson, Újszentesen, Nagybodófalván, Pusztakeresztúron, Szapáryfalván, Igazfalván, Újmosnicán, Óteleken és Végváron. A létszámok alakulását az alábbiak ábrázolják:

Az óvodások létszámának alakulása 1990–2015 között

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy az óvodások létszáma csökkent a legkevésbé az elemzett időszakban, hiszen ez a szám általában 500–600 között ingadozott. Igaz, az óvodák száma sem sokat változott. Az utóbbi 25 év alatt Temesváron egyetlen óvoda, a rónáci 24-es Sz.
Óvoda szűnt meg, a megyében két óvoda helyett egy-egy maradt Lugoson és Zsombolyán,
megszűnt Torontálkeresztesen a magyar tagozat. Íme, hogyan változott az óvodások száma
olyan helységekben, ahol jelentős (volt) a magyarság száma:

A magyar óvodákat illetően a legfontosabb szerkezeti változások abban álltak, hogy az
összes temesvári óvoda magyar csoportja átalakult napközissé, eleget téve ezzel a szülők
igényének. Ugyancsak napközis lett a lugosi, újszentesi, újmosnicai óvodai csoportunk. Két
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új óvoda nyílt Temesváron, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum óvodája 2012-ben, illetve a Notre Dame óvoda 2003-ban. A kilencvenes évek elején indult csoport a Gyiroki-úti
11-es Napközis Óvodában, háromszor váltott székhelyet az idők során a mai 16-os Napközis Óvoda a Gyárvárosban. Fontos megvalósítás, hogy a volt 10-es Sz. Óvoda 2012-től csak
magyar nyelvű intézmény és a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumhoz tartozik.
Elemi és gimnáziumi oktatás
Az elemi és a gimnáziumi oktatás terén lényeges változások voltak az elmúlt évek során.
Sajnos, itt a változások inkább negatív irányban történtek. Temesváron megszűnt a három,
1990 előtt is működő magyar tagozat: 2005-től nincs magyar oktatás a Gyiroki-úti 25-ös iskolában, majd a nagy takarékosság és a fejkvóta bevezetésének jegyében 2010-ben szűnt meg
az 1-es és a 26-os iskolák magyar tagozata, de ugyanebben az évben szűnt meg a nagybodófalvi, majd 2012-ben a szapáryfalvi elemi oktatás. A torontálkeresztesi magyar elemi oktatás 2000-től maradt tanuló nélkül.
A megyében Nagyszentmiklóson 2012-ben szűnt meg a magyar gimnáziumi oktatás, míg
Újszentesen 2010-től nincs V–VIII. osztály magyar nyelven. Az iskolai létszámokat vizsgálva, nem lehet figyelmen kívül hagyni a demográfiai mutatókat. Ezek szerint a Temes megyei magyar lakosság száma szintén folyamatosan csökken, így 1992-ben a magyarok száma
még 61 088 fő volt, ez a szám 2002-ben 47 707 főre csökkent, míg a 2012-es népszámlálási
adatok szerint 33.835 magyar lakosa van megyénknek. Az iskolai leépülési folyamatot az
alábbi táblázatok mutatják:

A tanulók létszámának alakulása
Első/előkészítő osztályosok (1990–2015) Ötödik osztályosok(1990–2015)
A grafikonokból kitűnnek a leépülési, stagnálási és növekedési periódusok, de az általános irányvonal is. Ezek szerint az első osztályosok száma nyolc év alatt 100 tanulóval csökkent 1992 és 1998 között. A legnagyobb esés 2012-ben volt, ez az előkészítő osztály beindulásának tulajdonítható. Az utóbbi két évben növekedett az előkészítő osztályba induló tanulók száma. Az ötödik osztály esetében, sajnos, folyamatos volt a fogyás, az elkövetkező években 50-70 tanuló lesz évfolyamonként.
Biztató jelek is vannak a leépülés mellett, az idei, 2015–2016-os tanévben magyar előkészítő osztály indult a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban, a Bartók Béla Elméleti Líceumban 2009-től alternatív Lépésről lépésre/Step by step oktatási forma működik, így ezzel is vonzóbbá válik a magyar oktatás. Összehasonlításként három iskola első/előkészítő
osztályba indulóinak számát ábrázolja az alábbi három grafikon. Megfigyelhető az erős „hul-

régi(j)óvilág

ISKOLATÖRTÉNET

2015. DECEMBER

24

lámzás” a Bartók Béla Elméleti Líceum esetében, az erős veszélyeztetettség 1998-ban és 2012ben a lugosi E. Murgu Általános Iskola létében, illetve a végvári iskola „ingadozása”.

A tanulók létszámának alakulása
Első/előkészítő osztályosok, Temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum (1990–2015)

Első/előkészítő osztályosok,
Lugosi E. Murgu Általános Iskola (1990–2015)

Első/előkészítő osztályosok,
Végvári Általános Iskola (1990–2015)
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A 2014–2015-ös tanévben az alábbi elemi és előkészítő – VIII. osztályos iskolák működtek
magyar nyelvű oktatással: Temesváron a Bartók Béla Elméleti Líceum (előkészítő–XII. oszt.) és
a Gerhardinum Római Katolikus Líceum (induló előkészítő osztály, IX–XII. oszt.), Lugoson
az E. Murgu Általános Iskola (előkészítő–VIII. oszt.), Zsombolyai Általános Iskola (előkészítő–VIII. oszt.), Igazfalvi Általános Iskola (előkészítő–VIII. oszt.), Óteleki Általános Iskola
(előkészítő–VIII. oszt.), Végvári Általános Iskola (előkészítő –VIII. oszt.), Nagyszentmiklósi
2-es Sz. N. Oprean Általános Iskola (előkészítő–IV. oszt.), Dettai Szt. Miklós Technológiai Líceum (előkészítő–IV. oszt.), Csanádi Általános Iskola (előkészítő–IV. oszt.), Ötvösdi Elemi Iskola (előkészítő–IV. oszt.), Pusztakeresztúri Elemi Iskola (előkészítő–IV. oszt.), Újszentesi
Általános Iskola (előkészítő–IV. oszt.).
Líceumi és posztliceális oktatás
A líceumi oktatás napjainkban két intézményre épül, Temesvár központtal, ezek a Bartók
Béla Elméleti Líceum és a Gerhardinum Római Katolikus Líceum. Az elmúlt huszonöt év során több próbálkozás is volt a líceumi oktatás változatosabbá tételére, illetve a szakoktatás
elindítására, megerősítésére.
1990-ben magyar osztályok voltak az Electromotor Szakiskolában 107 tanulóval, majd öt
év múlva, létszámhiány miatt ezek az osztályok megszűntek. Ugyanakkor kísérlet volt arra,
hogy az Auto Szakiskolában osztályt működtessünk. Ez beindult, de csak egy generáció futott végig a négy éven, 20 tanulóval, 1991–1995 között. Ugyanakkor arra is volt próbálkozás,
hogy a keresett építőipari szakmákban legyen magyar osztály, így inasiskolai osztályok működtek 1993–1996 között, majd szakiskolai osztályok léteztek 2005–2008 között a temesvári
Építőipari Szaklíceumban.
Szakképzésként életképesnek a Bartók Béla Elméleti Líceumban létrehozott közgazdasági osztály bizonyult, ez 1991-ben indult és ma is működik.
1990-ben elméleti líceumi osztály indult Lugoson a I. Hașdeu Elméleti Líceumban, azzal
a szándékkal, hogy megerősödjön a lugosi és a környékbeli magyar oktatás és első osztálytól érettségiig otthonukban maradjanak a tanulók. Sajnos, egyetlen évfolyamot sikerül indítani, ez az osztály utánpótlás nélkül maradt, ezért 1994-ben vége szakadt az újraindított lugosi magyar nyelvű líceumi oktatásnak.
Kevésbé ismert tény, hogy a Bartók Béla Elméleti Líceumban esti tagozat is volt az elmúlt
évek során, 2006–2008 között. A szakképzett pedagógushiány pótlására ugyancsak itt indult
óvónő- és tanítóképző 1998-ban, majd az aradi Vasile Goldiș Egyetem kihelyezett tagozataként
újabb két évfolyam indult 2003–2005 között óvónők és tanítók képzésére magyar nyelven.
Az idei, 2015–2016-os tanévben az alábbi líceumi osztályok működnek magyar nyelven:
teológiai szak a Gerhardinum Római Katolikus Líceumban, két-két fél osztály matematikainformatika + természettudomány, illetve közgazdaság + társadalomtudomány szak a Bartók
Béla Elméleti Líceumban.
Fakultatív magyarnyelvtanítás
Sajátos formája az anyanyelv oktatásának a fakultatív nyelvoktatás. Ebben az oktatási formában azok a diákok részesülhetnek, akiknek saját helységükben nem működik anyanyelven
semmiféle oktatás. A tanulók szülői kérvény alapján iratkozhatnak be ezekbe az osztályokba/csoportokba. Azon iskolák száma, ahol magyar fakultatív nyelvoktatás folyik, emelkedőben van. Ezen iskolák közé kerültek azok is, ahol néhány évvel ezelőtt még magyar oktatás
folyt, például Gátalja vagy Temesrékás. A tanulók száma is megnövekedett, de csak kismér-
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tékben valósult meg az a szándék, hogy az itt elemit végzettek magyar ötödik osztályban
vagy a nyolcadik osztály elvégzése után magyar líceumi osztályban tanuljanak tovább.
Az alábbi ábra a fakultatív magyar oktatásban részt vevő diákok számát hasonlítja öszsze, ebben is a kezdeti, 1997–1998-as évfolyamot a 2014–2015-ös évfolyammal. Az érdeklődés megnövekedése nyilvánvaló, legtöbb diák III–VII. osztály között vállalja a magyarnyelvtanulást.

A fakultatív magyar oktatásban részt vevő diákok száma

Érdekes és tanulságos az az összehasonlítás is, amely az anyanyelven, illetve a fakultatív
oktatási formát választók számát veti össze a 2014–2015-ös tanévben. Az adatok azt mutatják,
hogy a számok erősen megközelítik egymást III. osztálytól egészen VII. osztályig, vagyis szinte annyi tanuló/szülő választja ezt a formát, mint az anyanyelvi oktatást. Azt is meg kell jegyezni, hogy olyan helységekben, ahol anyanyelvi oktatás létezik, nem indul és nem működik
fakultatív oktatás, vagy csak gimnáziumi szinten van jelen (mert nincs V–VIII. osztályunk):

Az anyanyelven, illetve a fakultatív magyar oktatásban részt vevő diákok száma

A 2014–2015-ös tanévben az alábbi helységekben volt fakultatív magyarnyelvoktatás:
Magyarszentmárton, Újvár, Aurélháza, Csene, Óbéb, Óbesenyő, Keglevichháza, Csanád,
Varjas, Buziásfürdő, Detta, Gátalja, Fény, Temesrékás, Temesság, Máriafölde, Facsád, Csák.
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A pedagógusok helyzete
A pedagógusok helyzete szintén sokat változott az utóbbi 25 év során. Ha 1990-ig keresett, megbecsült volt a pedagógusi pálya, ez a helyzet gyökeresen megváltozott az utóbbi
évek alatt. Történt mindez azért, mert csökkentek a fizetések, az apadó tanulói létszám bizonytalanná tette az állásokat, egyre nehezebb és költségesebb lett az ingázás. Ugyanakkor
az óvónő- és tanítóképzést átvette a felsőoktatás, bonyolultabbá vált a címzetes állás betöltése és a véglegesítői vizsga letétele, míg a Bolognai-rendszer egyetlen szakra szűkítette a
tanárképzést (ezért egy tanár több iskolában is kell tanítson ahhoz, hogy meg legyen a kötelező óraszáma).
Nehéz volt az 1991-es tanév kezdete, hiszen akkor, a nyugdíjtörvény változása következtében, a magyar óvónők és tanítók fele nyugdíjba vonult. Ezt a hiányt nagyon nehéz volt pótolni, főleg az óvónők tekintetében. A 90-es évek elején nagyon sok képesítés nélküli óvónő
és tanító oktatott, így gyakran akadt olyan helyzet, hogy pedagógushiány miatt szűnt meg
egy-egy iskola, pl. Kisszentpéteren, Gátalján, Nagyomoron.
Másik fontos tényező az iskolák életében a pedagógusok stabilitása. Sajnos, ma már nagyon ritka az, hogy valaki évtizedekig ugyanabban az óvodában, iskolában tanít. Sok óvónő
és tanító a felsőfokú képzés elvégzése után pályát váltott, mások külföldre távoztak. Nagyon
erős mozgás volt (és van) a magyar szakos tanárok esetében: a Székelyföldről vagy más vidékekről ide költözöttek néhány év után visszatérnek szülőföldjükre, a mi (Temes megyei)
magyar szakos tanáraink közül pedig a legtöbben Magyarországot választják szülőföldjük
helyett. A 2014–2015-ös tanévben az oktatók száma az alábbiak szerint oszlott meg: 45 óvónő (ebből 35 szakképzett, vagyis 77%), 31 tanító (ebből 27 szakképzett, vagyis 87%), 21 magyar
nyelvet tanító tanár (a fakultatív csoportokkal együtt).
Országos szintű versenyek
Az elmúlt évek során Temes megye több országos szintű magyar rendezvény központja
volt. Háromszor rendezték itt meg a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszát, először 1985-ben, majd 1998-ban és 2014-ben. Ez utóbbin 142 tanuló vett részt.
Szintén Temesvár, illetve a Bartók Béla Elméleti Líceum adott otthont a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Versenynek 2011-ben, ugyanitt szervezték meg 2012-ben a TUDEK, a Tudományos Diákkörök XI. Erdélyi Konferenciáját, amelyen 104 tanuló vett részt.
Az országos versenyek közé tartozik az Újszentesi Általános Iskolában évente megrendezett Őszirózsa népdalvetélkedő elemis és gimnáziumi diákok számára. Az első országos
vetélkedőre 2009-ben került sor. Tavaly, 2015. november 16–18 között 115 versenyző vett részt
a megmérettetésen és az ezt követő gálaműsoron.
Infrastruktúra
A leglátványosabb fejlődés az utóbbi két és fél évtized alatt az infrastruktúra terén történt.
Szinte minden magyar iskola és óvoda felújult, illetve új bútorzatot kapott. Javult a taneszköz- és tankönyvellátás, a modern didaktikai eszközökkel való felszereltség. Teljesen új épületbe költözött a nagybodófalvi iskola és óvoda, új iskola épült Zsombolyán, de új épületbe
költözött a lugosi E. Murgu Általános Iskola is, a magyar tagozattal együtt. Szintén új épületszárnyat emeltek Végváron. A legnagyobb beruházás a Bartók Béla Elméleti Líceumban
történt, a teljes felújításra és a manzárdtető megépítésére 2008–2010 között került sor, a be-
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fektetett pénzösszeg meghaladta a 3 millió lejt. A Bartók Béla Elméleti Líceum 2010-től iskolabuszt működtet a városi és az újmosnicai, valamint az újszentesi diákok számára, a lugosi
E. Murgu Általános Iskola pedig a nagybodófalvi és a szapáryfalvi gyerekek szállítására.
Az adatokból, a tanügyet érintő társadalmi és gazdasági folyamatokból megállapítható,
hogy egyre nehezebb fenntartani, működtetni a meglevő iskolahálózatunkat, megtartani pedagógusainkat. A temesi magyar közösségben van még annyi erő, kitartás és ragaszkodás az
anyanyelven való oktatáshoz, hogy ez még több évtizeden át megmaradjon, illetve pozitív
változások esetén újra felvirágozzon.
*A grafikonokat Kiss Ferenc tanfelügyelő állította össze.

UJJ JÁNOS

Középfokú oktatás Aradon

Az aradi középfokú oktatás története 1745-ben kezdődik. Akkor indult meg a minorita rend
működtette iskolában a hatosztályos gimnázium. Ez az iskola 1872-ig folyamatosan működött,
akkor átalakult állami intézménnyé, s 1919-ig Királyi Főgimnáziumként vált elismertté. Az impériumváltást követően az iskola
épületét átvette a román tanintézet, s az aradi magyar tannyelvű
oktatás tanintézet és épület nélkül
maradt. Akkor alakult meg a Római Katolikus Főgimnázium. Három
éven keresztül az oktatás a városban szétszórva, kölcsönvett osztálytermekben zajlott.
Az aradi magyar szülők anyagi
összefogásával, közadakozásból
1922-ben elkészült a Kálvin János
utcai épület, amely ma is otthont
ad az aradi magyar középfokú okA Királyi Főgimnázium egy korabeli képeslapon tatásnak. Az iskolát a szülők a Temesvári Római Katolikus Püspökség tulajdonába adták. A két világháború között a tanintézet
nyilvánossági jogát többször is megvonták, a tanulóknak román nyelven, idegen tanárok előtt
kellett vizsgázniuk.
Emiatt a gyermeklétszám a tizedére csökkent, az 1940-es években volt olyan évfolyam,
amikor csupán 6-8 tanuló érettségizett. Két évtizeden keresztül ezt a tanintézetet vezette példamutatóan és felelőséggel haláláig az iskola legendás igazgatója, Fischer Aladár (1882–1943).
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A második világháború után az iskola ismét megtelt diákokkal. Az 1948-es tanügyi reformot követően Magyar Vegyes Líceum néven, többnyire párhuzamos osztályokkal működött, míg
1959-ben egy román tannyelvű iskolával egyesítették. Az 1970-es években, a nemzetiségi oktatás elsorvasztását célozva, az iskolát kőolajipari profilúvá változtatták, ezért a magyar osztályok száma fokozatosan lecsökkent. Az 1989-es változás évében a tanintézetben mindössze
két magyar nyelvű osztály működött.
A következő évben egyedüli Arad megyei középfokú tanintézetként megalakult ugyan az
önálló Csiky Gergely Líceum, de az iskola épületét egy évtizeden keresztül egy román nyelvű
iskolával kényszerült megosztani. 2001-ben egyesült az 1-es Számú Általános Iskola magyar tagozatával, azóta saját épületében I–XII. osztályos tanintézetként működik.
2007-ben hozzácsatolták a Kincskeresők magyar tannyelvű óvodát is. A tanintézet épületét a
temesvári püspökség 49, a kollégiumét 99 évre az aradi magyar tannyelvű oktatás számára
anyagi juttatás nélkül átengedte. Az utóbbi években az iskola épületét a városi tanács támogatásával immár osztálytermekkel, könyvtárteremmel, díszteremmel jelentősen bővítették.

MEGYASSZAI JÚLIA

Magyar oktatás Krassó-Szörényben
Krassó-Szörény megye etnikailag vegyes, a magyarság számaránya sosem volt számottevő,
magyar többségű településről nem is beszélhetünk. Az 1890-es népszámlálás szerint Resicabányán, a megyeközpontban 12 819 lakos élt, ebből 868 magyar, vagyis a városnak 6,77%-a.
A megyében a következőképpen alakult a magyarság számaránya: 1930-ban 6665 személy,
1956-ban 8260, 1966-ban 9175, 1977-ben 9238,
1992-ben 7876, 2002-ben 5824 és 2011-ben 3275
személy, a megye összlakosságának 1,2%-a.
A magyar oktatás a kezdetektől, 1890-től
1948-ig a református egyház kezében volt.
Magyar nyelvű vegyes osztályokkal működött az egyház által fenntartott oktatási intézmény, az 1928-ban felépült épület, mely
a templomnak és az iskolának is helyet adott
nevében is hordozza nemes feladatát, ma is
így nevezzük: Templom és Iskola épülete.
Végzősök 1950-ben 1894 és 1960 között a szakiskolában magyar
nyelvű osztály működött. Az 1948-ban államosított egyházi iskola, melyben nemcsak reformátusok, hanem római katolikusok is szép számmal tanultak, 1958-ig működhetett egy osztállyal
az eredeti helyén, az ezutáni években a 2-es számú iskolában, majd 2003-tól a Diaconovici-

régi(j)óvilág

ISKOLATÖRTÉNET

2015. DECEMBER

30

Tietz Líceumban már csak egy összevont I–IV. osztály jelentette a magyar tagozatot. 2013ban magyar gyerekek és magyar tanerő hiányában megszűnik az elemi osztály. Nézzünk meg
néhány számot: 1921-ben 78 gyerek tanul a magyar iskolában, 1927-ben már két tanító dolgozik 90 gyerekkel, 1940-ben 160 gyerek van és már négy tanító. 2013-ban, mint említettük,
gyerek és tanító hiányában megszűnik a magyar tagozat. Nem felső rendelet szüntette meg,
hanem főként a 60-as,
70-es években a városban munkahelyet kereső magyar családok
nemtörődömsége miatt, akik a gyerekeiket
inkább román tagozatra íratták. Sokan még
anyanyelvüket sem tanulták meg, annak a
hamis elképzelésnek a
reményében, hogy így
jobban érvényesülhetnek. Mondanunk sem
kell, hogy a Templom
Dísz Dóra és tanítványai 1948-ban
és Iskola Szórványegyesület önkénteseiként az ő gyerekeiknek tartunk fakultatív magyarórákat és magyar programot, hogy megtanítsuk őket és pótoljuk azt, amit szüleik nem tettek meg.
Az óvoda tekintetében jobb a helyzet. Keresztes József református lelkipásztor felismerte
az óvoda szükségességét, 1930. szeptember 1-jén nyitja meg 40 csöppséggel az egyházi óvodát. Az akkori egyházi sajtóban így írnak róla: Keresztes József a legszebb drágagyönggyel
ajándékozta és lepte meg egyházkerületünket, amikor két tanerős iskolája mellett az óvodát
is megnyitotta. (Református Jövő, Nagyvárad)
Az államosítás után a magyar óvoda is különböző állami óvodákban működött, virágkorát
a 2000-es évek elején élte, amikor a Govondar negyedben a római katolikus plébánia épületében működhetett. Sajnos néhány év után költözni kellett, egy háromszobás tömbházlakásban
működő óvoda kisebbik szobájába zsúfolódni. Évről évre kevesebb család íratta be gyerekét,
és a szakképzett óvónők hiánya, meg a mostoha körülmények oda vezettek, hogy 2014-ben
megszűnik ebben a negyedben a magyar óvoda.
Viszont 2011 őszén indult el a Hosszúprogramú Magyar Óvoda, a Halacska csoport a református egyház épületében, ahol ma is működik. Létrejöttét az indokolta, hogy többen igényeltek
egy minőségi, hosszú programú magyar ovit. Megyasszai Attila református lelkipásztor erőfeszítéseinek köszönhetően létrejött az új csoport, nem magánintézményként, hanem állami
oviként. Szakképzett pedagógusokat hívott Resicabányára, akiknek szolgálati lakást biztosított a multifunkcionális egyházi épületben. 2011–2015 között 10-15 közötti a Halacska csoport
létszáma. Az itteni tevékenységeinkről rendszeresen hírt adunk a régió magyar sajtója által.
Talán még annyit jegyeznénk meg, hogy a csoportban a gyerekek nagy része vegyes családból származik, a pedagógusoknak nem kis erőfeszítésébe kerül, hogy megtanítsák a kicsiket
szépen magyarul beszélni.
Dióhéjban ennyi a Krassó-Szörény megyei magyar oktatásról, mindenkinek azt üzenjük,
hogy ne feledjék Reményik Sándor szavait: ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Édes anyanyelvünk csak akkor él, ha ragaszkodunk hozzá, s ha nem hagyjuk iskoláinkat megszűnni, templomainkat kiürülni.
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DR. FARAGÓ JÁNOS

A csanádi kisebb
papnevelde története1
Az új szeminárium építésének története
A Szent Gellért vértanú, első csanádi püspök által Csanád városában alapított (1036) és
1552-ben megszűnt csanádi papnevelő intézet hosszú idő után 1806-ban újra megnyílt Temesvárott. A szeminárium 1806-tól 1914-ig a Belváros közepén, a Szent György téren álló
templom melletti épületben nyert elhelyezést. Temesvár visszavétele után (1716. október 13.)
az ősi Szent György-templomot felsőbb rendeletre a jezsuiták kapták meg. Az ősi templomot
1718. április 7-én ünnepélyesen felszentelték. Az idők folyamán erősen megrongálódott templom helyébe 1754-ben újat emeltek, melyet 1769-ben szenteltek föl. A templom mellett 1730-ban
egy emeletes épületet emeltek. Az új épületben voltak
a rendház és a gimnázium tantermei. A jezsuita rend
feloszlatása után 1773–1806-ig a templom plébániai templomul szolgált. Hosszas tárgyalás után Kőszeghy püspök
megkapta az épületet a templommal együtt a szeminárium céljaira, amelyet a jezsuita alapból kapott öszszeggel kellőképen átalakított. Ugyanekkor készült a
templom háta mögött lévő traktus egy emelettel.
Valószínűleg ugyanekkor építették ki a Zápolya utcai
homlokzatot is a szomszédos házig. Lonovics 1836-ban
a filozófiai tanfolyam és a jogakadémia elhelyezése végett a Zápolya utcai frontra még egy emeletet húzatott.
Csajághy püspök a templom háta mögötti részre még
két emeletet építtetett. Bonnaz püspök 1874-ben építette
a Szt. Imre Intézet kétemeletes épületét az udvar hátsó oldalán, szemben az erdélyi kaszárnyával.
1914 őszén megnyílt az új szeminárium. A régi inLonovics József püspök (1793–1867)
tézetből lélekemelő ünnepségek keretében búcsúztak
el. 1914. június 11-én gyászmisét tartottak a szemináriumi templomban az intézet alapítójáért, a templom kriptájában eltemetettekért, a volt elöljárókért és növendékekért. Másnap hálaadó istentisztelet volt a vett kegyelmekért.2 Június 13-án, Úrnapján a szokott körmenet után
Kramp János dr. kanonok, szemináriumi rektor, a káptalan, az elöljárók és nagyszámú közönség jelenlétében szentmisét mondott, mialatt a kispapok a kóruson énekeltek.
. Faragó János könyvét 1925-ben adták ki, a részletet az akkori helyesírás szerint közöljük.

1Dr

2Székeskápt.

jegyzőkönyv 1913. november 8., 193. oldal.
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A szentmise után Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök teljes főpapi ornátusban az oltártól a jelenlevőkhöz beszédet intézett. Beszédében vázolta a templom közel 200 éves történetét.
E szent helyről számtalan ima, kérés szállt fel az ég Urához, sok-sok lélek megvigasztalódva
hagyta el e szent falakat, sokan itt alusszák örök álmukat. Most ütött a búcsúzás órája. A templom, az épület lebontásra kerül, de új épül helyükbe… A szentbeszéd után utoljára hangzott
föl a templom boltívei alatt a Te Deum laudamus hálaének. Utána ünnepélyes menetben a
Szent György téren át a legm. oltáriszentséget a püspök a szeminárium házi kápolnájába vitte.
Ezt követte a kispapok szokásos, év végi záróünnepélye, Tomka Ágoston teológus rövid
beszéde után Ferch Mátyás teológus tanár az elöljáróság nevében búcsúzott az Alma Matertől,
amelyből sok-sok buzgó pap, püspökök, sőt bíborosok is kerültek ki. Végül Glattfelder püspök
zárószavaival a ritka ünnepség véget ért. A kispapok azzal mentek szünidőre, hogy a jövő tanévre már az új épületbe vonulnak be. Ugyanezen nap este utoljára szólaltak meg a harangok
Ave Mariára. Másnap megkezdték a templom lebontását.
Az új csanádi szeminárium építését két tényező sürgette: Temesvár városa és a megyés
főpásztor. Temesvár városa városberendezési szempontból le akarta bontani a régi épületet,
Glattfelder Gyula püspök pedig nevelési és egészségi szempontból óhajtotta az új szeminárium fölépítését. Glattfelder püspöknek hosszas tárgyalás után sikerült a várossal megegyeznie.3
Az egyházmegyei főhatóság és Temesvár városa így egyezkednek: Az egyházmegye beleegyezik abba, hogy a papnövelde területéből városrendezés szempontjából szükséges területrész az utcai közterülethez csatoltassék. A város felajánl az új szeminárium részére új területet,
meg két ingatlant, egyenként 80.000 kor. értékben (püspöki palota és katolikus egyesületi ház
részére).
Hosszas tárgyalás után városrendezési okból Temesvár városa a szeminárium kitelepítésére
vonatkozólag végleges egyezségre jutott a püspökkel. A város az új szeminárium részére megfelelő területet ad, a régi helyén bérház fog épülni, amelynek jövedelme az új szeminárium
és a bérház építési költségeit törleszteni fogja, sőt a szeminárium régi épületének földszintjén lévő bolthelyiségekből eredő jövedelmet is (12.000 kor.) pótolja. Majd újabb javaslat szerint nagyobb jövedelmezőség végett a szemináriumi telek a Lonovics utca meghosszabbítása
által két részre osztatik. A két bérház és a templom építési költségei egymillió, a szemináriumé pedig félmillió koronát tesznek ki. A két bérház évi bérjövedelme 120.000 kor.
A szeminárium veszít 519×8 m2, cserébe kap 4388×2 m2 várterületet. Az építési összeg 1×5
millió koronáját fedezi az egyházmegye 50 éves (100 féléves) 5×6% kamat annuitással. Ebből anyagi hátrány nem származhatik a szemináriumra, mert a püspök és a város közösen és
egyenlő részarányban vállalnak szavatosságot arra nézve, hogy a két bérház tiszta jövedelme
törleszti az építési költséget és fizeti 50 éven át a szemináriumnak a 12.000 koronát. A várossal
történt megállapodás után a püspök a székeskáptalannal 1913. június 11-én a következő megállapodásra jut a szemináriumi bérpalota építési költségeire nézve. A Csanádi Alapítványi Pénztár
vagyonából 5×6% annuitás mellett 50 évi törlesztésre egymillió koronát engedélyez. E kölcsön
biztosításául szolgál az építendő bérház, amelynek jövedelmezőségéért Temesvár városa szavatosságot vállal.
A város az építést 1913. nov. 4-én 33.554/1913. sz. a. hagyta jóvá, a m. kir. belügyminiszter
pedig 1913. aug. 13-án 121.182/1913. III. b. sz. alatt, 1913. szept. 26. a m. kir. vall. és közokt.
minisztérium értesíti a csanádi püspököt, hogy a király 1913. szept. 10. legfelsőbb elhatározásával megengedte, hogy a szeminárium építésére a m. vallásalapból arany koronajáradéki
kötvényekben 800.000 kor. névérték erejéig ugyanilyen kötvényekben vissza-fizetendő kölcsön
nyújtassék a csanádi püspöki javadalom terhére és egyenlő arányban Temesvár városával együtt
3Az
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kockázatot és esetleg megterheltetést is vállal azon két ház jövedelméért. Időközben a püspök
pályázatot hirdetett az építendő szemináriumra és bérpalotára. A beérkezett pályázatokat felülbírálták: Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök, Pacha Ágoston kanonok, Martin Aurél dr. prefektus, Fieber Henrik egyházművészi szakértő, Telbisz Károly dr. polgármester és Szilárd Emil
főmérnök. A pályázók közül Förk Ernő tanár, budapesti építész terveit fogadták el 1913. szeptember 25-én. Az építést vezették Förk Ernő és Petrovátz Gyula budapesti felsőépítő-iskolai tanárok. Építési vállalkozó Löffler Lipót, Temesvár.
Az új szeminárium fekszik a Belvárostól a Gyárvárosba vezető nagy út bal oldalán. E nagy
utat keresztező körút a keresztezés után kettéválik, átölelve T-alakú térnek szánt területet. A tér
homlokzatán fekvő, a téren át a nagy összekötő útra tekintő terület püspöki palotának volt szánva.4 A tér jobb oldalán van a szeminárium területe.5 1913. november 5-én volt az ünnepélyes
alapkőletétel a székeskáptalan, a papneveldei tanárok és elöljárók, az összes növendék, a városi hatóság képviselete, a kegyestanítórend főgimnáziumi igazgatója és nagyszámú, előkelő közönség jelenlétében. Az alapkövet a homlokfal jobb sarkán helyezték el.
Az alapkőbe helyezendő irat, amelyet a megyés főpásztor, a káptalan, a szemináriumi elöljárók, a polgármester, az építész és Both Ferenc dr. igazgató írták alá, a szemináriumi építés főbb
mozzanatait tartalmazza. Az alapkőbe helyezték a Temesvárott és egyetemeken tanuló csanádi
teológusok névsorát is. Az alapkő lezárása után a főpásztor lelkes szavakat intézett a papnövendékekhez. Szent Gellért szellemét idézte. A szent és nemes célt szolgálva ugyanazon hittel,
bizalommal áldotta meg az alapkövet, amellyel szent Gellért az első csanádi iskolát megnyitotta, amely hivatva volt lelkes, önfeláldozó, istenes életet élő papságot nevelni az egyházmegye javára, a hívek üdvére és Isten dicsőségére. A szertartás után Németh József püspök, nagyprépost üdvözölte a megyés főpásztort, és Isten áldását kérte az egyházmegye életében oly
nagy jelentőségű művére.6 Az új szeminárium épülete a tervbe vett időre elkészült, s az elöljárók 1914. szeptember 8-ra beköltözködhettek.
A kisszeminárium növendékei október 4-én, a teológusok pedig október 7-én vonultak be
az új szemináriumba. Az épület ünnepélyes beszentelését Glattfelder Gyula püspök végezte
november 5-én, Szent Imre napján. A beszentelésen részt vettek: a káptalan, Láng Aladár püspöki titkár, Kovács István püspöki szertartó, Láng Dávid és Pacha István plébánosok, Both
Ferenc dr. kegyestanítórendi igazgató és Csukovits János tanár, a szemináriumi elöljárók, névleg: Kramp János dr. rektor, Fiedler István spirituális, Járosy Dezső vicerektor, Ferch Mátyás,
Benő József, Czapik Gyula dr. tanárok és a kispapok. A beszentelés külső fény nélkül, de annál nagyobb lelki emelkedettség közt folyt le. A beszentelés után a megyés főpásztor beszédet
intézett a jelenlévőkhöz. A beszéd gondolatmenete a következő: A nagyvilágot megrendítő
háború a haza minden fiát közelről érinti, aggodalommal és a bizonytalan jövőtől való félelemmel kísérjük a nagy háború eseményeit
A csanádi püspök és papság az új szeminárium felavatásánál, az Úr szolgálatára készülő növendékek számára elkészült hajlékból rendületlen bizalommal a gondviselő isten, a B. Sz. Mária
és egyházmegyénk első vértanú püspöke iránt tekint a jövőbe. Az új szeminárium növendékei a lelki művelés, a kegyelmet és üdvösséget árasztó munkára készülnek abban a hitben,
hogy a háború nem ejthet annyi sebet, nem ronthat le annyi kultúrmunkát, amennyit egy jó
papnevelő intézet helyre nem hozhatna. Gondviselésszerűnek kell tekintenünk azt a körülményt, hogy épp ilyen viharos időben készült el az intézet.
4A

terület hosszúkás téglalap alakú, hossza 122 öl, szélessége 61 öl (2196 □-öl). E területen épül most a katolikus tanítóképző nagy konviktussal (Schülerheim).
5A terület hosszúkás téglalap, hossza 133/135 öl, szélessége 49/51 öl, területe 1900 □-öl. A terület bal sarkára
van építve a szeminárium, az épületnek kétharmada a térre nyílik.
6Székeskápt. jegyzőkönyv 1913. november 8., 193. oldal.
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Mintegy jelezni akarja azt a fontos célt, melyet szolgálni hivatva van. Ha minden tanintézet megüresednék, a szeminárium ne üresedjék még, mert itt gyűjtik azokat az energiákat,
amelyek helyrehozhatják a háború okozta károkat. Egy jobb jövő megalapozására szolgáljon e
szeminárium. A Mindenható, aki megengedte, hogy e vidék majdnem 200 évig török uralom
alatt nyögött, és miként talaja elmocsarasodott és levegője egészségtelenné lett, úgy erkölcsileg
is elfajult – adja áldását intézetünkre, hogy mocsoktalan erkölcsű, tiszta lelkű, hiterős, áldozatkész, buzgó papság kerüljön ki e papnevelő intézetből.

STEVAN BUGARSKI

Lyceum temesvariense1
Alapítási kezdeményezések
Temesváron felsőfokú tanintézet alapítását célzó egyik első kezdeményezés a városi magisztrátusé, mely 1833-ban arról döntött, hogy tanulmányozzák az oktatás fejlesztésének a lehetőségét. 1835-ben a magisztrátus bizottságot bízott meg azzal, hogy vizsgálják meg a helyi 6
osztályos gimnázium 8 osztályossá való bővítésének a lehetőségét. Az indítvány a lehetőségek elemzése volt csupán, időközben pedig megjelent Lonovics József csanádi római katolikus
püspök alapos, részletesen kidolgozott terve, az ő nevéhez kötődik a Temesvári Lyceum létezése.
A Temesvári Lyceum létrehozatala
Már 1833-tól, a csanádi püspöki szék elfoglalásától kezdve Lonovics Józsefet erősen foglalkoztatta egy, a Béga-parti városban létrehozandó főiskola gondolata.
Különböző intézményekkel és szervekkel folytatott tanácskozások nyomán részletes tervet
dolgozott ki az iskola létesítésére és anyagi fenntartására. 1836. január 15-én terjesztette elő
alapos indoklással alátámasztott javaslatát, miszerint Temesváron, a gazdag és sűrűn lakott
Bánság központi városában, ahol akkor csupán hatosztályos gimnázium működött, szükség van
két – bölcsészeti és jogi – tagozattal működő főiskola létesítésére.
Mivel más városok (a legközelebbinek számító Szeged) iskoláinak látogatása komoly költséget jelentett, ezért tanulmányaik ilyen folytatását csak kevesen, általában a gazdagok köréhez
tartozó fiatalok tudták megengedni maguknak. A temesvári Lyceum sokkal nagyobb számú és
a társadalom különböző rétegeiből származó fiatalnak kívánt lehetőséget nyújtani tanulmányaik folytatására. A Lyceum létesítésének útjában több akadály is állott: hiányzott egy ilyen
jellegű iskolai hagyomány, a célnak megfelelő épület, nem voltak tanárok, nem létezett az ele
1Stevan

Bugarski négynyelvű (román, magyar, szerb, német) könyve 2008-ban jelent meg a Szórvány Alapítvány
gondozásában.
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mi szükségleteket fedező pénzalap és sok más hasonló probléma. Lélektani hatású volt Lonovics József püspöknek a javaslat előterjesztésével egy időben létrehozott, 30.000 forintos pénzalapja, miáltal megteremtette a Lyceum létrehozásának anyagi alapját.
A javaslat nagyon jó fogadtatásra talált mind a helyi – Temesvár Szabad Királyi Város Tanácsa, Temes vármegye vezetősége –, mind a központi hatalmi szerveknél, de különböző jogi
és magánszemélyeknél is, mégis magának az
intézménynek a megalakítása hosszú folyamatot jelentett. Évekig adományokat gyűjtöttek a
líceumi alapba, ezzel párhuzamosan haladt az
illetékes szervekkel a levelezés a létesítéshez
szükséges engedélyek megszerzésére; számos
felterjesztést és indoklást fogalmaztak vallási
és állami hatóságok kérésére; keresték a legmegfelelőbb megoldást az iskolaépület biztosítására, és a tanügyi személyzet felvételére.
Ugyanakkor felmerültek nehézségek, még
ellenvetések is. A Nagyváradi Tankerület főigazgatója nyíltan megírta, hogy egy ilyen intézmény beindítása Temesváron szükségtelen,
nem kívánatos, szinte nem is lehetséges.
A szomszédos Torontál és Krassó vármegyék, valamint a Katonai Határőrvidék, bár
számítottak a támogatásukra, nem válaszoltak a hozzájuk intézett felhívásra. A Városi Lonovics József másik arca
Tanács 1836-ban megígérte, hogy évi 3000 forinttal hozzá fog járulni a költségekhez (2000-rel
a jogi és 1000-rel a bölcsészeti szak részére), arra számítván, hogy az összeg a Bégán építendő
malom használatából kerül majd ki. Csakhogy az Udvari Kamara ellenszegült a malomépítésnek, mivel szándékában állott a Béga medrét szabályozni. Végül a magisztrátus mégis vállalta a megígért évi 3000 forintot, amit a város pénztárának a terhére írtak.
Mivel még ezen felül is szükség volt pénzre, Lonovics József püspök azt javasolta, hogy annak az épületnek a földszintjét, ahol a papnevelde működött, és ahol a Lyceumot is megnyitni
szándékozott, adják bérbe kereskedőknek. A magisztrátus szerint ez kivihetetlen volt, mivel
nem fér össze az épület jogállásával, ugyanis a papnevelde épülete adómentességet élvezett, a
kereskedelmi tevékenység miatt adókötelessé vált volna. Hosszú egyezkedések után Lonovics József püspök lemondott az épületbeli helyiségek bérbeadásáról, válaszul a Város további évenkénti 1.000 forintot ajánlott fel a saját költségvetéséből.
Lonovics József püspök, miután felmérte a valós lehetőségeket, azt javasolta, hogy kezdetként, a meglévő pénzzel, hozzák létre először a bölcsészeti szakot, és csak később a jogit. Sikerült meggyőznie a Magisztrátust, hogy az folyósítsa a teljes megígért, 4.000 forintnyi évi összeget, amit kezdetben csak a bölcsészeti szak részére használtak fel. Ezzel a lépcsőzetes megoldási javaslattal megkapta az állami hatóságok jóváhagyását is. A Magyar Királyi Helytartótanács
1840. augusztus 25-én kelt, 27,016-os számú engedélyében nevezik először hivatalosan az iskolát Lyceumnak.
Közvetlenül ezután kezdték el az épületen a munkát.
Az 1841/42-es iskolai évben tehát a bölcsészeti szak beindulásával megalakult a Lyceum.
A súrlódásokra nem sokáig kellett várni. Amilyen gyorsan elfogadta és lelkesen támogatta
Temes vármegye Lonovics József püspök ajánlatát, most ugyanolyan gyorsan jelentkezett a kifogásokkal. Ezek a következők voltak: az Iskolai Szabályzat nem említi a megyét az alapítók kö-
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zött; az Iskolai Szabályzat tartalmazza a tanulók testi fenyítését; a tanév kezdetén rendezett ünnepségen a prodirector latinul, nem magyarul beszélt; a Lyceumban az oktatási nyelv nem a
magyar.
Lonovics József püspök igyekezett türelemmel tisztázni a keletkezett félreértéseket, és észszerű, mindkét fél számára elfogadható megoldásokat javasolt, miáltal a Lyceum zavartalanul
folytathatta tevékenységét.
A magisztrátusnak érdeke fűződött a jogi szak megindításához a Lyceum keretén belül, így
1845 márciusától azon volt, hogy rávegye Lonovics József püspököt: vesse latba tekintélyét
ez ügyben. Az egyezkedések során felmerült a Lyceum pénzalapjának kiegészítése is. A püspök beleegyezett a csupán 4.000 forintos évi támogatásba, a magisztrátus pedig jóváhagyta
a lyceumi épület földszintjének kereskedelmi helyiségként való ideiglenes bérbeadását és eltekintett a vonatkozó kötelező adó kifizetésétől.
A felsőbb állami szervtől az elvi jóváhagyás 1845. augusztus 21-én érkezett meg, a Magyar
Királyi Helytartótanács engedélye pedig 1846. március 10-én kelt a 7.782-es szám alatt. A dokumentum tartalmazza az iskola elnevezését – Temesvári Lyceum –, míg a jogi szak neve Jogakadémia lett. Azonban már ezt megelőzően, az 1845. augusztus 21-i elvi jóváhagyás alapján,
az 1845/46-os tanévben a Jogakadémiát megnyitották.
Lonovics József püspök 1846. október 17-én megfogalmazta az Alapítólevelet, a Lyceum alapító
okmányát, ebben részletesen kifejti a Lyceum pénzügyi helyzetét, a létező alapok elégségesek mind a Bölcsészet, mind a Jogakadémia szükségleteinek a fedezésére. A Temesvári Lyceum jogállása szerint magániskola volt, élén egy prodirector állott és a Nagyváradi Tankerület
főigazgatójának volt alárendelve.
A csanádi püspöknek, mint alapítónak, valamint a Csanádi Székeskáptalannak, mint a lyceumi alapok kezelőjének voltak bizonyos kompetenciái, ám jogi szempontból a Lyceum nem
volt a püspökségnek alárendelve, az alapító nem terhelhette meg jövedelmeit és nem is korlátozhatta jogait. A Temesvári Lyceum mindkét szaka ilyen feltételek mellett működött szabályosan az 1847/48-as tanév végéig.
A Temesvári Lyceum épülete
Valójában a Temesvári Lyceum saját épülettel nem rendelkezett. Temesváron, a jelenlegi
Szent György téren, állítólag, már a török hódoltságot megelőző időben állott egy Szent
György tiszteletére szentelt római katolikus templom; a török uralom alatt ezt nagymecsetté
alakították át, majd a törököknek Temesvárból való kiűzése után két évvel, 1718-ban melléképületekkel együtt átadták a jezsuitáknak, akik újból rendbehozták a templomot és a Boldogságos Szent Szűz (Ad Sanda Maria in coelos assumpta) oltalmába ajánlották.
A templom homlokzati részét, beleértve annak az épületnek a homlokzatát is, ahol utóbb a
Temesvári Lyceum működött, az 1754- től 1769-ig terjedő időszakban építették újjá.2
Miután 1773-ban a jezsuita rendet felszámolták, épületeiket a csanádi püspökség vette át,
a templom melletti emeletes épületet rendbehozatta, még egy szárnyat építtetett hozzá, és
benne 1806-ban, Kőszeghy László püspöksége idején, megnyitotta a Római Katolikus Szemináriumot.3 Azóta nevezték az említett teret Szeminárium (Papnevelde) térnek is.
Amikor Lonovics József püspök elhatározta a Lyceum felállítását, azt tervezte, hogy erre
a célra ugyanazt az épületet fogja használni: arra húznak fel majd egy újabb emeletet – amit
azután valóra is váltott.
ș Mihai, Timișioara. Mică monografie urbanistică, București, 1987, 225 o.
Koloman und Schlicht Adam, Das Bistum Timișoara-Temesvár. Vergangenhelt und Gegenwart, Timișoara,
1934, 107 o.
2Opri

3Juhász
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PÁL KRISZTINA

A visszaemlékezés tükrében

A gyárvárosi 1-es számú I–VIII. osztályos iskola több mint másfél évszázadon keresztül a
gyárvárosi magyar lakosság gyermekeit oktatta, nevelte. Maga az iskola mint oktatási intézmény 1762-ben létesült a Gyárvárosban letelepedett nagyszámú német telepes kérésére. Kezdetben német tannyelvű, majd az Osztrák–Magyar Monarchia létrejöttét követően magyar
tannyelvű iskolává vált. Több olyan történelmi esemény és adat is fűződik az iskola életéhez, amelyet érdemes megjegyezni, ugyanis magyar vonatkozású és mindenekelőtt a miénk.
Érdekes például az, hogy a XIX. század végén és a XX. század elején az osztályok nagy létszámmal működtek, egy-egy osztályban 80-90, de még annál is több tanuló tanult 1-1 tanítóval,
meghaladva a törvény által előírt legmagasabb számot, a 80 tanulót osztályonként. Egy 1873ban készült statisztika szerint az első, második és harmadik évfolyam két-két párhuzamos
osztályában 6 tanító 493 fiút tanított, 5 tanítónő vagy nővér pedig 451 lányt.
Hasonló helyzetre utal az 1904-ből származó statisztika is: a 792 fiút 12 tanító, a 768 lányt
pedig 11 tanítónő tanította. A tanulás hatékonyságát növelte a monitorrendszer, a kölcsönös
oktatási rendszer elveinek alkalmazása, amelyet a XIX. században a nagy létszámú osztályokra dolgoztak ki. Egy másik érdekes adat a tanulók nemek szerinti elosztása. 1848-tól kisebb
megszakításokkal a fiúk és lányok külön osztályokban, sőt külön épületben is tanultak, s
amint a fenti adatokból kiderül, a fiúkat férfi tanító, adott esetben egyházi személy, a lányokat pedig tanítónők és nővérek tanították. Érdekes volt számomra egy vöröscsárdai kis
tanítványom nagytatájának élménybeszámolója a hajdani iskolájáról. Elmondta többek között, hogy nagyon sokan voltak a fiúkból álló osztályban, ennek ellenére nagy volt a szigorúság. Alig várták, hogy egyházi ünnepeken vagy valamilyen jeles eseményeken találkozhassanak a lányokkal. Szeretettel és tisztelettel emlékezett vissza diákéveire. Fontos tudni,
hogy román tagozat csak 1958-ban létesült az iskolában, annak ellenére, hogy a trianoni békeszerződést követően nagy volt a nyomás a magyar nyelvű oktatás visszaszorítására.
A kommunista rendszerben tehát magyar és román tagozattal működött az iskola, ugyancsak nagy létszámú osztályokban. Halász Magdolna nyugalmazott tanítónő elmondása szerint
az akkori megszorítások miatt volt olyan első osztálya a nyolcvanas években, ahol 42 tanuló tanult és nem engedték meg külön kérésre sem a magas létszám miatti bontást. Sőt voltak
évfolyamok, ahol párhuzamos osztályokat kellett létrehozni. Fokozatosan viszont csökkent
a létszám a magyar tagozaton, míg az 1995/1996-os tanévben 128 tanulót tartottak nyilván, alig 5
év múlva már csak 83 tanuló iratkozott be magyar tagozatra.
Ennek az iskolának jómagam is tanulója voltam a nyolcvanas években. Szeretettel gondolok vissza az itt eltöltött esztendőkre, kiváló tanáraimra. 1995-ben pályakezdő tanítóként
visszakerültem egykori iskolámba, ahol 15 évig tanítottam és 6 évig az iskola igazgatóhelyetteseként a maroknyi magyar tagozat közösségét irányítottam. Nagyon szép évek voltak.
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Nem volt könnyű feladat az elcigányosodott román tagozat mellett megmaradni és értékes,
színvonalas munkát nyújtani. Az elhivatott tanári kar, az egymásrautaltság, a megmaradásért való küzdelem erős, összetartó közösséggé kovácsolt bennünket.
A Gyárvárosi 1-es Számú Általános Iskola nem csak egyszerű tanintézmény volt a körzet
magyar ifjai számára. Annál sokkal több. A gyárvárosi magyarságot megtartó alapkő. A magyar családok nemcsak iskolára leltek benne, hanem az iskola valódi fészek volt az egyházi
és nemzeti ünnepek, népszokásokat felelevenítő rendezvények, közösségi események számára. Meggyőződéssel vallottuk Reményik Sándor Templom és iskola című versének üzenetét: ,,Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!” Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk
a gyárvárosi Millenniumi-templom római katolikus és az Újezredév református egyházközségek lelkészeivel, beépült a köztudatba, hagyománnyá vált, hogy jeles napokon, ünnepeken
gyermekek, pedagógusok, családok évente többször átvonultunk testületileg a két templomba. Ma is megszólítanak hívek: ,,Tanító néni, milyen kár, hogy nem jönnek többé a gyerekekkel előadásokat tartani!”
Kiváló kapcsolatot tartottunk fenn a körzet magyar óvodáival, szakmai találkozók, közös
rendezvények, látogatások alkalmával tudtuk magyar iskolába vonzani a magyar gyermekeket. Az igényes és sokrétű munkáról tanúskodtak az iskolai versenyeken elért figyelemreméltó eredmények is. Legfőbb támogatóink a szülők voltak, kezdeményezésükre megalakult
1999-ben a Gyárvárosi Szülők Egyesülete, anyagi és erkölcsi hátteret biztosítva a mindennapi
iskolai munkának. Figyelemreméltó a DKMT (Duna–Kőrös–Maros–Tisza) eurorégió négy különböző városában (Szeged, Szabadka, Arad, Temesvár) működő iskolák együttműködése
1999 óta a változatos tevékenységeivel: közös kirándulások, táborok, versenyek szervezése,
közös folyóirat megjelentetése, szakmai találkozók rendezése, közös pályázatok írása.
A partnerkapcsolat ma is gyümölcsözően működik, a temesvári partner a Bartók Béla Elméleti Líceum. Munkánk kiemelkedő területe volt a hagyományőrzés is. 2004-ben alakult meg
az Eszterlánc néptánccsoport, melyben kezdetben az 1-es és 26-os általános iskola magyar tagozatára járó tanulók táncoltak, majd 2005-ben alakult meg az Eszterlánc Kulturális Egyesület
mint támogató. Ugyanakkor fontos volt számunkra a 26-os Általános Iskola magyar tagozatával együttműködni. Tudtuk, hogy hasonló cipőben járunk, örültünk, amikor tanítványaink
a közös iskolai rendezvényeken kívül is barátkoztak egymással.
Elhivatott, jól felkészült pedagógusok munkáját dicséri a sokrétű tevékenység. Büszke
vagyok arra, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Ezüstgyopár-díjban részesítette Halász Magdolna tanítónőt 1998-ban, Frucht Ferenc (költői nevén Anavai Ádám)
magyar szakos tanárt 2002-ben, Farkas (Ungor) Ilona fizika-kémia szakos tanárnőt, igazgatóhelyettest 2015-ben.
A 2010-es esztendő sorsfordulatot jelentett a temesvári magyarság életében. Egy tollvonással eltörölték két tagozatos iskolánk, a gyárvárosi 1-es és a váraljai 26-os iskola magyar tagozatát. Nem számított sem a történelem, sem a közösség, sem semmilyen erőfeszítés. Egyedül a
pénz. Hiszen kislétszámú osztályokat fenntartani, főleg kisebbségit, nem volt érdeke az akkori politikumnak. Most sem. Gyermekeken kellett megspórolni azt, amit egy ország vezetése nem volt képes megtermelni magának. Összeomlott bennem egy világ. Hittem a kis közösségben, mely két évtizeden keresztül az otthonom volt. Ugyanakkor tudtam, folytatni kell,
csak másképp, máshol. Összefogással, bizakodva új otthonra leltünk, a megye egyetlen magyar tanintézményében, a Bartók Béla Elméleti Líceumban.
A magyar tagozat megszűnése óta eltelt lassan 6 esztendő. Pedagógusok, szülők, volt diákok nosztalgiával gondolnak vissza arra az időre, amikor az életük ezzel az iskolával fonódott
össze. Feladatunk továbbra is az, hogy a ránk bízott örökséget megőrizzük és tovább éltessük
helyszíntől függetlenül. Hitelesen, magyarul!
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PĂȘTEAN ERIKA

I–VIII. osztályos iskola, Végvár

Az iskola rövid története
Mária Terézia volt az, aki 1777-ben, a Ratio educationis királyi rendelettel állami üggyé tette
a közoktatást. Ez a Nevelés rendszabálya 1777. augusztus 22-én lépett életbe és a tanítás egész
rendszerére kiterjedt. A Temes vármegyei Rittbergen (a mai Végváron) már a német telepesek
1786-ban való megjelenésétől kezdődően működni kezd egy német felekezeti iskola. Az 1794-ben
ide települő magyar reformátusok pedig még érkezésük évében, a református egyház megalapításával egy időben, létrehozzák a magyar tannyelvű és a református egyház keretén belül működő iskolát.
Az időközben elvándorló, illetve kitelepített német anyanyelvűek megfogyatkozása miatt
a német iskola teljesen megszűnik. A rittbergi magyar református iskola első tanítója Szedery
János lesz, akit Szentesről hoznak az idetelepülők. Ő négy éven keresztül tevékenykedik itt,
de az áldatlan állapotok miatt (az iskola, a református imaház elavult, rozoga, nádfedeles épületében kapott helyet, ahol már az iskola alapításától kezdve, egy rektor felügyelete és oktatása mellett, de elkülönítve tanultak a fiúk és a lányok), nemsokára visszatelepül Szentesre. Őt a
Makóról jött Patkay Sámuel, a Debelliácsról érkező Buzdor József, a Vásárhelyről jövő Nagy Gábor,
az Ágyáról hozott Dávidházi János, Antal Imre Debelliácsról érkezve és Csáthi János Pataki részről való tanító követik.
Köveskáli Nagy József Szentesről hívattatott Rittbergre 1824 áprilisában, és itt is maradt 1844
májusának elejéig, amikor több évtizedes hűséges szolgálata elismeréseként, a község lakosainak bizalmából, helybeli jegyzőnek megválasztatott.
Megválasztása után, Magyarittebéről hozták az emberek Jáger József tanítót, aki 1844 pünkösd havában kezdte itt a szolgálatot és 1849 májusában költözött oda vissza. 1849. június 26án kezdte meg a tanítóskodást Rittbergen egy Csiszer Elek nevezetű székely ifjú, aki a tanítást
olyan magas szintre emelte, és a tanulást úgy megszerettette a gyerekekkel, hogy nemsokára
segédtanítót kellett melléje fogadni, amit meg is tesz az iskola vezetése, így érkezik Rittbergre
Orbán Sándor székely ifjú.
Mivel 1853-ban felépült az új lelkészi lakás, a régit átadták az iskolának, amely dolog megoldani látszott az iskola működési körülményei javításának gondját. A gyerekek számának
növekedése viszont egyre sürgetőbbé tette egy második tanítói állás megszervezését is, amelyre immár elegendő hely lévén, sor is kerülhetett. 1853 májusában meg is választják a fiúktól
teljesen különválasztott lányok tanítójának Orbán Sándort, aki hat hónapon keresztül oktatta
a rittbergi leánykákat, míg végül november elején Szigetfalura költözött. Az ő helyébe a csávi
rektort, Szabó Istvánt, Bán János hódmezővásárhelyi születésű ifjút Debrecenből, majd pedig Gerzsenyi Péter harmadéves bölcsészhallgatót választják meg.
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1869. március 1-jén, 20 évi rittbergi tanítóskodás után meghal Csiszer Elek, s a megürült rektori állás betöltésére a közgyűlés Gerzsenyi Pétert választotta meg, aki az esperesi jóváhagyás
és megerősítés után készséggel és örömmel kezdte meg a szolgálatát az új munkakörben. A
leánytanítói állásban Gerzsenyi Péter utóda a hódmezővásárhelyi születésű Német Lajos, később pedig a Békésről érkező Kádár József lesz.
A fiútanítói állásban a mezőtúri születésű és Debrecenben teológiát végzett Derekas János, a
harmadéves debreceni teológus, az ifjú Szigeti Elek, a Füzesgyarmatról jövő Nagy Lajos követte egymást. Ugyancsak a rittbergi ifjak, fiúk és leányok, szellemi nevelésében munkálkodtak még ezen időkben Ladányi Kálmán, Gaál Dénes és Zöld Zoltán tanítók is.
1884. szeptember 15-én megnyitja kapuit Rittbergen a felekezeti iskolától független, azzal párhuzamosan működő, állami iskola is, melynek első tanítója Nikolényi István volt, és amelybe
a kezdetkor 51 gyerek iratkozott be. 1885-ben már két tanító tanít ebben az iskolában, a már
említett Nikolényi István és Szentes Vilma. Ez az állami iskola eleinte egy magánépületben kapott
helyet, ahol egyetlen tanteremmel működött. Ez az épület később a helybeli Római Katolikus
Anyaszentegyház tulajdonába került, amely ma is használja imaházként. Csak 1930-ban épül
fel az állami iskola új épülete, amely ma is áll, és a magyar tannyelvű óvodának ad helyet.
A felekezeti iskolába járó gyerekek nagy száma viszont időközben itt is szükségessé teszi
egy harmadik tanítói állás megszervezését, ami aztán 1895-ben meg is történik. Az első vegyes
osztály tanítói Barta Antal, Molnár Gyula, Greifenstein Henrik és Bányai Péter voltak. Azonban a
harmadik tanítói állás megszervezésével sem oldódtak meg teljesen a tantermek túlzsúfoltságának gondjai, ugyanis még így is volt idő, amikor egy-egy tanító keze alatt több mint száz
gyerek volt. Ezt a lehetetlen állapotot csak akkor sikerült végérvényesen megoldani, amikor a
lelkészi állás betöltésére, apja örökébe lépve, id. Zöld Mihály után fia, ifj. Zöld Mihály érkezett. 1908-ban került haza, s látva a tarthatatlan tanügyi állapotokat, legfontosabb kötelességének tartotta azokat sürgősen megoldani.
1910-ben hozzáláttak egy új, a kor követelményeinek mindenben megfelelő, 5 tantermes, modern, irodával és igazgatói lakással ellátott iskola felépítéséhez, amely 70.000 koronába került,
és a helybeli Lehőcz József építész építette. Ezt 1911. november 11-én már át is adták rendeltetésének. Így az iskola tovább bővülhetett s előbb négy, majd öt tanerőssé növekedett. A tantestület
tagjai ebben az időben Zöld Zoltán, Bányai Péter, Valkay György, Kádár Sándor temesvári és Benedek József székelyföldi ifjú voltak, akik az 1914-ben bekövetkezett háborúig oktatták az ekkor
már az új névvel rendelkező, Végvár ifjúságát.
Végváron 1900-ban beindul az első óvoda is, melyet magán jelleggel egy család, bizonyos
Kiss János asztalosmester, saját házában rendez be. Az első óvónők ennek édesanyja és nővére
voltak. Ide kerül mint képzett óvónő 1909. február 22-én Csikvári Piroska, aki Budapesten végezte tanulmányait. Az ő Végvárra kerülésével aztán az addig magánóvodaként működő intézményt államosítják, és áthelyezik az uradalmi kastélyba. Az óvodába járó gyerekek nagy
száma indokolttá teszi egy második óvónői állás megszervezését is, amelyre 1910. február 1től Krasznai Józsefné Deák Mária, Szatmárnémetiben végzett óvónőt alkalmazzák. Később az óvoda átkerül az állami iskolával egy épületbe (abba, amely ma a római katolikus imaháznak ad
otthont), majd 1930-ban, amikor felépül a már említett s ma is álló új épülete az akkori állami iskolának, az óvoda is vele költözik.
Időközben az állami iskola is növekedett, mivel nagyszámú árva gyereket, úgynevezett lelencet helyezett Végvárra az állam, így történhetett meg, hogy az I. világháború előtt már az
állami iskolában is három tanerő tevékenykedett: Nikolényi István, Krasznay József és Zahronyik
Irén. Ebben az időszakban a gyerekek már hat-, sőt az 1926–1927-es tanévtől kezdve már hétosztályos kötelező elemi oktatásban részesülnek. 1918-ban az állami iskolában a tanítás kötelező módon román tannyelvűre változik. Az 1920-as évek közepétől a végvári egyházi iskolá-
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ban id. Zöld Zoltán, Korsós Péter, Nagy Árpád, Kádár Károly és ifj. Zöld Zoltán tevékenykedik.
1948-ban az állam elveszi az egyháztól az iskolát és saját tulajdonba helyezi, ezáltal megszűnik Végváron a felekezeti iskola és oktatás. Az 1955-ös évben az állam összeolvasztja a két tulajdonában lévő iskolát, és egyetlen, két leadási nyelvvel működő tanintézetet hoz létre, amelyben
I–IV. osztályos román nyelvű és I–VII. osztályos magyar nyelvű oktatás folyik. Az 1962–1963as tanévben beindul az első román nyelvű V. osztály és 1965-ben ballag az első, nyolc elemi
osztályt végzett évfolyam.
A gyerekek és az osztályok számának növekedése fokozott helyigény elé állítja az iskola
vezetőségét, amely úgy próbálja ezt orvosolni, hogy az eleinte 5 tantermes iskolát 1960-ban 7
tantermessé alakítja, majd pedig 1965-ben egy új, 4 tantermes épületet is épített, melyet 1968ban adnak át rendeltetésének. A tornaórák megfelelő körülményeinek biztosítására sportterem
is épül, melyet 1975-ben használhatnak először
a végvári diákok.
Időközben az óvoda is különböző változásokon megy keresztül. A gyerekek számának növekedése indokolttá teszi a harmadik óvónői állás megszervezését is, sőt vannak időszakok,
amikor napköziként működik. Fellelhető adatok
szerint a következő óvónők munkálkodtak e tanintézet keretében napjainkig: Balogh-Zahar MarA végvári iskola
git, Hencz Mária, Vicze Juliánna, Széli Anna, Csősz
Borbála, Kovács Ilona, Berwanger Viorica, Tarkó Mária, Kovács Zsófia, Varga Klára, Menyhárt Anna,
Szarvas Mária, Molnár Erzsébet, Székely Sarolta, Meşterea Mária, Pataki Zsófia, Schroff Margit, Tályai
Klára, Kiss Anna, Kovács Zita, Kreuter, Szarvas Csilla, Szarvas Erzsébet, Ambrus Judit, Köllő Magdolna, Kele Klára és Köllő Emőke.
Mindezek mellett meg kell említenünk, hogy az állami gazdaságban dolgozó szülők igénye
alapján, az állami gazdaság aközben egyszerű óvodává – mely még ma is magyar tannyelvű – minősült tanintézet mellé egy napközit is létesít, melyben román nyelven foglalkoznak
az oda járó gyerekekkel Kele Anna és Mátyás Liliana.
Ma (2002-ig mutatják be a végvári iskola történetét – szerk. megj.)a Végvári Általános Iskolába 205 gyerek jár, akik közül 122 a román tagozat, míg 83 a magyar tagozat diákja. Őket 6
tanítónő (4 szakképzett és 2 képzetlen), illetve 14 tanár és tanárnő (8 szakképzett és 6 képzetlen) vezetgeti be a különböző tantárgyak rejtelmeibe.
A mai tantestület tagjai: Păştean Erika tanítónő-igazgatónő, Dumán Paula, Tóth Rozália, Covaciu Daniela, Mátyás Erzsébet és Bărbulescu Luminiţa tanítónők, illetve Czudar Juliánna, Peres Ibolya,
Jebelean Cristina, Szoboszlai-Gáspár Edit, Szoboszlai-Gáspár István, Ujj Brigitta, Ungurean Zenaida,
Tóth Illés, Borsos Éva, Csata Rozália, Császár Izabella, Korsós Mária, Mátyás Zoltán, Kele Zoltán tanárnők és tanárok.
A tantestület tagjai között vannak tanítók és tanárok, akik a tudomány világával ebben az
iskolában ismerkedtek meg. Pályájukat azoknak a hálás tanítóknak köszönhetik, akik évtizedeken keresztül tanították az írást, olvasást, matematikát ebben az iskolában. Tisztelettel
említjük meg Szarvas Mária, Szarvas Lajos, Székely Sarolta, Păştean Lídia és Seruna losefina tanítónőket illetve tanítót.
Az iskolai körülmények javulásához nagyban hozzájárult Roşu Corneliu matematika szakos tanár áldozatos tevékenysége is, aki több évtizeden keresztül volt az iskola igazgatója.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a tanítóknak, tanároknak, akik iskolánkban az
elmúlt évek folyamán okították Végvár ifjúságát!
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A Nicolaus Lenau Líceum1

Már 1852 óta, Temesvár Helyi Tanácsa egy beadványt nyújt a Tartományi Hadnagyság felé,
amelyben egy valós felsőfokú iskola működésének a jóváhagyását kéri. A tanügyi Tartományi
Iroda jóváhagyta az iskola létrehozását, de nem nyújtott semmiféle segélyt, ráadásul azt kéri, hogy az iskola ellátása kizárólag a város ügye legyen. Szóval, a város által igényelt tanárok
felkészítésére vonatkozó probléma megvalósítatlan marad. Ebben az esetben, Temesvár, szükséges objektív impulzusok alatt, jelentős erőfeszítést tesz a valóságos iskola létrehozására vonatkozóan, folytatva a budapesti Kultúra és Közutasítások Tanácsával kötött tárgyalásokat.
Ezek következtében 1870. április 23-án eldöntötték a Kultúra és Közutasítások Tanácsa és
Temesvár vezetősége áltat megkötött szerződés alapján, hogy létrehozzák a „Valóságos felsőfokú iskolát”. A szerződés alapján Temesvár vezetősége kötelezve volt, hogy 3 hónap alatt
felépítsen egy megfelelő épületet, és az építkezés befejezéséig ügyelni fog a tanulókra. Az iskola
megszervezése átkerült tehát az államra, a Kultúra és Közutasítások Tanácsa kellett kinevezze
az igazgatót és a tanárokat.
A polgármesterségnek csak egy ideiglenes joga volt kinevezni a tanári kart. 1870 őszén
megnyílt a felsőfokú iskola, amelynek a következő lett a neve: „Magyar Királyi Állami Felsőfokú Iskola”. Eleinte magyarul folyt az oktatás, de németül is kaptak a diákok utasításokat, mivel
a diákok nem tudtak jól magyarul.
1870-től 1878-ig az iskola csak ideiglenesen működött a felnőttek kórházának épületében.
Az 1878–1879-es években egy új épületet építettek a régi színház helyére, a régi szerb polgármesteri hivatal és a jelenlegi épület, amely a Gh. Lazăr utcán, a 2-es szám alatt található. Az
új épületet arh. Ioan Reiber építette a régi alapra, felhasználva mégis a régi színház épületének a falait. A régi épületben koncertet tartott: Franz Liszt, ifj. Johann Strauss és Mihai Eminescu költő részt vett egy-egy bemutatón. A felsőfokú iskolába nagy hangsúlyt fektettek az analitikus mértanra, fizikára, kémiára, természeti tudományokra és a rajzra. Az 1881–1882-es években
felépítették az iskola dísztermét. 1919-ben, miután Erdély egyesült Romániával, az iskolában
német nyelven kezdtek el tanítani. Valós felsőoktatási iskolaként volt ismerve 1919-ig, amikor
Német Állami Líceum lett a neve 1941-ig.
Az iskolában volt egy magyar tagozat 1927-ig. 1941-től egészen 1944-ig az iskola épületében egy kizárólag német lányiskola működött, majd 1942-ben az iskola neve Nikolaus Lenau
lett. 1952–1955 között a líceum neve Német Fiú Líceum volt. A német iskola újra létrejött 1948.
szeptember 1-jén, de 1948–1955 között más épületben működött. 1955-ben az iskola visszakapja épületét, és újra elkezd működni itt, ahol máig is létezik.
Fordította: Kovács Katalin
1Az

eredeti, román nyelvű szöveg a Nicolaus Lenau líceum honlapján olvasható.
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SMARANDA VULTUR

A Zsidó Líceum1 –
Interjúrészlet Anavi Ádámmal
(Kérem, vázolja fel a bánsági portréját.) Valamennyit ismerem, a románt, a svábot, a zsidót, a
magyart, tanultak egymástól, nem irigykedtek, bár volt egy tanár kollégám, aki azt mondta,
ha valakinek rosszat akar, akkor azt kívánja neki: „Légy szolga egy németnél!”. Ismeri ezt a
mondást? (Nem.) Persze, nem volt olyan nehéz, voltak románok, akik sváb (német) farmereknél dolgoztak, szerződéses alapon, ebben benne volt, mi a jussuk, hány rend ing, cipő, ellátmány, fizetés. De a románok sokat tanultak tőlük, mert a német egy fegyelmezett nép.
Amikor berendezkedett a kommunizmus nálunk, idealistaként, egy ideig én is egyetértettem velük, amíg rá nem jöttem a totalitárius rendszer csalásaira. Az irodalmi összejöveteleken
mindig kritikus voltam, a gyenge szövegeket akkor is bíráltam, ha azok éltették a pártot. A kritikám kiterjedt egy sor társadalmi bajra is… Ennek következtében kitettek az Írószövetségből
úgy, hogy még nem is értesítettek. És volt nálam házkutatás, ilyesmi…
(De ebben az időszakban is folytatta az írást.) Egyetlen szerencsém volt, hogy nem tiltottak le,
közölhettem. De csak olyant írtam, amit le akartam írni. Az nem számított, hogy közlik-e vagy
sem. De rólam nem beszéltek. Tizenhét éven keresztül nem jelent meg egyetlen kötetem sem.
Akkor közöltem egy fontos kötetet, a címe Etika és kibernetika.
(Miként van jelen az ön írásaiban zsidó mivolta?) Auschwitz után valóban sok irodalmi szöveget írtak, verseket is ebben a témában. Én akkor nem írtam erről. Ilyen vagyok, olykor évtizedekre van szükség ahhoz, hogy egy fontos téma megjelenjen a verseimben. Ez jellemző az
írásmódomra. Harminc év múltán írtam erről két verset, a kollégák szerint egyedi költemények. (Románra lefordították?) A címeket igen, illetve az egyiket teljes egészében is, éppenséggel két költő fordította le. A fordítás visszaadja a tartalmat, de nem jelenik meg a szépsége,
az esztétikai ereje. (Mi a versek címe?) Rekviem két hangra és Megszámoltak és megszámoztak.
(Tehát megállapodtunk abban, hogy Ön zsidónak tartja magát.) Így van, ehhez nem fér kétség…
Nem mondtam soha, hogy nem vagyok zsidó… csak a vallásom… soha. Mi több, soha nem
voltam vallásos. Az apám sem volt az. Nagy ünnepekkor elmentem a templomba, de inkább
a közösségi hovatartozás okán. Ismerek kollégát, akinek ez gond, aki szeretné, ha a zsidóságától megszabadulhatna. A szenvedések, minden bajok ellenére ők magyarok, németek, románok stb. Én íróként természetesen a magyar kultúrát szolgálom és építem, mindazt, ami benne
haladó. Ismertem valakit, Kolozsváron halt meg, politikus volt és jelentős gondolkodó, aki magyarnak tartotta magát… Tegye, ahogyan jónak látja. Nekem az ilyen kettősség nem tetszik.
1Az

impériumváltás után Románia területen körülbelül 600.000 zsidó élt, közülük kb. 400.000 főként magyar és
német anyanyelvű. A román hatalom a zsidók elrománosítására törekedett, román nyelvű zsidó líceumokat alapított, és kötelezte a zsidókat, hogy ezekbe iratkozzanak. A zsidók elrománosításáról a húszas években több erdélyi újság is vitát indított, ennek volt egyik prominens megszólalója a temesvári Kabos Ármin.
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(Találkozások alkalmával, fiatal írókként, milyen fontos kérdésekről beszélgettek? Többnyire zsidókkal
tartotta a kapcsolatot, vagy ez nem volt létfontosságú?) Korszakoktól függött. Az első korszak, ’37
és ’40 között volt, utána kirobbant a háború. Akkor a Zsidó Líceumban tanítottam, és természetesen a környezetem elsősorban zsidókból állt, tanárokból és más értelmiségiekből. El kell
mondanom, hogy elég szűk körben mozogtam, nem nagyon kerestem a kapcsolatokat. Akkoriban tanítottam pár évig a Piarista Líceumban is. Kétféle iskolát ismerhettem meg. Talán
nem tartozik ide, de el kell mesélnem a kettő közötti különbséget.
Amikor a Piarista Líceumban kezdtem tanítani, a XII. osztályban, azt mondtam magamnak:
na, ez nagyon nehéz lesz. De a Zsidó Líceumhoz hasonlítva a piaristáknál szünidő volt. Miért? Mert ott minden ment a maga útján, rendben, a rendszer jól működött. A Zsidó Líceumban a gyerekek mindenféle kérdést tettek fel. Miután a lecke egy részét a tanár befejezte, jöttek
a kérdések, vagy a tanár provokálta ki a vitát. Nekem nem kellett őket provokálni, csak úgy
jöttek a kérdések. A piaristáknál befejeztem egy részt, megállok, várom a kérdéseket, semmi.
Provokáltam őket, így sem kérdezett senki. Csodálkoztam. Ha én kérdeztem, visszamondták,
amit én mondtam, szó szerint. Elmeséltem később egy barátomnak, aki a piaristáknál végzett,
és elkezdett nevetni. Azt mondja: „Te nem tudod, hogy a katolikus iskoláknál még működik a
skolasztikus hagyomány? Ott nem kell kérdezni, nincs rá szükség, hanem ismételni kell azt,
amit az órán tanultál. Aki képes megismételni az órán hallottakat, az tud.” Ez volt a két líceum közötti különbség.
(De Önnek tetszett a Zsidó Líceum, vagy nem…?) Hát igen. Ott beszélgettünk, vitáztunk. Nemcsak a tankönyvről vagy a tantervről, minden másról. A piaristáknál a könyvnél kellett maradni… Eltelik vagy 30 év, és Szász János író, aki tanítványom volt, azt mondja, hogy az interdiszciplináris gondolkodást tőlem tanulta. Mondom: „Ezt a kifejezést én sohasem használtam.”
„Nem, de abban, amit tanítottál, ez benne volt, és neked köszönhetem, hogy egy kérdést több
perspektívából tudok vizsgálni.” Én nem a tankönyvet tanítottam meg, hanem a lényeget
(Hol tanulta meg, hogy mi a lényeg?) Magamtól… olvasmányokból és saját tapasztalatból. Szerettem gondolkodni. De mindezt nem lehet annak tulajdonítani, hogy zsidó vagyok, mert ez
nem igaz. A zsidóknál bizonyos készségek hangsúlyosabbak, aminek megvan a szociális háttere. Például a híres zsidó humor Izraelben nem létezik. Ott mások a problémák, mint az itteni zsidók esetében. Van egy kiváló humorista, Efrájim Kishon, de ő azáltal lett híres, hogy
az izraeli helyzetet bírálja. Na, de eltértem a tárgytól…
(Térjünk vissza.) Igen. A Zsidó Líceumban sokat dolgoztam, és ezért elismerésben részesültem. Megtanultam, mit jelent tanárnak lenni, amit ideérkezésemkor, fiatalon nem tudtam.
(Hány éves volt akkor?) 27 éves. Érett férfi voltam, kialakult gondolkodással. Mindvégig tanultam. És ez a lényeg, arra törekedtem, hogy a tanítványaim maradjanak a lényeggel. Azt
vallottam, hogy fontos számukra az olvasás, tudjanak gondolkodni. Később, amikor magyart
tanítottam a Magyar Líceumban, az első nyelvtanórán közöltem a gyerekekkel, hogy nem
nyelvtant fogunk tanulni, hanem gondolkodni tanulunk.
ANAVI ÁDÁM Valami egyszerű kicsiny dal
Szeretnék írni mostan
gyorsan szülessék, nehogy még
magamban eltapossam.
Gyorsan szülessék – az se baj,
Ha nem lesz kész egészen.
Ne várj egészet! – sosem lesz
A te egészed készen.

Valami egyszerű kicsiny dalt –
Csak már világra jönne!
A szemekbe mindenkinek
helyettem ő köszönne.
Valami egyszerű kicsiny dalt – ritmusát az
isten velem dúdolja,
hogy a nagy átjárón átsegítsen.
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STEVAN BUGARSKI

A romániai szerb középiskolai oktatás

Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia területén létrejött nemzetállamok határainak a kijelölése után, 1919-ben, Románia területén a szerbeknek egyetlen középiskolai oktatási intézményük sem volt. A temesvári Szerb Püspökség keretében 1926-ban megfogalmazódott egy
javaslat, hogy hozzanak létre egy szerb nyelvű középiskolát Temesváron, de megalapítására
csak 1934-ben került sor, miután Románia és Jugoszlávia között az Iskolai Egyezményt aláírták. Ebben az évben megalakult Temesváron, a C. D. Loga Líceum mellett, a Szerb Alsófokú
Gimnázium. 1943-ban ugyanott létrehozták a Szerb Felsőfokú Gimnáziumot. A tanintézmény
a román oktatási rendszer példáját követve működött, szerb nyelven folyt az oktatás, és a tanárhiány miatt leginkább Jugoszláviából hívtak tanárokat.
1948-ban, az állami oktatás újraszervezésének köszönhetően létrejött a Szerb Vegyes Líceum. Megalapítása némileg váratlan volt. Az állam átvette a Notre Dame Kollégiumot, és különböző iskolák számára ajánlott fel az épületcsoportból; az átvételre mindössze 24 órás határidőt
szabtak ki, így nem volt reális esély a leltár elkészítésére. Mivel egyesek nem merték elvállalni
a feladatot, egy temesvári szerb tanárnő viszont kockáztatott.
Mivel főként a falvakból nagy számban jöttek diákok, létrehozták a Szerb Tanítóképzőt
(1948–1958 között működött) és a Szerb Mezőgazdasági Iskolát (1950–1956 között működött).
A temesvári iskolák újjászervezése, illetve újraegyesítése alkalmával, 1961-ben a Szerb Vegyes
Líceumot az 1-es Líceum szerb tagozatává alakították át. 1990-ben újraalapították a szerb tannyelvű líceumot, a hivatalos neve Dositej Obradović Elméleti Líceum lett.
Ez a lépés csak részleges volt: bár egy külön szárnyon kapott helyet az épületben, és saját
igazgatósággal rendelkezett, a szerb iskolának nem volt jogi-közigazgatási identitása, mivel
anyagilag nagymértékben függött a Bánát Főgimnáziumtól, amelyből kivált.
A szétválást lelkesen fogadták, de hamarosan problémák adódtak. Bár előkészítő osztálytól
tizenkettedikig minden évfolyamon volt osztály, nagy gondok voltak a diáklétszámmal. Amellett, hogy lehetetlen volt elérni az 1985-ben regisztrált 500-as létszámot, a diákok száma is folyamatosan csökkent.
Régebb a diákok többsége azokból a falvakból jött a líceumba tanulni, ahol volt szerb nyolcosztályos oktatás, de ma már ezekben a falvakban nem léteznek ilyen jellegű általános iskolák.
A líceum támogatja a távoli falvakból származó diákok bentlakásba kerülését – részben anyagilag is támogatja –, elindította a napi ingázáshoz szükséges járatokat a temesvári, illetve a 30
km-res körzetben élő gyermekek számára, a tanulók száma mégsem haladja meg a 250 főt.
Ebből kifolyólag az iskola jelenleg próbálja megtartani a párhuzamos osztályokat a különböző szakok fenntartásával. Tulajdonképpen csak két szakot tud biztosítani (matematika–fizika
és filológia–történelem), ugyanakkor alig tudja elérni a diáklétszám szempontjából kiírt alsó
határt, ami minden egyes tanév elején bizonytalanságot szül.
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Az alacsony diáklétszám miatt a líceumban olyanok is tanulhatnak, akik az általános iskolát román nyelven végezték, azzal a feltétellel, hogy átmenő jegyet írjanak a szerb tudásukat
felmérő teszten. A teszt többé-kevésbé formális, ugyanis mondhatni tárt karokkal várják a jelölteket.
Mivel a líceumban kevés az osztály, szinte egyik tanárnak sincs meg a teljes katedrája, így
rákényszerülnek arra, hogy V–VIII. osztályban is oktassanak, többek között olyan tantárgyakat is, amelyekhez nem szereztek képesítést. Mivel az is felmerült, hogy az osztályokat öszszevonják az alacsony diáklétszám miatt, sőt akár meg is szüntethetik az iskolát, a tanárok
nem szívesen választják munkahelyként a Dositej Obradović Elméleti Líceumot.
Az alacsony diáklétszám miatt lehetetlenné válik a tankönyvek nyomtatása. Elsősorban
ezeket le kell fordíttatni románból, majd kinyomtatni kis példányszámban, ami drága, egyáltalán nem éri meg.
2006-ban kinyomtatták a szükséges könyveket (matematika, kémia, fizika, földrajz, történelem, biológia stb.) minden osztály számára, viszont nem reális példányszámban (többezres
számban). Az oktatási programok gyakori változása miatt ezek a tankönyvek gyorsan meghaladottakká válnak, olykor csak részben felelnek meg, és új tankönyvek nyomtatására egyhamar nem lesz anyagi fedezet.
A Szerbiából származó tankönyveket csak részben tudják használni a tanárok az eltérő oktatási rendszerek és iskolai program miatt. A tanulók többsége arra törekszik, hogy Romániában folytasson felsőfokú tanulmányokat, ezért a szakkifejezéseket románul akarják megtanulni.
Ebből kifolyólag egyes tanárok két nyelven, mások csak románul kezdenek tanítani. És akkor
a következő lépes elkerülhetetlen: miért nem taníthatnának román tanárok…
Román anyanyelvű tanárok, román közigazgatás, a tankönyvek egy része román nyelvű,
néhány diák, aki nem beszéli jól anyanyelvét, román nyelvű hirdetmények és más hasonló tényezők miatt az iskolában, részben a tanórák alatt is, a tanári szobában, és a diákok között a
szünetekben szinte mindig nem azon a nyelven folyik a kommunikáció, amelynek érdekében
az iskola működik.
Különben a román állam megfelelő épületszárnyat biztosít az iskolának, az órák csak délelőtt zajlanak, a szülők kérésére hosszabbított programot vezettek be az alsó tagozatra járó
gyermekek számára, a tanárok száma elegendő, a kisegítő személyzet ugyancsak megfelelő,
emellett az állam állja az iskolai szállítás költségeit, az iskolában oktatják a szerbek történelmét és hagyományait.
A Dositej Obradović Elméleti Líceum diákjait ugyanúgy kezelik, mint a többi, hozzájuk hasonló diákot, és ha más iskolákban vizsgáznak, biztosítják a fordítást, hogy azt a nyelvet használhassák, amelyen tanulnak; kirándulásokat szerveznek nekik, többek között Szerbiába, ezzel
is erősítve a nemzeti identitástudatot; a tantárgyversenyeken részt vevő diákokat pedig jutalmazzák.
Slobodan Kostici, aki 1927 és 1947 között Temesvár szerb esperese volt, 1940-ben kijelentette, hogy:
„Minden kisebbségben igyekszik megmaradni nemzeti, kulturális és gazdasági szempontból annak, aminek született. Minden nemzet kötelessége, hogy segítse saját nemzeti kisebbségét a fennmaradásban, bárhol is éljen. Szükség van a többség jóindulatára és gondoskodására
a nemzete iránt.”
A történelem sokszor adott igazat neki.
Más alkalommal, teljesen eltérő körülmények között ugyanaz az esperes kijelentette:
„A legnehezebb időszakot túléltük, de a következő időszak sem könnyű.”
A két kijelentést nem jóslatként, hanem figyelmeztetésként kell felfogni, és el kell gondolkodni azon, hogy három tényezőről szólt; és ezek közül melyik a legfontosabb?
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DR. ERDEI ILDIKÓ

A mi iskolánk – Több mint iskola

Iskolánk, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum a Józsefvárosban, a plébániatemplom
szomszédságában, egy belső udvaron áll, amióta 1932-ben felekezeti iskolaként Székely László,
Temesvár híres építésze tervei alapján felépítették. 1948-ban, az államosítás után általános iskolaként, majd 1956-tól 6-os Számú Magyar Tannyelvű Középiskolaként rövid időre a bánsági
magyar középfokú oktatás központjává vált. A 60-as években az épület román, magyar és német
nyelvű általános iskolának adott otthont.
1971-ben alakult meg a magyar tannyelvű középiskola a jól ismert épületben. 1971. augusztus 25-én a Temes Megyei Tanfelügyelőség 168-as határozata értelmében 17 osztállyal és 426
tanulóval indult, egyesítve a 12-es Számú Általános Iskola, a Loga és a volt 10-es Számú Líceum (ma: Colegiul Național Bănățean) magyar tagozatainak diákjait. A sajátos névválasztást a hatalom nem
engedélyezte, 2-es Számú Matematika-Fizika Líceum
néven vált ismertté. Az 1985/86-os tanévtől megszűnt
önálló magyar iskolaként működni, az akkori 33 osztályban járó 1113 tanuló mellé teljes román tagozat épült
ki az elkövetkezendő négy évben, az 1989-es rendszerváltásig. Ebben az időszakban három váltásban folyt a
tanítás az intézményben.
Az 1989-es decemberi fordulat eredményeképpen
1990-ben újraalakult az önálló magyar iskola. 1990. január közepén az iskola újonnan megválasztott vezetősége (a magyar tagozatot képviselő Halász Ferenc
aligazgató) a Bánsági Magyar Demokrata Szövetség támogatásával elindította a tagozatok szétválásának folyamatát. Talán a gyors és konfliktusmentes önállósodást
az a tény segítette, hogy a rendezési javaslat városi szintű volt: az akkoriban vegyes német tannyelvű Lenau
Líceum román tagozata és 2-es Számú Matematika-Fi- A tanintézmény főbejárata
zika Líceumba járó román tagozat új iskolát hozzon létre a Pártiskola épületében. A Tanügyminisztérium jóváhagyta a javaslatot, és 1990. február 15-én a prefektus és a polgármester is
aláírta a tagozatok szétválását. Február 17-én a román tagozat V–XII. osztályos diákjai már
át is költöztek az új épületbe, és alapítói lettek a mai Jean-Louis Calderon Líceumnak (a névadó a Temesvári Forradalom francia áldozata volt). Pár nappal később pedig a román tannyelvű
elemi osztályok is távoztak a 12-es Számú Általános Iskolába. A szétválással párhuzamosan
erősödött az igény, hogy az önállósodott intézmény neve a magyar kultúra egy jeles szemé-
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lyiségének nevét viselje. A névkeresés széles körű konzultációval folyt, a folyamat jól követhető az akkori sajtóban. A Temesvári Új Szóban számos név és a hozzátartozó indoklás jelent
meg aktív és nyugalmazott pedagógusok, akkori és volt diákok, szülők, közéleti személyiségek javaslataként: Bartók Béla, Bem József, Bolyai Farkas, Bolyai János, Csizmarik László, Dózsa György, Ferenczy Károly, Hunyadi János, Kiss Ernő, Kós Károly, Losonczy István, Petőfi Sándor, Révai Miklós, Tompa Mihály. A döntés az 1990. február 27-én tartott tantestületi
gyűlésen született meg: ekkor már csak két név volt versenyben: Bartók Bélára 31-en, Dózsa
Györgyre 8-an szavaztak. A névadó ünnepségre május 6-án a Diákházban került sor. Halász
Ferenc akkori igazgató az idei év Nemzedékek Találkozóján arról számolt be, hogy 25 év távlatából visszatekintve úgy érzi, jól választottunk nevet: „Iskolánk feladata a tehetség kimunkálása és az emberré nevelés. Ma Bartók Béla születésnapja a tehetség napja és Szegő Júliát idézve, Bartók legfőbb erénye, hogy ember tudott maradni egy elembertelenedett világban. Ezt a batyut viszi magával ma minden elballagó bartókos diák.” A névválasztás tehát az iskolateremtő szándékot és vezéreszménket tükrözi.
Az intézmény az évek során lépésről lépésre fejlődött és vált a bánsági magyar tannyelvű
oktatás központjává.
1990-ben új, népszerű szakok indulnak: matematika-informatika és közgazdaság, elkészül az
első informatikalabor; újraindul a Juventus diáklap; megkötjük az első testvériskolai kapcsolatunkat a budapesti (kőbányai) Szent László Gimnáziummal. 1991-ben megalakul a Bartók Béla Alapítvány, intézményünk fő támogatója, majd a következő év elején bejegyzésre is kerül. 1992-ben megalakul
a Diákönkormányzat, mely azóta is aktív szerepet tölt
be az iskola életében, ebben az évben szervezünk először Bartók Iskolanapokat, diákigazgató-választást. 1994ben megkezdődik az intenzív idegennyelv-oktatás, megszólal a Bartók Béla Sulirádió. 1995-ben a régi műhelyek
helyében megvalósul a 25 diákot befogadó saját bentlakás. 1997-től megkezdi működését az iskolapszichológia kabinet. 1998-tól hároméves posztliceális tanítóképző indul; megalakul a szociális munkacsoport, a
hagyományőrző Bokréta néptánccsoport, amely később
citeraegyüttessel bővül. Ugyanebben az évben mi szervezzük meg az Magyar nyelv és irodalom tantárgverseny országos szakaszát. 1999-ben indul először napközi-program az iskolában, segítséget nyújtva ezáltal a
dolgozó szülőknek a gyerekek délutáni felkészítésében.
2002-ben befejeződik a bentlakásbővítés: az emelet és A Bartók-dombormű
a kialakított tetőtér segítségével a befogadóképesség megkétszereződik. 2003-ban létesül a
korszerű gépekkel felszerelt multimédiás kabinet. 2005-ben bővül az iskolában tanulható szakok tára: a Nyugati Szakközépiskolával (a régi Építészeti Líceummal) együttműködve belső
szerelések szakosztályt indítunk. Sajnos, érdeklődés hiányában a szak nem tartható fenn a
következő években. 2006-ban BARTÓK BÉLA domborművet avatunk névadónk 125 éves születési évfordulóján; megjelenik a kisiskolások lapjának, a Sziporkának az első száma és uniós
támogatást nyerünk két oktatási programunkra (az EUROREG és a TÁLENTUM projektekre). 2007-ben bővül a természettudományi kabinetek felszereltsége, és uniós támogatással elindul a bentlakás fejlesztése az EFKOLL projekt révén. 2008-ban elkezdődik a tetőtér beépítése,
miközben folytatjuk uniós támogatású e-tanulásos programunkat, a TÁLENTUM-ot. 2009-ben
Lépésről lépésre alternatív oktatású I. osztály indul, 19 személyes kisbuszt kap az iskola, amely
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Újmosnicáról behozza a kisebb diákokat az 1-es Általános Iskolába, majd a középiskolásokat
a Bartók Líceumba. Ebben az évben lépünk be a Kárpát-medencei tehetségpontok hálózatába
és elnyerjük az Európai Iskola díjat is. 2010-ben az iskolaösszevonások következtében beépül
intézményünkbe a Temesváron működő két magyar általános iskolai tagozat is, az 1-es Általános Iskola és a 26-os Általános Iskola, a kialakult szükséghelyzet következményeként alapítványi támogatással további két útvonallal bővül az iskolabusz-program. 2011-ben házigazdái voltunk a Magyar
nyelv ünnepe országos rendezvénynek, elindul az iskola Zöldövezet programja az elemi osztályok bevonásával és uniós pályázati támogatásból elkészül a
multifunkcionális gumírozott sportpálya a CHI-BO projekt révén. 2012-ben, www.bartok.ro címen megújul az
iskola honlapja , óvodai csoportokkal bővül az intézmény, újraalakul az iskola színjátszó csoportja Bartók
Diákszínpad néven és újabb uniós pályázatot nyerünk tehetséggondozás témában (PROFNET projekt). Továbbá
újabb országos versenynek vagyunk a házigazdái:
megszervezzük a XI. Tudományos Diákkörök Erdélyi Konferenciáját. 2013-ban először szervezünk Tehetségnapot iskolánk névadójának ünnepén, Zöldövezet
program indul az óvodában, újabb óvodai csoportot,
a törpe- és kiscsoportot indítjuk el, és tanévzáráskor
évkönyvet adunk ki. Tehetségpontunk munkáját Kiváló szintű akkreditációval értékelik a küldő szakértők.
Kilátás az iskolából
2014-ben befejeződik az óvoda belső épületének felújítása, megjelenik az ÖtNyolcaSOKK, a felső tagozatosok diáklapja, kiépül a testvérosztály
program a megye szintjén. Új szakot indítunk középiskolai szinten: a természettudomány
szakot. 2015-ben először szervezzük meg a Tálentum természettudományos versenyt szórványoktatási központok számára, szakoktatási tanulmányi ösztöndíjat hirdetünk meg, felújítjuk a
számítástechnika kabinetet. Kibővítjük a Térségi iskolahálózatot a felső tagozat szintjére.
Az idei tanévben 2 óvodai csoportban, 10 alsó tagozatos, 8 felső tagozatos és 9 líceumi
osztályban 574 diákunk tanul, a tantestületben 62 szakképzett pedagógus dolgozik. Oktatási
alapelveink: gyermekközpontúság, alkotó gondolkodásmód, tehetséggondozás, felzárkóztatás, alkalmazható tudás.
Szórványoktatási központként munkánkat a következő célok és feladatok mentén szervezzük: a szórványoktatás sajátos gondjaira, problémáira megoldást, alternatívát jelentő programokat gondolunk ki és működtetünk, ellensúlyoznunk kell a szórványról alkotott negatív képet, a hátrányból előnyt kell kovácsolnunk, ebben segíthet a határmentiség és a magas szintű
kétnyelvűség. Hisszük, hogy a változás kulcsa a pedagógus és a helyi elit együttműködése.
Ennek szellemében a mindennapi oktató-nevelő munka mellett egy sor sajátos programot működtetünk: az iskolák elérhetőségét segítik a térségi iskolarendszer programjai, az utazási támogatások, a temesvári iskolabusz-program, valamint a kollégiumi ösztöndíjprogramok. A
kisebbségi léttel – iskolával, a magyar nyelvtudás értékével kapcsolatos előítéletek lebontását segítik az anyanyelvi oktatási lehetőségeket népszerűsítő tevékenységek, anyagok, a szülőkkel, családokkal való közvetlen kapcsolatépítés, a Beiratkozási program, valamint a közösségi
élményt nyújtó programok. Az alacsonyabb gyereklétszám beszűkülő választási lehetőséget
és nagyon heterogén csoportokat jelent. Az ezekből származó hátrányokat a tehetséggondozó,
a közösségépítő programok, valamint a hálózatok építését segítő kezdeményezések kompenzálhatják. A többségi nyelvi környezet hatásait, a felcserélő kétnyelvűségi helyzetből adódó
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nehézségeket a változatos magyar nyelvi kompetenciafejlesztő programok, valamint a nyelvi
hatáserősítő programok orvosolhatják. A pedagógus szerepének és státusának megerősítését a
szakmai hálózat építésével, képzések szervezésével, ösztöndíjakkal és elismerésekkel igyekszünk megvalósítani.
Az iskola a közösség jövőjének kulcsa. Ezért fontos, hogy az iskola elvárt jövőképét nemcsak a
tanárok rajzolják meg, hanem a folyamatnak részesei legyenek a diákok, a közösségi vezetők, a
jelenlegi és a leendő szülői közösség képviselői. Az elmúlt hónapokban számos csoport megrajzolta már a számára kívánatos iskola jövőképet. A következő időszak ezek feldolgozásáról és
a további fejlődési irányok meghatározásáról szól. Tudjuk, hogy csak így lehet a mi iskolánk
több mint iskola.

JAKAB ILONA — KOCSIK ZOLTÁN

A Gerhardinum múltja,
jelene és jövője
A Gerhardinum Római Katolikus Teológia Líceum az 1992–1993-as tanévtől kezdve indította
el nevelési és oktatási szolgálatát, amelyet 24 esztendeje kötelességtudóan végez. A kezdetekkor két líceumi kilencedik osztály indult. A 2015–2016-os tanévben nyolc líceumi osztály, öt román nyelvű elemi, egy magyar előkészítő, egy
román gimnáziumi osztály és négy óvodai csoport működik az iskolánkban.
Diákjaink száma mára 343-ra nőtt, és ez a
gyarapodási folyamat őszre még több diákot
és óvodást fog iskolánkba csalogatni. A Gerhardinumban egy jól berendezett tágas bentlakás működik, amely otthont ad körülbelül
100 nem temesvári diáknak.
2015 novemberétől iskolánk regisztrált tehetségpont, mivel tevékenységeinkben előtérbe
helyezzük a gyermek képességeinek azonosíA tanintézmény épülete tását és annak fejlesztését. A gyermeki személyiség kibontakoztatása olyan, mint egy táncoló csillag születésénél való bábáskodás. Romániában a mi líceumunk az egyedüli katolikus tanintézet, amelyben kétnyelvű – magyar és
román – oktatás folyik. A diákok hét etnikailag különböző katolikus közösséghez tartoznak.
Közöttük találunk román, magyar, német, bolgár, cseh, horvát és szlovák anyanyelvű diákokat.
A nevelés egészében személyközpontú, így tehát a tanulási folyamat nemcsak az értelmi
képességek fejlődését tartja fontosnak, hanem az erkölcsi döntésekre való felkészülést is. Iskolánk oktatási folyamatának hátterében a keresztény teológiai emberkép áll: az ember egésze
transzcendenciájával együtt. Mivel piarista utódiskola vagyunk és piarista szellemiségben
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szeretnénk nevelni gyermekeinket, valljuk azt, hogy munkánk irányadó elve a nevelés által
evangelizálni. Ezért a piarista küldetést is magunkénak érezzük: „Együttműködő közösségekben,
fejlesztő közeget alkotva, hatékony segítséget nyújtani a ránk szorulóknak és hozzánk fordulóknak abban,
hogy kibontakoztassák teljes emberségüket, érett személlyé váljanak.”
A tanári testület 35 tagot foglal magába. A délutáni foglalkozás a bent lakó diákokkal három pedagógus felügyelete alatt folyik. Az egyik pedagógiai irányelvünk az, hogy nemcsak
a zseni, a teljesítményképes gyermek a fontos, hanem minden diák külön isteni felségterület,
ahová avatatlanul nem hatolhatunk be. Ezért fontos a differenciált oktatás, hogy mindenki tálentuma a lehető legjobban fejlődjön ki. A versenyekre és a vizsgákra külön felkészítjük a gyerekeket, és ez meg is hozza eredményét. Iskolánk és gyermekeink az egyház közösségében
élnek, ezért ez az intézmény életformáló hatást gyakorol ránk.

HADNAGY ÉVA

Főgimnázium Aradon
A Csiky Gergely Főgimnázium, Arad megye egyetlen magyar tannyelvű középfokú tanintézménye 1990-ben alakult az egykori Magyar Királyi Főgimnázium és az Aradi Katolikus
Főgimnázium jogutódjaként. Az iskola főépületében, melyet a magyar szülők adományából
építettek, 1923 óta folyik tanítás. A több mint 90 éves iskola épülete az utóbbi években komoly
javítási és felújítási munkálatokon esett át, és új épületszárnnyal bővült. Ebben az épületben
elemi, gimnáziumi és líceumi osztályokban folyik az oktatási, nevelési tevékenység. Az intézményhez tartozik a minden igényt kielégítő Kincskereső Óvoda, valamint az iskola kollégiuma, ahol a megyéből érkező diákok részesülnek gondos ellátásban, nevelésben.
Szórványban létfontosságú, hogy a magyar gyermekek anyanyelvükön tanuljanak tovább,
ezért az iskola igyekszik minél több szakot indítani, hogy minél többféle választási lehetőséget kínáljon a diákoknak. A tanítás mellett nagy figyelmet fordítunk diákjaink sokrétű nevelésére is. Az a célunk, hogy megerősítsük identitástudatukat, elültessük bennük a hagyományaink
iránti tiszteletet és rászoktassuk őket a hagyományok ápolására. Ezzel egy időben igyekszünk
felkészíteni gyermekeinket arra, hogy helytálljanak majd a felnőttek világában, bárhol, bármilyen körülmények között.
Iskolánk az aradi magyarság fellegvára, és mint ilyen, közösségépítő, közösségmegtartó
szerepe is van. Hagyományos iskolai rendezvényeinket nemcsak a szülők és rokonok tisztelik meg jelenlétükkel, hanem az Arad megyei általános iskolák, illetve határon túli partneriskoláink képviselői is. Mi mindannyian – pedagógusok, szülők, intézményes partnereink és támogatóink – azonos célért dolgozunk, közös jövőnk alakítása a legfőbb gondunk. Munkánkat abban a Goethe-i szellemben végezzük, amely szerint „…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy
szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni vagy inkább repülni.”
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ILLÉS MIHÁLY

Tanár, költő, színműíró, műfordító

A temesvári magyar irodalmi és közélet meghatározó egyénisége több mint hetven éven keresztül. A sok innen emigráló
ellenében ő az ideköltöző és itt maradó, na meg a „mosolygó
és haragvó költészet” bánsági szárba szökkenője.
Anavi Ádám (szül.: Frucht Ferenc) Tordán látja meg a napvilágot 1909. február 20-án. Szülővárosában érettségizik, majd a kolozsvári Ferdinánd Tudományegyetem „csak ő tudja, miért”
filozófia szakán szerez diplomát. 1937-től nyugdíjazásáig tanít Temesváron – generációk emlékezetében sajátítva ki „a Tanár úr”jelzőt.
Már 1928-tól publikál különböző erdélyi lapokban, de folyamatos irodalmi munkássága 1940-től számítható, amikor Temesváron megjelenik az Öregek igazsága című színművét tartalmaAnavi Ádám
zó kötete. Összesen öt színpadra szánt darabot publikál, ezek
közül két mesejátékát – Kecskelovag (1971-ben) és Fénypásztorok (1980-ban) – nagy sikerrel mutatják be a temesvári színpadon, Kepler és Androméda című drámáját román nyelvre is lefordítják (1995), századik születésnapjára pedig a Temesvári Csiky Gergely Színház a II. Matyi című
történelmi vígjátékával készült.
Anavi Ádámot elsősorban költőként ismerik. Verseskötetei különböző okokból hosszú időközönként jelennek meg, s talán ezért a költő életszakaszainak egy-egy szintézisét, átfogó elemzését is nyújtják az olvasónak. Sorra fellapozva köteteit, mindez szembeszökő: a Hess, szegénység
(1944) verseitől kezdve, az Indulnak hadirendben (1953) kötetén át, eljutunk az Etika és kibernetika (1970) sorainak lendületes gondolati töltetéig. Mindezzel későbbi köteteinek: Metaforás
idők (1974), Szembesítés önmagammal (1988), A sanda mészáros szemével, avagy Napóleon poloskája
(1996) az egyre mélyebb, komorabb, ám egyúttal szatirikusabb és finom zeneiséggel megírt
verseiben is találkozunk.
Úgy tűnik, igencsak ráér, hiszen évekig képes egyes verseit csiszolgatni, és 95 évesen maga
állítja össze a Válogatott versek (2004) című gyűjteményes kötetének tartalomjegyzékét. Ekkor már mindenki a századik születésnapját várja, és amikor az eljön, napra pontosan, tisztelői
utolsó útjára kísérik a költőt… Halála után, leánya szerkesztésében még megjelenik egy kötete, az addig ki nem adott verseivel Élj sokáig, halj meg gyorsan (2010) címmel.
Visszatekintve, fürkészve Temesvár tovatűnő éveit, ott látjuk Anavi Ádámot mindenütt, ahol
irodalom születik, amikor az irodalomért tesznek vagy éppenséggel neki kell tennie valamit.
Jelen van, ha művészeti folyóiratot vagy napilap irodalmi mellékletét szerkesztik, irodalmi kört

régi(j)óvilág

TANÁRAINK VOLTAK

2015. DECEMBER

53

vezet, és ha éppen úgy adódik, maga fordítja más nemzetiségű íróbarátai műveit magyarra.
Ezen momentumok nélkül élete nem volna teljes. A Temesvári Írói Egyesület díját 1970-ben
nyeri el, majd 1990-ben a Romániai Írószövetség díját is megkapja. 2002-ben lesz Temesvár
díszpolgára.
Anavi Ádám úgy tudott lokálpatrióta lenni, hogy közben nem zengedezett ódákat a városról ahol él, visszaemlékezéseiben sem sokat mesél antropikus környezetről, de mindig van
szava érdekes emberekről. Életének akár csak rövid áttekintése is egyben a huszadik századbeli Temesvár történetének és az itt kibomló emberi sorsok megidézése.

MATEKOVITS MIHÁLY

Kovács Mihály

Az aradi egykori 3-as Számú Középiskola fénykorának kiemelkedő matematikatanára volt.
Évekig, talán évtizedekig minden Arad megyei magyar iskolában tanító matektanár Miska bácsi
tanítványa volt. A hatvanas-hetvenes években többször is hiány volt humán szakos pedagógusokban, de a reál szakosok helyükön voltak. Kovács Mihály az Arad megyei Simonyifalván
született 1909-ben, itt járt iskolába is, majd itt tanított jó néhány évig.
Jó tanuló lévén tanítóképzőbe küldték szülei és a falu papja, Székelykeresztúron, majd Székelyudvarhelyen lett belőle az a tipikus magyar tanító, aki mindenhez értett, amire egy faluközösségben szükség volt. Simonyifalva zömében iparos falu volt, s ez tükröződött az emberek
iskolához való viszonyulásukban is. A fiatal kántor-tanító úr szavára mindenki odafigyelt, még
ha a gyakorlatban nem is kántorizált (se hangja, se hallása nem volt erre megfelelő). De felesége, a falu akkori német tanítónője megoldotta ezt a feladatot, hiszen magyar kultúrájú, katolikus leány volt.
Miska bácsi látta a két háború közötti nagy elszegényedési hullámot, gyorsan figyelt környezetére és megalakította a faluban a Hangya Szövetkezetet. Nagyon sok család ennek köszönheti, hogy nem ment teljesen tönkre. A második bécsi döntés után a magyar határ a közelben
húzódott, de a tiszta magyar Simonyifalva Románia része maradt. Az emberek csomagoltak,
szekérre rakták kicsi dolgaikat, amiért sokan egy életen át dolgoztak, hogy induljanak Magyarország felé.
Akkor már jártak a hírek, az áttelepülteket nem fogadták kitörő örömmel, se munkahelylyel, se fedéllel. Kovács Mihály egy éjszakán át beszélgetett a tapasztalt plébánossal, Bozóki
Mihállyal, majd úgy döntöttek, hogy maradnak. Nem vállalták az esetleges családi tragédiákat. Reggelre minden család levette szekeréről dolgait, ha a pap és a tanító nem megy, mi is
maradunk. A demokrácia „beütésével” a fiatal tanítót a megye tanfelügyelőnek rendelte, s egy
román kollegájával (akivel egy életre barátságot kötött) kellett járniuk a magyar falvakat és
szétválasztani a háború előtt egyesített oktatási intézményeket, jogilag és anyagilag meghatározni a különálló román és a magyar iskolákat. Akkor nem gondolták, hogy 1959-ben újra-
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vagy visszaegyesítés lesz. Közben Aradon tanított, elvégezte a Bolyai Egyetem matematika szakát, s hamarosan a Magyar Vegyes Líceum és jogutódainak szaktanára lett, 1972-ben való nyugdíjazásáig.
73 évet élt, de tanítási módszereit, a matematika átadását ma is követik (immár nyugdíjas)
tanítványainak aktív tanár tanítványai.
„65 gyermeket tanítottunk osztatlan V–VII. osztályban Simonyifalván. Hogy csináltátok? (kérdeztem). Volt nádpálca is, szép szó is – de főleg bizalom a szülők részéről. A tanító szava, döntése, esetleg
pálcahasználata vitathatatlan volt. De mind megtanulták a szorzótáblát és szép anyanyelvünket”. Kisugárzása példaértékű, ma is érződik Simonyifalván és Aradon.

MATEKOVITS MIHÁLY

Kovách Géza

Nem volt mindennapi ember vagy átlagos tanár. Ő
volt „a Gazsi” diáknak, szülőnek, aradinak és a megyebeli magyaroknak. A Szilágyságból vetette a sors a Maros parti városba, itt tanított, élt, kutatott és megírta
több falu monográfiáját. Harsány hangja mögött hatalmas gyermekszeretet bújt meg. Ismerte tanítványait, de
az iskola olyan tanulóit is, akiket nem tanított órarendszerűen, de tudott róluk, eredményes munkáikról.
Anekdoták tucatjai kötődnek nevéhez, de nem is érdemes kutatni, hogy melyik igaz és melyik csak szóbeszéd – ezek valamennyije olyan „gazsis”. Csodáltuk tudását és csodáltuk alaposságát. Kevés tanártól hallottuk
valamire azt, hogy ezt nem tudom pontosan, majd utánanézek! És utánanézett, nem voltak pontatlan információi.
Voltak nagyon jó és nagyon rossz napjai is, ahogy
mondta fiatalabb kollegáinak, az élet megrugdosta. De Kovách Géza
az osztályban sosem volt negatív kisugárzása. Szeretett kártyázni (néhai Kovács Miskával és
Gnandt Jánossal, illetve Réhon Jocóval), bár szerinte sosem tanult meg (rendesen) alsózni.
Magánélete nem volt sikeres, s ezt kárpótolta tanítványai, de főleg egykori diákjai erkölcsi
támogatásával. Egyetemi hallgató, majd tanár koromban is éreztem, hogy Gazsi figyel, biztat,
lehord és tanácsol. Vasárnap délutánonként néha órákig ült nálunk, nem kellett beszélni, nem
beszélt, a családi közösséget akarta egy kicsit érezni.
Munkáját történészek feldolgozták és még dolgoznak rajta. De az igazi dr. Kovách Géza itt
jár köztünk, az aradi Nyugati Jelen – Kovách Géza Baráti Társaság keddi összejövetelein, sírja
körül, amit néha megkapálunk, és amikor egy jót koccintunk az iskola, ISKOLÁNK egészségére!
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BARNA GÁBOR

A Bánság földrajztudósa
T. Székely László (1912–1982)1
Székely László 1912. január 7-én született a Csík megyei Gyimesbükkön (románul GhimeșFǎget, Bákó megye, Románia) vasutascsaládban. Édesanyja korán elhalt. Az elemi iskola I–IV.
osztályát 1918–1922 között Gyergyószentmiklóson végezte. Itt járt gimnáziumba is, az I–IV.
osztályt anyanyelvén, a főgimnáziumi osztályokat, az V–VIII. román nyelven végezte. 1930.
szeptember 26-án Marosvásárhelyen érettségizett román nyelven. A család anyagi helyzete
nem tette lehetővé, hogy egyetemre menjen. Ingyenes főiskolai
tanulmányok végzésére a gyulafehérvári római katolikus teológiai akadémián volt lehetősége, ahová 1930. szeptember 15-én nyert
felvételt. Itt végzett 1935 nyarán.
Teológiai tanulmányai mellett, Bitay Árpád irodalomtörténész
és műfordító egyik leglelkesebb tanítványaként, három éven keresztül fejlesztette román- és németnyelvtudását. Felszentelése
után 1935. szeptember 1. és 1936. április 15. között Majláth Gusztáv Károly erdélyi római katolikus püspök Zetelakára helyezte
segédlelkésznek és hitoktatónak. 1936. április 16. és 1937. május
31. között csíkszentdomokosi káplán és hitoktató volt. 1937. június
1. és 1938. május 31. között hasonló szolgálati beosztásban Csíkcsatószegen működött.
1938. június 1-től saját kérésére Petrozsénybe helyezték át, ahol
1940. augusztus 31-ig a munkát kereső és vállaló székely ifjak és
T. Székely László
leányok szociális és erkölcsi gondozása volt a feladata. A következő évben, 1940. szeptember 1. és 1941. augusztus 31. között kolozsvári állami és felekezeti
iskolai hittanár, segédlelkészi beosztásban. 1941. szeptember 1-től középiskolai óraadó tanár
lett Csíkszeredában, felügyelő pedagógus az ottani katolikus fiúlíceum diákotthonában. 1944.
július 1-én katonai behívót kapott, és 1945. február 28-ig a marosvásárhelyi 550. számú tábori
kórházban dolgozott. 1945 márciusától mintegy két hónapig a csíkszeredai líceumban tanított, majd püspöke Csíkkarcfalvára küldte, hogy hozza rendbe az iskola épületét és szervezze
újjá a gimnáziumot. 1947. november 1-ig tanár és igazgatója is a csíkkarcfalvi gimnáziumnak.
1945 szeptemberében beiratkozott a Bolyai Egyetem bölcsészettudományi karára történelem–
1Az

életrajzi összeállításnál felhasználtam özv. Székely Lászlóné, Bojtos Erzsébet 1983. január 15-én férje munkásságáról összeállított 5 oldalas bibliográfiáját, 7 oldalas feljegyzését és 4 oldalas kiegészítését (a Szegedi
Néprajzi Tanszék Adattára [SZENTA] Székely László hagyatéka, kézirat), a Magyar Katolikus Lexikon szócikkét, valamint Székely László hagyatékában föllelhető, saját maga által írott életrajzi vázlatokat, magyar és
román nyelvű beszámolókat, bibliográfiákat.
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földrajz szakra, ún. látogatás nélküli tagozaton, Gunda Bélánál2 pedig néprajzot hallgatott. Közben továbbra is Csíkkarcfalván tanított. Diákjai segítségével 1946-ban megszervezte a Felcsíki
Néprajzi Múzeumot. Tevékenységét elismerően méltatta professzora, Gunda Béla is. 1947. július 1-jén szerezte meg licenciátusát történelem–földrajz szakos tanárként. A brassói magyar tanítási nyelvű líceumban tanított történelmet és földrajzot.
Az ún. tanügyi reform idején, a felekezeti iskolák államosításakor, 1948. szeptember 1-től
az állami tanügybe jelentkezett szolgálattételre. Bár ettől püspöke, Márton Áron 1948. augusztus 14-én kelt 1904/1948 számú hivatalos levelében eltiltotta, s áthelyezte Törcsvárra segédlelkésznek, Székely László a tanítást választotta. Ekkor, élete delén, Székely László kilépett az
egyházi szolgálatból.
1949. július 28-án néprajzból doktorált Gunda Béla professzornál a Bolyai Egyetemen. Doktori értekezésének címe: Az életfordulók néprajza. A paraszt társadalom alkata az életfordulók csíki
néprajzában. Ezt követően, 1950-ben megnősült. Felesége Bojtos Erzsébet óvónő lett, akivel két
gyermeket neveltek fel: Lászlót (1951, grafikus) és Attilát (1954, építészmérnök).
1948. szeptember 1-jén került Temesvárra, ahol 1973 őszi nyugdíjba vonulásáig tanított. Első
temesvári munkahelye a 14. és 20. számú magyar tannyelvű általános iskola volt, ahol földrajzot tanított. Ugyanebben az időben a rövid ideig fennálló magyar tanítóképzőben pedig a
történelem tanára volt. 1950 és 1957 között a temesvári Magyar Vegyes Líceum
(későbbi nevén a 4. számú középiskola)
földrajztanára, és az esti líceum felelőse
volt. Osztályfőnökként csoportos, szünidei kirándulásokra vitte tanítványait.
1957-től 1971-ig a temesvári 1. és 12.
számú magyar tannyelvű általános iskolában tanított földrajzot, majd 1971 és
1972 között a 2. számú Matematika–Fizika Líceum és az 1. számú tízosztályos általános iskola magyar tagozatának földrajztanára.
Nyugdíjazása előtti utolsó évben az
Osztálykiránduláson 1. számú tízosztályos általános iskolában tanított. 1973-ban vonult nyugalomba. Ettől kezdve végre teljes idejét a néprajzi tudományos
kutatásnak szentelhette. Nyolc év alatt több mint ötven dolgozatot publikált: tanulmányokat,
újságcikkeket, mellette pedig számos néprajzi szakmunkát ismertetett. Kiadásra előkészítette csíki néprajzi kutatásainak anyagát, ami azonban csak halála után jelenhetett meg felesége gondoskodása folytán, Erdélyi Zsuzsanna és Pusztai Bertalan szöveggondozásában a Szent
István Társulatnál, Budapesten3. Könyv- és kéziratos hagyatékát 1998-ban a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke vásárolta meg4. 1982. július 24-én távozott az élők sorából. Székely László íráskészsége és kutatói vénája már korán megnyilvánult. Első írásait még
2Gunda

Béla: Az erdélyi néprajzi kutatások jövője. Utunk, 1946. 3. sz. 6.
László: Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási néprajza. Lektorálta Erdélyi Zsuzsanna. A szöveget gondozta, a
mutatókat és a szómagyarázatokat készítette Pusztai Bertalan. A dallamokat lejegyezte Kubinyi Zsuzsa. Szent István Társulat, Budapest, 1995. 544 oldal
4A szegedi néprajzi tanszék diákjai Barna Gábor szakmai irányításával 1996–2001 között feldolgozták a máriaradnai ferences kolostor mintegy kétezer darabból álló fogadalmi képgyűjteményét, s a Bánság, valamint a DélPartium egész területén utánajártak az adományozás szokásának. Munkájuk magyar és német nyelven jelent meg.
Barna Gábor szerk. „Mária megsegített…” Fogadalmi tárgyak Máriaradnán / „Maria hat geholfen …” Votivgegenstände in
Maria-Radna I-II. Néprajzi Tanszék, Szeged, 2002.
3Székely
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önképzőkörös diákként készítette. A hangya címmel írt karcolatát a kolozsvári magyar ifjúsági
folyóirat, a Jóbarát közölte 1929-ben. Ezt követően néprajzi elemekkel átszőtt és erkölcsi nevelő
célzatú színes írásokat kért és közölt tőle a Gyergyói Újság, Csíki Néplap, Kis Keresztesek, Vasárnapi
Harangszó. Ezeknek az újságoknak külső munkatársa volt. Első nagyobb tanulmányai az Erdélyi
Tudósító, Erdélyi Iskola, később pedagógiai jellegű írásai a Vezetők Lapja, Pionír, bukaresti Jóbarát
című folyóiratban láttak napvilágot. A romániai kommunista rendszerváltás után (1948), különösen az 1950-es évek második felétől, rendszeresen publikált néprajzi írásokat a temesvári Szabad
Szó és az Előre című országos napilapban.
Pedagógiai és földrajzi cikkeit a temesvári Szabad Szó, az országos Előre című újságok közölték, tanügyi írásait a Tanügyi Újság. Több, vallási néprajzi jellegű szaktanulmánya jelent meg a
bukaresti Könyvtári Szemle és a budapesti Vigília hasábjain is T. Székely László név alatt, ahová
Rónay György főszerkesztő befogadta írásait5.
Első néprajzi munkáját 1936-ban jelentette meg Szenthelyek, ünnepnapok. Csíkszentdomokos és
Balánbánya turista kalauza címmel (Szerző kiadása. Kolozsvár, 1936). Ezt követte az Áhítat a
falun. Adatok Csíkszentdomokos vallási néprajzáshoz (Szerző kiadása. Csíkszereda, 1943) és az Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához (Csíkszereda, 1943, 2. kiadás Kolozsvár 1944)
című könyvecskéje. Ezeket az írásait elismerően és melegen méltatta Söveges Dávid6 a Pannonhalmi Szemle7 hasábjain.
Ám ezt leszámítva, Székely László szinte „magányosan, nemcsak a hazai, hanem a romániai
magyar néprajzi kutatás műhelyeitől is szinte teljesen elszigetelten tevékenykedett” – írta nekrológjában Hofer Tamás az Ethnographia hasábjain8. Maga Székely László is azt panaszolta Bálint Sándorhoz írott egyik 1977-es levelében, hogy „sajnos témáim vallásos tartalma miatt nincs
lehetőségem a közlésre”9. Néhány hónappal később szintén arról írt, hogy „nem rajtam múlik,
hogy kevés írásom lát napvilágot: ma ugyanis kevesen értékelik ezt a munkát s gyenge lehetőségem van a közlésre is”10. Élete utolsó éveiben azonban személyes kapcsolatot is kiépített
Bálint Sándorral. A szegedi professzor felfigyelt Székely Lászlónak a Vigília 1974. és az 1975.
évi számaiban megjelent cikkeire. Levelet írt neki, így indult kapcsolatfelvételük. Bálint Sándor
hosszas előkészület után, valószínűleg 1978 júniusában látogatta meg Székely Lászlót Temesváron. A levelekből kitűnik, ekkor ment el Máriaradnára is. Bálint Sándor elismerése, figyelmessége és barátsága nagyon jólesett Székely Lászlónak. Egy 1978-ban kelt levelében azt írta:
„[…] engedje meg, hogy kifejezzem köszönetemet és hálámat azért a figyelemért, amellyel
észrevette munkámat és értékes műveiben arra többször hivatkozott. Ezzel egyszersmind közkinccsé tette azt, amire én nem voltam képes.”11
5A

20. század több Székely Lászlót is ismer, aki jeles életművet hagyott hátra. Ilyen volt Temesvár főépítésze
Székely László (Nagyszalonta, 1877 – Temesvár, 1934), a papköltő Székely László (Budapest, 1894 – Székesfehérvár 1991). Ez a névegyezés, különösen a Temesvárott máig ismert, elismert és számon tartott építész Székely
Lászlóval tette szükségessé, hogy szerzői neveként az általa is használt T. Székely László formát válasszuk!
6Söveges Dávid Imre dr. (1917–1996) a lelkiségtörténet legkiválóbb magyar kutatója a 20. században. Tolna megyében,
Földespusztán született, 1935-ben lépett a bencés rendbe. Tanulmányait a Szent Gellért Tanárképző Főiskolán, Pannonhalmán és Budapesten végezte 1943-ban (magyar–német szakos tanárként). Tanári munkáját Budapesten és Pápán
kezdte, majd Pannonhalmán lett gimnáziumi és főiskolai tanár, majd diákotthoni nevelő (prefektus), 1953-tól
igazgatóhelyettes, az 1956–57-es tanévben igazgatója volt a gimnáziumnak, innen vitték börtönbe. 1959-tól ismét
főiskolai tanár, majd 1965–73-ig tanít a gimnáziumban, 1973–78-ig a rendi növendékek magisztere, majd főiskolai tanár egészen haláláig.
7Pannonhalmi Szemle 1943. 223-224.
8Hofer Tamás: Székely László (1912–1982). Ethnographia XCIII. (1982) 453-455.
9Székely László levele Bálint Sándorhoz 1977. március 15. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Bálint Sándor hagyatéka, Levelek.
10Székely László levele Bálint Sándorhoz 1977. június 16. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Bálint Sándor hagyatéka,
Levelek.
11Székely László levele Bálint Sándorhoz 1978. március 14. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Bálint Sándor hagyatéka, Levelek.
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Magát nemcsak néprajzosnak, folkloristának, hanem pedagógusnak, földrajzi és természettudományi írónak is nevezte egy 1973-ban, nyugalomba vonulásakor írt feljegyzésében.
Számos munkája kéziratban maradt:
1. Az életfordulók néprajza. A paraszttársadalom alkata az életfordulók csíki néprajzában.
(disszertáció)
2. A csíki népszokások költészete. A közösség és az egyén szerepe a csíki népszokások költészetében.
3. Csíki táj a néprajzban. A csíki hagyományos élet tájnéprajza.
4. Áldásos esztendő. A napfordulók csíki néprajza.
5. Temes megyei néprajz. A hagyományok mozgékonysága a Temes megyei magyarság néprajzában.
6. Természet és katedra. Modern áramlatok az oktatásban, földrajz a kiránduláson. 1974:448.

TORÓ T. TIBOR

Csak pontosan, szépen
Soós Márta tanárnő emlékére
A tudáshoz és a tudományhoz való viszonyomat egy otthonról hozott mondás határozta
meg – apámtól tanultam, ő idézte, félig viccesen, de azért kellő komolysággal Ernest Rutherford Nobel-díjas atomfizikus mondását: „A fizika a tudomány. A többi bélyeggyűjtés”.
Bélyeget is gyűjtöttem, mint sok minden mást
kamasz koromban, de az életem fontos része a
fizika bűvkörében telt és telik mind a mai napig,
annak ellenére, hogy azért eléggé messze gurultam el az életet adó fától az elmúlt negyed évszázadban.
A „bűnös” ebben – a családi indíttatás mellett – egykori középiskolai fizikatanárnőm, Soós Márta, akinek emlékét próbálom megidézni
e néhány gondolattal. Amikor 1972-ben nemzedéktársaimmal együtt elkezdtük a középiskolát
az akkor alig egy éve létrehozott 2-es számú Ma- Illusztráció a fizikához
tematika–Fizika Líceum – a mai Bartók Béla Elméleti Líceum jogelődje – kilencedik osztálya tanulóiként, kiválasztottnak éreztük magunkat, mert az iskola aligazgatónője, Soós Márta tanárnő tanítványai lehettünk.
Szigorú tanárként tartotta számon a szájról szájra terjedő diáklegendárium, ezt erősítette
meg első találkozásunk is, majd a panaszokra – mármint, hogy nehéz a lecke, újszerű, furcsa –
érkező refrénszerű válasz: „Gyerekek, ez fizika, nem játék”.
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Számomra ez természetes volt, hiszen tudtam, a fizika a tudomány, a többi szórakozás.
A többiek azért nem feltétlenül gondolták így. Sem a diákok, sem a tanárok többsége. Ezért
lettem Márta néni egyik kedvence, és ezért lett ő egyik kedvenc tanárom.
Nem látványosan, de módszeresen, következetesen, elkötelezetten, nagy tapasztalattal és
mégis lélekkel tanított. Fizikát és egyebet. Tartást. Életet. És tette ezt úgy, hogy az iskola aligazgatójaként mindenkivel és mindennel törődnie kellett. A szereposztás szerint – amely
akkor diákként nem volt számunkra egyértelműen világos, de azért éreztünk belőle valamit –
az igazgató, Tácsi Erika volt a frontharcos, aki a szakmai és politikai hatóságokkal vívta mindennapi csatáit az iskola korlátozott önállóságáért, az aligazgató, Soós Márta pedig a nyugodt erő, a hátország. Amitől működik egy rendszer.
Rendszer. Ez kulcsszó. Azóta kísért és meghatározza gondolkodásomat. A rendszerben
való gondolkodás, értékelés, elemzés. Az összefüggések és kapcsolatok fontossága. Legyen
szó fizikáról, társadalomról, politikáról. Ennek a gondolkodásmódnak egyik kútfőjét itt lehet megtalálni, Márta néni fizikaóráiban.
Közmondásos szigorúságával a
tanítványok iránti mértéktelen szeretetét próbálta leplezni. Többnyire
sikerrel, bár azért éreztük mi a szeretetet a szigorú tekintet és szavak
mögött.
A szerep mögötti Soós Márta
igazi arcát akkor ismertem meg jobban, amikor az egyetem által felnőttnek minősítve – lélekben azonban
még kamaszként – a pedagógiai „barikád” túloldalára kerültem.
A dolgok szerencsés összejátszáSoós Márta, Varga Anikó és Toró T. Tibor a 80-as években sa és néhány, iskolánk jövője iránt
elkötelezett ember – közöttük a már említett Tácsi Erika–Soós Márta vezetői tandem – ügyességének köszönhetően 1981-ben alig hat évig tartó, de annál intenzívebb pedagógusi pályámat
egykori iskolámban kezdhettem el, belecsöppenve egy mind szakmai, mind emberi szempontból kivételes munkaközösségbe, Soós Márta és Varga Anikó mellé harmadiknak. Sokat
tanultam mindkettőjüktől: szakmát, szolidaritást, emberi tartást.
Itt is Márta néni volt az, aki összetartotta a csapatot: a nyugodt erő, akinek már elsődleges célja a tehetséges kollégák segítése és helyzetbe hozása és nem önmaga fényezése, Anikó
a frontember – akkor a régió legjobb fizikatanárainak egyike – tanári pályájának csúcsán, de
töretlen lelkesedéssel megáldva és jómagam, a fiatal és szépreményű kezdő. Életem talán legértelmesebb időszaka volt ez a néhány év.
Márta néni nyugdíjaztatása alkalmából rám testálta féltve őrzött kincsét, Newton főműve,
a Philosophiae Naturalis Principia Mathematica magyar kiadását, amelynek felmutatásával kezdte minden nemzedéknek tanítani a mechanika törvényeit. Éreztem, azóta is érzem: nemcsak
egy szép ajándékot kaptam, szeretetének és bizalmának tárgyi bizonyítékát, hanem a könyvvel együtt felelősséget is.
Amely kötelez. Helytállásra, következetességre, elkötelezettségre: tegyük a dolgunk, ahogyan kell. Pontosan, szépen.
Mint ahogyan azt Soós Márta tanárnő tette, amíg élt.
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BODÓ BARNA

Akire a mai iskolások felnézhetnek
Mandics György1
Kollégáról nehéz írni. Barátról nehezebb. Még nehezebb a személyes kapcsolatot látszatobjektivitással felülírni. Nem is próbálkozom hasonló manőverrel, kijelentem: Mandics Gyuszi
barátom. (Hogy miért Gyuszi, arra a választ soha nem kerestem…)
Temesvári diákéveim idején fiatal költő, akit észrevesz az erdélyi magyar irodalmi világ.
A diákéveim végére már szerkesztő, maga mögött tudja a pár esztendős matematika-tanárságot. Öt évtized pörgött le azóta, s Zsombolyán, ahol a líceumban meg tudta nyerni a diákságot, már nincs magyar líceumi osztály, az általános iskola is alig működik. Amikor 1972-ben
Mandics György bekerült Temesvárra az akkor alakult Facla Kiadó magyar szerkesztőjének, a zsombolyai
magyar oktatás jövője nem forgott veszélyben.
Mandics György lassan fél évszázados írói-kutatói pályája a folyamatos váltás jegyében indult. Mintha célul tűzte volna ki, hogy két egymást
követő munkája jellegében eltérő legyen. Ez a kutató elme sajátsága, azé
az emberé, aki figyeli korát, akit folyamatosan kérdések gyötörnek, aki
a kihívások erdejében nem tud, nem
akar leragadni egy (fő) téma mellett. Mandics György
Ebben talán csak az utóbbi évek termése mutat némi változást… A matematikatanár előbb
költőként mutatkozott be (1967 és 1968), majd kimondottan esztétikai feladatra vállalkozott
Ion Barbu / Dan Barbilian román matematikus költő Másod-játék / Joc secund c. kötetéről írt
szemantikai elemzésével (Harmad-játék, 1977), amelyért írószövetségi díjat kapott.
A mindig újat kereső, új szellemi tájak felfedezésére induló Mandics következő munkája
a Salló Ervin professzorral közösen írt Zöld emberkék, tollas kígyók, tüzes szekerek? c. könyv
(1977), amelyben az akkor az érdeklődés középpontjába került paleoasztronautikai irodalom értelmezési keretét vizsgálták meg és mutatták be. Nem monografikus munkát készítettek, hanem az új jelenséget vizsgálták, elemezték.
1Mandics

György (Temesvár, 1943) – tanár, költő, író, újságíró, esszéíró, fordító. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte, 1966-ban matematika–fizika szakos tanári oklevelet szerzett a Temesvári Egyetemen.
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A temesvári és a magyar matematikatörténet csúcspontját jelentő Bolyai János-mű, a nem
euklideszi geometria megszületését jelentő temesvári levél okán (akkori feleségével együtt)
írt költői értelmezések, a Bolyai János jegyzeteiből (1979) annyira „matematikusira” sikeredett,
hogy volt szerző, aki Bolyai János saját jegyzeteiként idézte dolgozatában. Következő munkája is társszerzős, az Egyed Péterrel, Neumann Máriával és Salló Ervinnel közösen írt Modell és valóság (1982), amelyben társadalmi és természeti jelenségek modellezését vizsgálják.
A temesvári forradalmi eseményeknek sok olvasata létezik. Mandics 1991-es trilógiája (Temesvári golgota) hatalmas írásfolyam arról, ahogyan Mandics Temesvár sorsfordító eseményeit
látta és láttatja. De ezt megelőzően, a diktatúra keményedésének jeleként, előbb tudományosfantasztikus elbeszéléseket (Vasvilágok, társszerző felesége, M. Veress Zsuzsa, 1986), illetve írástörténeti munkát (Rejtélyes írások, 1987) jelentetett meg.
Itt megállok köteteinek a felsorolásával, pedig kb. a feléig értem el a sornak. Ugyanis a
két utóbbi munka utat jelöl ki a folytatást illetően, hiszen a továbbiakban kiemelt kérdéskörök számára az ufológia, illetve az írástörténet, pontosabban a rovásírás. Egyik illetve másik kutatási területe is sajátosan mandicsi: hihetetlenül széles és bizonyos mértékben felületesen kezelt szakirodalmat dolgoz fel.
Több tízezer kötetes házi könyvtárát érdemes volna fiatal kutatók számára modellként mutatni: ebbe a kultúrtörténet jelentős, illetve legtávolabbi és legkevésbé divatos kérdéseit, illetve
dilemmáit is taglaló munkákat összegyűjtötte. Felmerül a kérdés: miért szerez be egy középeurópai magyar egy japán nyelvű kultúrtörténetet, mikor és hogyan hasznosítja?
Mandics a kultúra terén a nemes értelemben vett „mindenevő”, akinek kellenek az ínyencségek. Fél tucat nyelven olvas, további nyelveket szótár segítségével képes megérteni. Ő minden szövegben az eredeti változatot keresi, mások értelmezése akkor érdekli, ha már kialakult, de legalábbis körvonalazódik a saját véleménye.
Ezért van az, hogy a rovásírással kapcsolatos könyvei olykor vitát gerjesztenek, elolvas/
újraolvas olyan szövegeket, amelyek sokáig tudományos közhelynek számítottak, és ezért
szinte senki nem vállalkozott az ellenőrzésükre. Mandics olvas és összeolvas. Vagyis olyan
szövegeket állít egymás mellé, amelyek más kutatók számára nem
voltak fontosak vagy érdekesek. Előre-, továbblép. Például elméletet alkot a székely írás feltételezett ókori forrásairól.
Ha valaki azt mondaná, hogy Mandics György a 90-es évektől már nem a régi, mert nem keres új dilemmákat, már nem vált
témák és területek között, akkor a válaszom: a nyitottság, a kíváncsiság, az alaposság továbbra is jellemzik, ugyanakkor megszűnt két külső gátló hatás: az ideológiai irányítottság és a hétköznapok megélhetési nyomása.
A diktatúra idejében a váltások egyik oka a kort meghatározó szellemi gyeplő. A másik ok hétköznapi. Mandics György azért
lett budapesti lakos, mert a temesvári magyar kulturális világban nem talált magának olyan munkakört, amelyből normálisan
Nagy sikerű könyve megélhetett volna úgy, hogy szellemi portyázásait szabadon végezhesse. Mandics György nem elköltözött, hanem a mindennapok kényszere és a kutató habitusa közötti feszültség okán hagyta itt szülővárosát.
Nekem és még sokunknak örök temesvári, akire – Nagy Gáspárt idézve – jellemzőek a
tervezett és szerkesztett véletlenek. Aki a szellemvilág megannyi területén képes arra, hogy maradandót alkosson.
Nem könnyű ember. Nem is nehéz. Ember.
Az értelmiségi prototípusa.
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JUHÁSZ BÉLA

Csevegés Aradon
Éberle Trudival
Éberle Emília Gertrude (Trudi) 1964. március 4-én született Aradon. A világ tornasportjának
kiemelkedő egyénisége. Az 1980-as olimpia kétszeres ezüstérmese. Szövetségi edzői: Károlyi
Béla és Károlyi Márta. Többszörös világ- és Európa-bajnok. Jelenleg az egyesült államokbeli
Sacramentóban él családjával.
J. B.: Bevallom, elég keveset tudok rólad, kivéve sikereidet. Mesélj egy kicsit a gyerekkorodról! Hova jártál iskolába?
TRUDI: A volt zárdába, az egyesbe. Itt végeztem
el hat osztályt. Aztán elvittek a „lot”-ba, azaz a válogatottba. Onești-en voltam másfél évet, közben Déván
megépítették a nagy tornaközpontot, és ide költözött
a válogatott. 1976 szeptemberében vittek Onești-re és
1978 áprilisában kezdtük a munkát Déván.
J. B.: Románba vagy magyar iskolába jártál?
TRUDI: Magyarba! Épp ezért van most is gondom
a román nyelvvel.
J. B.: De a „lot”-ban románul beszéltetek… És véÉberle Gertrude (Trudi)
gezted közben az iskolát?
TRUDI: Ó, hát az fiktív iskola volt… Néha jöttek a tanárok, néha nem. S ha jöttek is, és
mi kicsit később hagytuk abba az edzést, nem vártak meg, elmentek. Mi egy internátusban
laktunk. Reggel nyolctól tizenkettőig-egyig edzettünk. Addigra befejeződött a program az iskolában. Utána átjöttek hozzánk a tanárok. Vagy nem. Mi is örültünk, ha nem jöttek. Ma azt mondom, inkább ne örültünk volna. De hát, gyerekésszel… Aztán később az ember megissza a
levét. Ezért nem volt soha önbizalmam a tanulás terén. Három évvel ezelőtt végeztem el a kozmetikusiskolát, pedig tizenöt évvel ezelőtt elvégezhettem volna. Hiába nógatott a férjem, a barátnőm, az ismerőseim, nekem annak idején megmondta a Béla (szerk. megj.: Károlyi Béla,
szövetségi edző), hogy én a tornán kívül soha nem leszek képes csinálni semmit, ne is próbálkozzak mással, úgysem fog sikerülni. Ezért nem mertem semmi mást csinálni. Féltem, ha megbukom, az nekem tragédia lett volna.
J. B.: A kozmetikusiskola tulajdonképpen egy kurzus volt?
TRUDI: Igen, hat hónapos kurzus.
1A

román tornászszövetség adta neki az Emília nevet, családjában Trudinak szólítják.
a 2015 októberében, a Nyugati Jelenben közzétett interjúból

2Részlet
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J. B.: És ott kémiát is tanultatok?
TRUDI: Jaj! Amikor megláttam azt a kémiakönyvet, azt mondtam, hogy én azt soha az
életben nem fogom megtanulni. Mondta a barátnőm, ne ijedj meg, Trudikám, hisz ez egy
„Micky Mouse-iskola”… Épp csak azért kell járnod ide, hogy megszerezd azt a papírt. Aztán, amikor elmentem vizsgázni, kiderült, hogy én kaptam a legmagasabb pontszámot, én
lettem az első. Itthonról úgy szoktam meg, hogy állandóan tanuljak precízen. A teszteken
majdnem mindig 100%-ot értem el, csak nagyritkán 98%-ot. Én voltam a legidősebb az osztályban. Kollégáim, ezek a fiatal lányok, mindig unatkoztak, könyököltek az asztalon, kérdezték, mikor megyünk már haza? Azok sohasem tanultak, éppen hogy csak átestek… Amikor láttam a vizsgán a sok vietnámit… Azok nem is nagyon beszélték az angolt. A felét sem
tudták annak, amit én, mégis átmentek a vizsgán. Én meg izgultam, vajon hogy fog sikerülni.
Miért is nem végeztem el tizenöt évvel ezelőtt?!
[…] J. B.: A sikereidről, elért eredményeidről mesélnél valamit?
Elsősorban a különlegesebbek érdekelnek.
TRUDI: Azzal kezdtem sikereimet, hogy nyertem a Balkán Bajnokságon. 1978-ban rendezték Milánóban az első junior világbajnokságot. Ott megnyertem az egész versenyt és még két aranyérmet,
meg még valami érmeket, már nem is emlékszem pontosan. Azt tartom észben, hogy onnan három aranyérmet hoztam. 1978-ban voltam
először vb-n Strassbourgban. Ott nyertünk egy ezüstöt a csapattal
és – azt hiszem – hazahoztam egy bronzérmet korláton. Azután 1979ben jött az Európa-bajnokság, ott nyertem két ezüstérmet.
Az 1979-es vb-n megnyertem a talajt, és a román válogatottal
akkor nyertünk először világbajnokságot. Aztán 1980-ban megnyerFiatal tornászként tem a Coca-Cola Kupát, utána kimentem a moszkvai olimpiára, ott
kaptam két ezüstérmet… Egy aranyat elloptak tőlem a bírák, de hát akkor így volt helyes –
politikailag…
J. B.: Miért? Ki kapta meg az aranyadat?
TRUDI: Maxi Gnauck.
J. B.: Orosz?
TRUDI: Nem. NDK-s. Akkoriban a Torna Világszövetség elnöke egy keletnémet nő volt.
A Maxi Gnauck nagyon jó volt korláton. De én is nagyon jó voltam. Nos, amikor bementünk
a szerenkénti döntőbe, egyenlő pontszámmal indultunk. Amikor ő leugrott a szerről, olyan
ferdén érkezett, hogy nekiment a kitámasztó köteleknek. Bizony, ez nagy hiba! Én elvégeztem a korlátgyakorlatomat, és tökéletesre sikerült. Megkaptam a pontszámomat, ő is megkapta az övét, és úgy látszott, hogy első vagyok. Az eredményhirdetéskor felsorakoztattak
a dobogó előtt, engem középre állítottak, a legmagasabb fokkal egy vonalba, nagyon helyesen. Amikor viszont az aranyérmest kihirdette a hangosbemondó, Maxi Gnauckot hívták fel a
dobogó legfelsőbb fokára. Pedig úgy tudtuk, hogy én lettem az első. Az történt, hogy a keletnémet „csaj”, a szövetségi elnöknő kicserélte a pontszámainkat. Mert akkor ez Moszkvában megtörténhetett. Mint gyereket, akkor ez engem nem nagyon bántott. Felnőttként most
már igen! Kérdem állandóan, hogy miért?! Miért kellett ennek így lennie?! Aztán megbeszélem magammal: Trudikám, ez van, változtatni nem lehet a dolgokon, ilyen a politika! A leple
alatt annyi szemétséget csinálnak, amennyit csak akarnak!
J. B.: Mikor hagytad abba a versenytornát?
TRUDI: 1983-ban. Akkor a kanadai Edmontonban voltam az Univerziádén. Ott is kaptam két ezüstérmet. És kaptam egy vakbélgyulladást. A korláton. Beszállítottak a kórházba. Bejöttek a román vezetők. Mondták nekik az orvosok, hogy rendkívül súlyos a helyze-
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tem, és nyomban meg kell műtsenek. Azt válaszolták: „Annyit ő nem ér nekünk.” Az orvosok elmagyarázták, nem tudják garantálni, hogy műtét nélkül túléljem.
J. B.: A műtétet a szövetségnek kellett volna fizetnie.
TRUDI: Hát persze! De már tizenkilenc éves voltam. Azt mondták, öreg. S jönnek hátulról a Szabó Kati meg a többiek. S én már nem kellek nekik. Olyan voltam az ő szemükben,
mintha senki sem lettem volna. Ez rettentően fájt. De hát nem volt mit tennem. El kellett fogadnom a helyzetet. Akkoriban ez volt.
J. B.: És nem műtöttek meg?
TRUDI: Nem, nem! Úgy jöttem haza, hogy a repülőn folyamatosan jegeltek. Egész úton
összegörnyedve ültem a helyemen… Pár napon belül volt a felvételi vizsga az edzőiskolába. Kértem, halasszák el, mondtam, hogy műtétre kell mennem. Azt válaszolták, ha nem jelenek meg a kijelölt időpontban, akkor kiestem. Erre, abban az állapotban leszálltam Bukarestben, letettem a tesztet, és sikerült, átmentem. Bukarestben felültem egy repülőre. Aradon
anyuék a pizsamámmal vártak. Egyenesen a kórházba vittek, fel a műtőasztalra. Perneky Pista operált meg. Azt mondta, ha még húztam volna pár órát, kész lettem volna. Így fejeztem
be tornász pályafutásomat.
J. B.: A vakbélműtét után nem akartad volna folytatni?
TRUDI: Tizenkilenc évesen öregnek számítottam. Azt mondtam, már nem érdemes újrakezdeni. Manapság huszonnégy évesen is csinálják. Tudod, miért?
J. B.: Pénzért. S ha már szóba jött: te kaptál valamilyen anyagi juttatást pályád során?
TRUDI: Kaptunk valami „indemnizációt”. Nyolcszáz lejt. De hogy az hova ment, ki vette fel? Arról fogalmam sincs… Viszont, kapunk ma nyugdíjat a román államtól. Szép dolog,
hogy legalább ennyivel gondolnak ránk. Most összetalálkoztam a lányokkal, akikkel együtt
voltunk: Marilena Vlădărăuval, Rodica Duncával, Szabó Katival beszéltem telefonon, mindegyiknek tönkrement a gerince. Van, akit már többször megoperáltak. Ez a nyugdíj arra jó,
hogy öregségünkre tudjuk fizetni az orvosi számlákat. Ez a pénz arra fog elmenni.
J. B.: Nem sajnálod, mai szemmel, hogy tizenkilenc és fél évesen abbahagytad?
TRUDI:A profi pályán voltak szebb pillanatok is, voltak olyanok is, amelyek emléke igen
keserű. Tizenhat és fél évet tornásztam.
J. B.: Rendben. Abbahagytad. És utána mit csináltál?
TRUDI: Először is, letettem az edzői vizsgát.
J. B.: És utána?
TRUDI: Itt voltam, Aradon. Szerettem volna egy edzői állást, de nem volt hely a klubban.
Így hát bekerültem az óragyárba. Két váltásban dolgoztam. És nagyon élveztem. Én dolgoztam ott a leggyorsabban. Mert izgatott.
J. B.: Mit csináltál? Órákat?
TRUDI: Icipici alkatrészeket tettünk össze, amelyek azután az órákba kerültek. Jól ment
a munka, mert akkor még jól láttam. Nagyon tetszett ott nekem, összebarátkoztam mindenkivel, aki ott volt, mindenki nagyon szeretett, alig vártam, hogy dolgozni menjek. Más volt,
mint a torna. Addig éjjel-nappal semmi mást nem csináltam, csak tornásztam… Nem emlékszem, mennyi ideig dolgoztam a gyárban. Mindenesetre, amikor Weinert Géza bácsi nyugdíjba vonult, megkaptam az ő állását… Talán három évet dolgoztam a teremben, s akkor azt
mondtam, hogy elég! Amikor gyerek voltam, a tornászcsapatban borzasztóan éheztettek minket. De nagyon! Volt olyan is, hogy azt mondták, most át fogom ugrani az ebédet, mert az
edzésen nem végeztem elég jól a gyakorlatot… Akkor megfogadtam magamnak, hogy miután befejeztem a tornát, kimegyek Amerikába és ott rengeteg Pepsit iszom, süteményeket
eszem és sok-sok csokoládét. Ezekből soha nem kaptunk, és a többi kajából is keveset. Olyan
vékonyak voltunk, mint egy nádszál… Úgyhogy, miután abbahagytam a tornát, már szinte
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semmit sem mozogtam; annyit mozogtam tizenhat évig, hogy elegem lett belőle. És akkor
elkezdtem enni. Fel is szedtem pár kilót. Azt mondják, egészen jól néztem ki akkor… Azért
nekem nem volt olyan jó, mert megszoktam a vékonyságot. És akkor kimentem Amerikába.
J. B.: Hogy? Egyenesen?
TRUDI: Annyira nem volt egyenes az az út… Előbb átszöktem Magyarországra.
J. B.: Kalandos volt az a szökés?
TRUDI: Eléggé… A bátyám elvitt Pécskára valameddig, és letett az út szélén. Hárman
mentünk. Velem jött egy barátnőm és annak a barátja is. Nagy kaland volt. […] Megérkeztem Budapestre. Kaptam egy edzői állást a Spartacus Sportegyesületnél. Nem mondtam nekik, hogy én végül is Amerikába akarok kimenni. Mert tudtam, hogy ott Pepsi vár, meg finom csoki, meg minden… Nos, a román tornászválogatott egykori koreográfusának, Pozsár Gézának, Sacramentóban volt tornaterme. Ő 1981-ben maradt kint.
J. B.: Igen, akkor disszidált a Károlyi házaspár is.
TRUDI: Akkor mondták nekem, hogy már nem jönnek vissza. Jézus-Mária! Ilyen nincs!
Amikor megtudtam, hogy a Géza nem jön haza, elkezdtem sírni. Amikor a Béla és a Márta
elmondták, hogy kint maradnak, azt mondtam magamban: te jóisten, nem lehet igaz, hogy
megszabadulunk az ördögtől…
J. B.: Úgy féltetek tőlük? Nem szerettétek őket?
TRUDI: A félelmünknek nem volt határa.
J. B.: Hogy sikerült újból kapcsolatba kerülni Pozsár Gézával?
TRUDI: Pozsár Géza megtudta a hírekből, az újságokból, hogy kiszöktem. Elsőként a
válogatottból; Nadia utánam szökött ki. Ő összehozott engem egy amerikai házaspárral, akik
szponzoráltak tehetséges gyerekeket különböző országokból. Ezek az emberek eljöttek Budapestre, hogy megismerjenek. Hamarosan elkezdték intézni a papírokat; másfél évbe telt,
mire megkaptam a vízumot. Addig ott dolgoztam a Spartacusban. Ott ismertem meg a jövendőbeli páromat.
J. B.: Ő is tornász?
TRUDI: Nem, ő dzsúdóedző volt lent a földszinten. Én az emeleten dolgoztam. Az ő lánya az első házasságából hozzám járt tornászni. A gyereken keresztül ismerkedtünk meg.
Én kijöttem. Ő nem jöhetett, mert nem kapott munkavállalási engedélyt. Négy és fél hónap
után visszarepültem, és összeházasodtunk Budapesten.
J. B.: Minden simán ment?
TRUDI: Nem éppen. Volt egy kis galiba. Ugyanis nekem akkor, szökevényként, még nem
szabadott belépnem Romániába. A házassághoz viszont szükségem volt papírokra Aradról.
Anyu intézett el mindent. Az esküvőt május 4-re tűzték ki és 5-re repülőjegyünk volt. Május 3án még nem voltak meg a házassághoz elengedhetetlen papírjaim. Aztán az esküvő napjának reggelén megérkeztek. Így alakult kedvezően életemnek ez a szakasza.
J. B.: Hogy folytatódott az életed az Újvilágban?
TRUDI: Edzőként dolgoztam folyamatosan. Aztán 1999-ben megszületett a kisfiam, Roli, aki
most tizenhat és fél éves. Három évvel ezelőtt elvégeztem a kozmetikai iskolát…
J. B.: A férjed mit csinál most?
TRUDI: Egyik ismerősünknek dolgozik. Falak szigetelésével foglalkoznak. Ő a munkabeszerző.
J. B.: Szóval, a cselgánccsal már nem foglalkozik.
TRUDI: Nem, nem. Próbálkozott, de a dzsúdó inkább a keleti parton népszerű.
J. B.: Hogy érzed magad Amerikában?
TRUDI: Úgy mondhatom, hogy az eszem ott van, a szívem pedig itthon. Vagyis 50%-ban
ott vagyok, és 50%-ban itthon. Nem mondhatom, hogy nem jó ott. De nem a hazám! […]
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DÁVIDHÁZI MIHÁLY

Gyönyörű sportélet

Középiskolai tanulmányaimat 1982-ben fejeztem be a 2-es Számú Matematika-Fizika Líceumban mechanikai szakon. Ez manapság a Bartók Béla Elméleti Líceum. Örömmel emlékszem vissza az iskolaévekre; jókedvvel jártam naponta iskolába, nagyon jó iskolatársaim, osztálytársaim voltak, és ebből nem szeretném kifelejteni a legfontosabbat, éspedig a tisztelt tanári
kart. Nagyon jól tudta egyeztetni a szigorú tanulást és a kellemes időtöltést az iskolában, így
tanulás után mindenféle aktivitás várt ránk. Ezek tovább segítettek az életben. Zenével foglalkozott Withmann Cecília tanárnő, ő vezette a kórusokat, a fuvola- és furulyaegyütteseket
stb. Péter Dezső irodalomtanár irányította az irodalmi-színészi kört, ő rendezte a színházi
előadásainkat és a nyári kirándulásokat. Simon Tibor tanár a grafikai kört és a nyári táborokat szervezte. Érdekes-tanulságos kirándulások fűződtek Varga Éva fizikatanár nevéhez.
Nem utolsósorban Paul Éva és Héder István tanáraink a testneveléssel foglalkoztak. Ők bonyolították le az iskolai bajnokságokat, és ők juttattak be a városi és országos élsportolók
közé. Nekik köszönhetem gyönyörű sportéletemet. A tanáraim és a sportban tanultak a későbbiekben is segítettek.
Így Paul Éva tornaóráin rügyezett ki először az élsport sarja, azután 1976–77-ben Héder
István tornatanár és kajak-kenu edző irányításával kezdődött az élsport felé haladó utam.
Az ő irányítása alatt kerültem az ifjúsági országos válogatottba, majd a Bukaresti Steaua
élcsapat tagja lettem 1983-ban, de továbbra is országos válogatott maradtam. 1985-ben tértem vissza Temesvárra és folytattam a kajakozást egészen 1988-ig. Ebben az időszakban több
helyi és országos versenyt nyertem, külföldön sajnos nem jártam eredménnyel. Ezután pár
évig oktatóként és csónakmesterként tevékenykedtem a temesvári Constructorul Sportegyesület keretében Héder István és felesége, Ioana támogatásával.
Ebben az időszakban a Bartók Béla Elméleti Líceumban sporttanárként testnevelésórákat tartottam Paul Éva katedrafőnök irányítása alatt. Sajnos a zavaros idők miatt elhanyagolt tanügy
és vele a sportmozgalom is szenvedni kezdett. Külföldre vezetett utam, Izraelben és Németországban építészetben dolgoztam ácsként, visszatértem az országba egy időre mint magánvállalkozó, de a zavaros idők és a válság miatt visszakerültem külföldre dolgozni. Életem
legszebb időszaka az iskolaévek és a sportéletem volt. Sajnos ebből az aktivitásból nem sikerült megélni, így hát nem foglalkozhatok azzal, amit tiszta szívből, szeretettel tehettem volna. Ez a sors, el kell fogadni. Szeretettel gondolok most is az iskolaévekre, tanáraimra, akik
nemcsak a tantárgyaikból készítettek fel, hanem, ami sokkal fontosabb, az életre.
Ebben a szövegben csak néhány tanár nevét említettem, a többi tanártól elnézést kérek.
Megemlíteném, hogy mindegyiknek megvan a helye és érdeme a generációk oktatásában és
életre való felkészítésében.

régi(j)óvilág

DIÁKJAINK VOLTAK

2015. DECEMBER

67

SZŐLŐSI BABI / LINGLI RÓZSA

Temesvárról Ausztráliába

Nem tartottam magam sosem különösképpen sportolónak. Szerettem mozogni, de sokszor
a Kandia-kör hallatára felállt a hajam – pedig így utólag visszagondolva nem nagy táv. Kézilabdáztam, néhány rövid távot versenyeztem és körülbelül ennyiből állt a sportolás.
Itt, Ausztráliában a középső húgom edző volt (jelenleg is az) es el-eljárogattam az óráira:
BodyPump, BodyAttack, RPM (ezek, ha jól tudom, otthon is nagymenő programok, a Les Mills
állította össze). Természetesen – mint a kivándoroltak nagytöbbsége – meghíztunk. Rábukkantam egy könyvre, Body-for-Life volt a címe (Bill Phillips a szerzője), és belelapozván úgy tűnt,
hogy ez lehetséges, úgyhogy elolvastam, és kezdtem követni a programot. Az volt az álmom,
hogy születésnapomra felvehessek egy fehér ruhát!
Annak idején (2000-ben) Tumutban, egy New South Wales-i kisvárosban éltünk, egy projekten dolgoztunk, és a hosszú munkanapok (esti iskola Canberrában hetente kétszer) ellenére
végigcsináltam a programot. Heti három nap súlyozás, három nap aerobic típusú mozgás (számomra ez futás volt a közeli erdő mellett vagy a meredek utcákon) és egy nap pihenés. Elértem,
amit akartam, de 2,1 km-nél többet nem futottam. 2003-ban visszaköltöztünk Melbourne-be,
és a közeli (ez itt nagyon relatív dolog – 18 km) parkban kezdtem el gyalogolni, majd futni/
gyalogolni. Ez sem volt valami sok, 3,69 km egy kör. Férjem, Ottó félmaratonokat kezdett el
futni Melbourne-ben és a City2Surf-ot Sydney-ben (ez Ausztráliában a legnagyobb ilyen jellegű rendezvény, általában több mint 80 000 résztvevővel).
2011-ben, a City2Surf után Ottó azt ajánlotta, hogy fussam le az 5 km-t a Melbourne-i Maratonon, amikor ő a félmaratont futja. Fel is iratkoztam (már csak a 25 perc alattiak csoportjában volt hely), és kissé meglepődtem, 31 percbe telt legelőször 5 km, úgyhogy elkezdtem
edzeni. A versenyen 28 perc alatt tettem meg az 5 km-es távot, innen már nem volt megállás. Úgy egyeztünk meg, hogy következő évben, májusban én is lefutom a Sydney Morning
Herald félmaratont. […] 2013 decemberében, egy karácsonyi munkabulin az egyik volt kollegám rábeszélt a maratonra, úgyhogy a többi verseny mellett erre is készültem. Ugyanez a
kollegám részt vett egy terepfutó versenyen, a Salomon Trail Running Series egyikén, és a
képek láttán gondoltam, hogy ez nagyon jó dolognak néz ki, meg kell próbálnom, tehát feliratkoztam a következőre, amely az egész közül a legnehezebb. Csupán 15 km terepfutás, de egy
hétig nem tudtam járni, olyan izomlázam volt. Októberben lefutottam a melbourne-i maratont. Ezt a varázslatos távot sosem szabad alábecsülni – 4:18 alatt tettem meg, és eldöntöttem,
hogy ez nem nekem való, maradok a terepfutásnál.
Tavaly ez a sport olyan helyekre vitt el, hogy eddig meg sem fordult volna a fejemben. Januárban a Two Bays Trail Run – 28 km, februárban Kilcunda Half Marathon, májusban a Wilsons Prom 100 44 km-e, a sydney-i félmaraton, júniusban a Salomon Trail Running Series első
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versenye, a Studley Parkban a hosszú táv (15 km), júliusban a Salomon Plenty Gorge-ban (szintén hosszú táv, 17 km), augusztusban City2Surf és Salomon Silvan (ez jó nehéz volt – 20 km),
szeptemberben a Sydney Blackmores félmaraton, októberben a Hounslow Classic, 23 km a Blue
Mountains-ben és november 28-án az Alpine Challenge – 60 km. Nekem sikerült 70 km-t megtenni, mivel elnéztem egy lefordulót… azért ez az év legnagyobb versenye a számomra, mert
ez volt az első igazi ultramaratonom, és nem akárhol, hanem az Ausztrál Alpokban.
Azt hiszem, a 2-es Líceum aranykorában voltam diák. Kommunizmus ide vagy oda, szép
emlékeim vannak az iskoláról, a volt osztálytársaimról és a tanáraimról. A matematika-fizikán végeztem ’86-ban, szakmám programozó (C-ben), viszont egy napot sem dolgoztam programozóként. Már jó néhány éve szabadúszóként weblapokat tervezek és készítek. Ez lehetőséget ad arra, hogy Melbourne és Sydney (a férjem jelenleg itt dolgozik) között ingázzak,
és mindkét helyen élvezzem a terepet. Számomra a terepfutás rengeteget jelent: kikapcsolódás, új helyek felfedezése, bátorság, őrület, barátságok, természet, friss levegő, víz (na jó,
néha pocsolya, sár, homok). Olyan megpróbáltatás, amit máshol még nem tapasztaltam.

KOVÁCS LAURA

Bartókos diák voltam
Most, mikor én is nyugodtan mondhatom, hogy nemcsak a húszéveseké a világ, mert már
harmincöt éves vagyok, és szakmai karrierem is szépen alakult, igen kellemes érzésekkel gondolok vissza, honnan is indultam el, milyen gyökerekkel rendelkezem.
Hatéves, tudásra áhítozó gyerekként vittek el szüleim az akkor még 2-es számú, az 1989-es
forradalom után már Bartók Béla Líceumba, s ott mint magyar elsős éltem át életem első évnyitóját. Hű maradtam iskolámhoz, 12 évig jártam oda, s az érettségi vizsga után onnan indultam el a „nagybetűs”életbe. Iskolás éveim alatt sohasem éreztem, hogy hátrányban állnék más temesvári iskolák diákjaival
szemben.
Soha nem fordítottam figyelmet arra, hogy iskolám nem a
legerősebb temesvári líceum. Elfogultság nélkül állítom, hogy
jó felkészültséggel kerültem ki az iskola padjaiból. Lehet, hogy
tanáraim közül nem mindenki tartozott a temesvári elitbe, mégis sok sikeres tantárgyversenyre készítettek fel. Nagyon sokat
jelentett számomra, hogy anyanyelvemem tanulhattam és beszélgethettem tanáraimmal szakmai témákról; sőt a tantárgyversenyek felkészítői közben, valamint a tantárgyversenyek
Kovács Laura előtt és után igazán jólestek tanáraim bátorító szavai, tanácsaik
és az érzés, hogy hisznek és bíznak bennem. Bár reál beállítottságú voltam, soha nem akartam
csak szakbarbár lenni. Ezért a matematika-, fizika-, kémia- és informatikaversenyek mellett
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magyar irodalmi olimpiászokra és történelmi vetélkedőkre is jelentkeztem. A matematikaés magyar irodalmi versenyeken megyei, illetve országos döntős is lettem, a fizika-, kémia-,
informatika- és történelmi vetélkedőkön pedig a Kárpát-medence magyar diákjaival mértem
össze sikeresen ismereteimet. Ehhez persze nemcsak tanáraim felkészültsége kellett, hanem
rengeteg pluszmunka is.
Matematikai és fizikai példatárak megszámlálhatatlan mennyiségű feladatát oldottam meg,
emellett rengeteget olvastam, mint egy igazi könyvmoly. Úgy érzem, előnyömre. A 12 „bartókos” évemet, egy gimnazista év kivételével, mind 10-es átlaggal zártam; az egy év kivétel
viszont nagyon bántott. Nem a jegy miatt, nem a 10-es jegy volt fontos a számomra, hanem
az érzés, hogy amit tanultam és amivel foglalkoztam, nem volt igazságosan kiértékelve.
Gimnazistaként, sőt visszagondolva, még most is, nagyon bántott az akkori kudarcom;
de osztályfőnököm és szüleim biztató szavai megértették velem, hogy az élet nemcsak sikerekből áll, a kudarcok elkerülhetetlenek, de fontos a kudarcokból tapasztalatot gyűjteni
és tovább folytatni, bebizonyítani, hogy igenis képes vagyok többre. Sok apró eredmény
után jönnek igazi sikerek!
Magyar líceumi érettségivel román egyetemre felvételiztem, sikeresen. A Temesvári Nyugati
Tudományegyetem Matematika–Informatika Karának lettem a diákja. Egyetemi éveim alatt
a magyar diákszervezet tagja, majd egyik vezetője lettem, hogy aztán az országos diákszervezet tanulmányi felelősi pozícióját is betölthessem.
Évfolyamelsőként végeztem az egyetemen, s így megadatott az a megtisztelő lehetőség, hogy
tanársegédként egyetememen maradhassak. Ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben is voltam, hogy mesterképzőre elsőként választhattam, immár a külföldi egyetemek némelyike közül.
Ausztriába, a linzi Johannes Kepler Egyetem matematika–informatika kutatóintézetébe mentem. Németül akkor még nem beszéltem, de angolul igen, s ide az angol nyelvtudás kellett.
Nagy tudású, világszerte elismert tudományos csoportba kerültem.
A mesteri befejezése után igen boldog voltam, mikor felajánlották, hogy maradjak náluk,
osztrák ösztöndíjjal, doktorálni az informatika és alkalmazott matematika szakterületeken. Doktorátusi éveim alatt angliai, svájci, francia és német kutatócsoportokkal dolgoztam együtt. Ezen
közös munkáknak köszönhetően, a doktorátusi tézisem sikeres megvédése után, kétéves posztdoktori státusznak örvendhettem Svájc vezető műszaki egyetemein, Lausanne-ban és Zürichben – EPFL Lausanne és ETH Zürich.
Mind temesvári egyetemistaként, mind linzi, majd lausanne-i és zürichi kutatóként, több
szakcikket írtam, különböző konferenciákon tartottam előadásokat, s ennek köszönhetően elnyertem a Bécsi Műszaki Egyetem (TU Wien) oktatói státuszát. A bécsi egyetem keretén belül habilitáltam, s elnyertem a doktorátust vezető státuszt.
Az évek folyamán több doktoranduszt irányítottam a doktori cím elnyerése felé. Eddig
már két diákom sikeresen maga mögött tudhatja a doktorátusi cím elnyerésével járó sok-sok
munkát és kutatást. Folytattam kutatásaimat, cikkeimnek köszönhetően a világ számos konferenciáján, egyetemein, kutatóintézeteiben adtam elő. Együtt dolgoztam és dolgozom neves
számítástechnikai cégekkel, mint például Microsoft Research Redmond, Intel Haifa és Dassault
Aviation France.
Közben férjhez mentem. Férjem, Harald Wutzel bécsi vegyészmérnök, akivel még linzi doktorátus éveim alatt ismerkedtem meg, ő is akkor doktorált. A férjem a családunk és közős jövőnk
érdekében megtanult magyarul, családom minden tagjával csak magyarul beszél. Kislányunkkal a férjem németül, de én csak magyarul társalgok, mert nem szeretném, ha akcentussal beszélné az anyanyelvét!
Jelenleg Svédországban élünk, mert 2013-ban megpályáztam, és a 26 pályázó közül meg
is nyertem a Göteborgi Chalmers Műszaki Egyetem által a világhálón meghirdetett egyik pro-
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fesszori állást. A bécsi egyetemen továbbra is vannak óráim, mert részben én is ragaszkodtam
ahhoz, hogy azért Bécshez is erősebben kötődjem, de szerencsémre ez a ragaszkodás kétoldalú volt. A bécsi egyetem is jó néven vette, ha bizonyos mértékben még náluk is oktató maradok, mert oda kötöttek egyrészt az ottani doktoranduszaim, másrészt pedig az ott megnyert
pályázatok, melyek közül az egyik a legrangosabb osztrák tanügyi pályázat volt.
Az oktatás mellett a kutatással sem hagytam fel. Ennek köszönhetően nyertem meg tavaly
a svéd állam legtekintélyesebb tudományos projektjét fiatal kutatók számára, a Wallenberg
akadémiai ösztöndíjat, 10 millió svéd korona értékben. A műszaki területeken évente 5-6 ilyen
finanszírozott Wallenberg ösztöndíj van, s ezek közül az egyiket én nyertem meg 2014-ben.
Ugyanakkor pályáztam az európai projektek legrangosabbjára is,
az Európai Tudományos Tanács
(European Research Council) fiatal kutatók számára meghirdetett
programjában. Ezt a projektpályázatomat az ERC tudományos
bizottsága Brüsszelben bírálta el.
Tudományos elképzeléseim sikeres megvédése után megnyertem a nagy hírnevű ERC Starting
Grant projekt ösztöndíjat, amely
szakmai csoportom munkásságát
finanszírozza öt évig, 1,5 millió
euróval (évente az informatikában maximum 35 ilyen nyertes
pályázat van, valamint eddig, az évek során, Romániának összesen csak egy ilyen megnyert
pályázata van).
Az ERC projektemnek köszönhetően 2016 tavaszától a Bécsi Műszaki Egyetemen profeszszori állásban fogok dolgozni, és családommal ismét Bécsben fogunk élni, közelebb lévén így
a temesvári gyökereimhez is.
Szakmai tevékenységeim, projektjeim többször is szerepeltek a tudományos világsajtóban.
Minden alkalomkor büszkén és önérzetesen vallottam, hogy temesvári magyar vagyok, a romániai magyar szórványból származom, így is felhívva a nemzetközi sajtó, valamint munkatársaim figyelmét a romániai magyar kisebbségre.
Engem a diákévek Temesvárhoz kötnek, ugyanakkor magánéletem majdnem minden fontos pillanata is: Temesváron konfirmáltam, itt volt a templomi esküvőm, és nem utolsósorban a kislányom is
itt nyerte el a keresztségben a Gréta-Anna nevet.
Végezetül álljon itt a köszönet szava az egykori
bartókos tanári karnak. Köszönöm, hogy elindítottak, ráállítottak a komoly munka szeretetére és tiszteletére, mely nélkül most nem lennék karrierem
ezen szintjén. Állítom, hogy a szórványban is érdemes magyarnak maradni, vállalni az anyanyelvű iskoláztatást, onnan is fel lehet nőni a tudás és a tudomány legmagasabb szintjére. Viszont mindehhez
A Bécsi Műszaki Egyetem komoly tanulás, kitartás, hit és szorgalom kell.
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MÉLIUSZ JÓZSEF

Sors és jelkép (részlet)

A könyv születése
Románia háborúba lépésének napjától a fegyverek visszafordításának másnapjáig naplót
írtam. Az első huszonnégy órától végig abban a tudatban, hogy – legalábbis számomra – még
fontos lehet ez a személyes krónika, de abban a tévhitben is, hogy az irodalom igényt tart majd
e számadásra, tehát kötelességem lesz a háború alatt kívül-belül történtekről vallanom. Háború idején a körülmények nem voltak olyanok, hogy napi jegyzeteimet íróilag nyugodtan
kimunkálhassam.
A megírottakat rejtegetnem kellett, a házkutatás lehetősége állandóan körüllebegett, no meg
nem csupán a magam személyéért voltam felelős, de másokért is. Főként azokért, akikről a
napló oldalain írtam. Egy sikertelen regénykísérlet után – szatíra a megszállás végét követő
zűrzavarról, szürrealista fordulatokkal; Gaál Gábor eltanácsolt a kiadásától –, 1947-ben naplóm nagyobbik részét rendbe szedtem.
Attól is ösztönözve, hogy mást mondhatok, mint Márai Sándor ugyancsak a háború alatt
írott kitűnő Naplójában, de csupa indokolt szorongással, aggodalommal, hogy alulmaradok,
túl nagy a versenytárs. Viszonyom az irodalom körülményeivel hamarosan úgy alakult, hogy
naplóm kiadásának lehetőségei illúzióvá fogyatkoztak. Egyre kevesebbet írtam. 1947-től kimaradtam az irodalomból, színházzal foglalkoztam. 1949. november harmadikáig. Hatodikán este jelen kellett volna lennem Vszevolod Ivanov Páncélvonatjának bemutatóján. Én rendeztem. Hat év múlva értesültem róla: valóságos siker volt. A vörös zászlós finálé alatt a közönség felállt, felugrott ülőhelyéről és az Internacionálét énekelte, az ovációk nem akartak szűnni.
Olyan idők voltak azok…
Tehát mégis elmondhatom magamról, hogy nem volt részem az „ötvenes évek” uralkodó irodalmi szellemének előkészítésében. Érvényesülésében és érvényesítésében sem. Mintegy
nyolc esztendeig hiányoztam az irodalomórákról. Akkor sem volt effélékben részem, hogyha Az illúziók kávéházában vállalom a felelősséget azért a korszakért. Ámbár az igazság az,
hogy a készülő „ötvenes évek” légköre mindenféle konfliktusaim ellenére engem is meg érintett. Az illúziók kávéházának írásaiban – dehogyis esszék azok! –, de már korábban, Az új hagyományért című könyvem némely dolgozatában vergődtem ki belőle, Sinkó Ervinnek és Miroslav Krležának – és a Befejezetlen mondat újragondolásának – nem keveset köszönhetően.
A Sors és jelkép időben a harmincas évek eleji „proletárirodalom” és az „ötvenes évek” irodalmi felfogása között – körülbelül az út kétharmadán készülve – érintetlen a szűkítéstől. Még
a Népfront nem dogmatikus és már a közvetlen háború utáni két esztendő össznemzeti konvulzív, de szintén nem dogmatikus forradalmi összefoglaló és összekapcsoló szelleme hatá-
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rozza meg szemléletét. A Korunk legjobb esztendői tártságának folytatásaként Az illúziók kávéháza nyitott szemlélete oda, a Sors és jelképhez nyúlt vissza, merőben más történelmi helyzetben azt tartotta fenn. De a könyv tárgyi történetéhez annak az elbeszélése tartozik, hogy
miféle véletleneknek köszönhető a megírása. 1943 tavaszán az illegális kommunista párt bánsági titkárságának megbízásából indultam el dél-erdélyi útra, tájékozódni, hol tart a romániai
magyar kisebbség értelmisége. Főleg az írók.
Merre tekintenek? Hogyan látják, mi történjék a háború után, ha majd túlvonul rajtunk a
front? De addig is lehet-e reájuk számítani, csatlakoznának-e valamilyen formában a romániai antihitlerista és Antonescu-ellenes, széles, demokratikus alapozású patrióta mozgalomhoz? Ez már a felkészülést jelentette a háború utáni forradalmi korszakra. A párt stratégiájának mozzanata volt ez, amelyre az íróasztalomon fekvő kéziratban természetszerűleg minden részletező, tényszerű utalást el kellett kerülnöm. Hiszen már azzal is áthágtam a konspiráció szabályait, hogy 1943 tavaszától ezen a könyvön dolgoztam.
Nem dugdoshattam, mint a bádogdobozokban elásott naplót. Kinek is jutott volna eszébe az első kiadás kritikusai közül vagy ma, vajon melyik olvasó találhatná ki például azt, hogy
a nagyon is „irodalmárkodó” első fejezetet – ma sem tagadom meg – egyfajta füstfelhőnek
szántam?
Alighanem együgyűen úgy képzelegtem, hogy – ismerve a szigurancások műveltségszintjét – ha a kézirat a rendőrség kezére kerülne, aki hivatalból olvassa, húsz-harminc oldal után
unottan koszos szemétkosarába dobja, nincs mihez kezdenie a kesergő széplélek kozmopolita literátorkodásával, ámbár a kozmopolitizmus a Gestapo által kiképzett rendőrség szerint
is a lázadás nyomára vezető jelnek számított.
Annak ellenére, hogy a rendőri gondolkodást mindenekelőtt a bűn ténye foglalkoztatja, a
tényt igazoló bizonyíték, a szavak pedig hihetetlenül sokarcúak, zavarba ejtik az írásban nyomozót, különösen ha nem ért hozzájuk. S épp ezért, csodálkozhattunk-e azon, hogy a szavak
gyanúsak? Regényes és kivételes szerencsém volt. A Sors és jelkép kézirata nem került a sziguranca kezére.
Alig hat esztendővel később faggattak arról, hogy miért nem tartóztatott le az antonescánus rendőrség. Illetve, mivel értem el, hogy háborítatlanul írtam meg „a Monarchia utáni
nosztalgiától csöpögő” – akkor még meg nem jelent – regényemet, no meg a háború alatt ezt
a könyvemet, a – megjelent – Sors és jelképet, amelyben a román– magyar békés együttélés
ellen közönséges burzsoá nacionalista módján uszítok. Valóban, mivel értem el mindezt? Ezen
néhanap még ma is elgondolkodom. Dél-erdélyi utazásomról hazaérve, ha jól emlékszem, tíztizenöt gépelt oldalas jelentést írtam tapasztalataimról. No nem a szigurancának, hogy megváltsam a zavartalan írói képzelgés feltételeit, hanem az illegális párt bánsági titkárságának.
Nem volt vele olyan sikerem, mint lett volna, ha a politikai rendőrségnek írom, sőt határozott sikertelenség koronázta művemet, a Jelentést. Megrovásban részesültem békülékeny
intellektualizmusomért, amit egy értelmiségi politikus, türelmetlen ideológus közölt velem.
Ma sem tudom pontosan, valóban a realitásérzék hiányára árulkodott jelentésem? Bűnösen
megértőnek, opportunistának bizonyultam az osztályellenséggel szemben? Akikkel sorsunkról dialogizáltam, ellenségnek kellett volna őket tekintenem? Talán túl szubjektíven közvetítettem volna a magam alkotta képet a valóságról? A terminológiám volt túl szabados? Vagy
nem egyezett esetleg a jelentett kép a feltételezettel? Úgylehet épp a képbe foglalt tények valósága nem felelt meg egy eleve optimista, netán illúziós elvárásnak? Ami által a stratégia vétett a
taktika ellen?…
Mindenesetre haragot váltottam ki, és ez őszintén meglepett, mi több: megijesztett, nyugtalanított. Mert mi okom lett volna nem a legjobbat akarni és cselekedni? Hiszen nem érdemért
vállaltam a megbízatást, sem pénzért. A valóság mindenesetre bonyolult volt, és mindenki,
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akivel azon az úton találkoztam, ezt a bonyolultságot hordozta magában. Jelentésem miatt
a valósággal együtt én is bonyolult helyzetbe kerültem, kiderült: személyes valóságom nem
azonos azzal a rólam alkotott elképzeléssel, amelynek alapján felderítő munkára küldtek az
emberi valóságok szövevényébe. A Sors és jelkép az irodalom nyelvén mindenesetre azt a valóságot fogalmazta meg, amit a Jelentésben – hogy is mondjam? – „jegyzőkönyvi” szellemben
és nyelvezettel írtam le. Ma is az az érzésem, hogy a Jelentés olyan szubjektív és gyanakvó
interpretáció tárgyát képezte, amely aztán drámaian játszott bele sorsom későbbi alakulásába.
Ez csak természetes. Az „ötvenes éveket” nem az ötvenes években találták ki, és nem egy hegeli világszellem, hanem élő és cselekvő emberek, adott, meghatározó, ezt a koncepciót lehetővé tevő körülmények között.
Egy folyamat tetőződött bennük, amelynek ellentmondásait a kétely nélküli, önfeláldozó
jóhiszeműség és benső, önként vállalt fegyelem, az irracionális hit az egyetlen célravezető szépben, jóban és igazban nem engedett sem felismerni, sem megfogalmazni, hiszen az életünket
tettük fel rá, „szűkítők” és „beszűkítettek” egyaránt és közösen. – Mert az opportunizmustól,
karrierizmustól és félelemtől eltekintve, voltak persze árnyalatok: más azt vallani, hogy a Korán jó és más azt állítani, hogy ami nincs a Koránban, az rossz, tehát üldözendő. – A kritika
megfogalmazásához, tehát a taktika kiigazításához – a szellemi életről beszélek, nem voltam
és nem vagyok politikus – annak ellenére sem jutottunk el, hogy a tapasztalat folyvást a szűkítésbe ütközött. Felelősségem – amely alól néhány oldallal előbb igazolást keresve oly könynyelműen kivontam magam – ebben az értelemben szükségszerű akkor is, ha az „ötvenes évek”
előtt és alatt hiányoztam az osztályból, ha előbb félreálltam is az irodalomból, majd meg félreállóként félreállítottak.
A Város a ködben című regényemről szóló regényben megírtam: a kitűnő taktikai érzékű
Gaál Gábor a maga galilei-i szituációja küszöbén hogyan figyelmeztetett, mivel fenyeget a
félreállás. – Mert hiszen nem hittem-e magam is, irracionálisan is, a szépben, jóban, igazban a
meggondolkoztatóan ellentmondásos tapasztalatok ellenére is? A gondolati, tehát kritikai –
történelmi jelentőségű! – kiigazítás gyakorlati érvényesülésére személy szerint akkor döbbentem rá, amikor az RKP IX. Kongresszusa után párttagságom kezdetét 1933-ban állapították
meg, anélkül, hogy ezt kértem volna. Ez a tény többek között felfüggesztette az 1943 tavaszán
írt Jelentés gyanúsító fogadtatását – és mi mindent még! –, hatályon kívül helyezte annak szubjektivizmusát, amelyet csak később ismertem fel az „ötvenes évek” anticipációjaként.
Túl messzire kalandoztam-e, ha abban a tényben, egy dátum kiigazításában, melyet nemcsak személyemre alkalmaztak, a Sors és jelkép megfogalmazatlan, de valóságos – bár jelképes – rehabilitálását is felfedezni vélem?… A Sors és jelkép tulajdonképpen nemcsak a – most
már a gyanú alól kivont – Jelentés, de naplóm néhány 1943 tavaszán írott lapjának átváltozása is nyers dokumentumból szépirodalommá. Amikor a megírásához kezdtem, még annál
közelebb voltam a tervezett, folytatás nélkül maradt regényem, a Város a ködben megírásához, semhogy második prózai munkámban ne élt volna tovább.
Egy esztétikai eretnekség a harmincas évek első fele proletár- és tényirodalmának puritán és szikár formáló módszerével szemben. – Ennek személyes vonatkozásairól is regényem
regényében írtam, de korántsem azt állítva, hogy az a baloldali irodalom ne jelentett volna
újítást és tágítást, hiszen gyökerei éppen az avantgardizmusban lelhetők fel, szűkítésbe csak
akkor csapott át, amikor balos normává merevült, de azzal el is veszítette újdonságát, erejét,
esztétikai értékét, és az avantgarde üldözésébe is kezdett. Oidipusz-komplexum az irodalompolitikában…
Lényegében persze „valóságirodalom” volt az enyém is. De már másképp volt az. Realizmus volt, de tágabb, mert nem faktologikus értelemben, nem a tények realizmusa, hanem a
tények jelentéséé, a sorsé és a jelképeké. Így a megjelenése idejebeli felszabadultság-érzésnek
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megfelelő könyv az ötvenes éveknek már 1947-ben kibontakozó irodalmi követeléseitől – melyek a kritikában visszamenő hatállyal érvényesültek – úgyszólván fénysebességgel távolodott el, nem kerülhette el a sorsát, akárcsak a regény, amelynek módszerét nemcsak folytatta,
de tovább is bontotta. Úgylehet könyvünkben felismerszik a Város a ködben formálásmódjának a folytatása – és ez szemlélet! –, amely a még inkább részletező megfigyelés, a még csapongóbb emlékezés, a még felszabadítottabb asszociálás nyugtalan felszíne alatt húzódik meg.
Szigorúbb szerkesztés helyett az állandó mozgás – utazás – még személyesebbé, még barokkabbá engedte bontani az elmondást, de mégsem iktatta ki a helyenkénti szociografizmust
vagy anekdotikus elbeszélést, s még leplezetlenebbül hagyta meg a lírai vagy művelődési
reflexiót – amitől még nem esszé ez a könyv! –, s egyetlen téma körül kerengőn: a nemzeti
kisebbségi sorsélmény, ennek maximális sűrítettsége a háború idején. Elvégre a háborúban
minden élmény felfokozódik, túlfeszül. – Ezt a fiatalabbaknak, szerencséjükre, már nincs honnan tudniok! – S persze, végighullámlik a könyvön a történelem emlékezete: az egymás
nyomába toluló jelképek.
Mindez – a különböző képletek váltakozása – alighanem a szerkezet bizonyos ritmusát
adja ki. Persze, a történelemről szólva, ne keressük a történettudomány oknyomozói pontosságát, mert ismétlem, a jelentésekről van szó. Például: Varga Katalinról a történelemtudomány ma már többet tudhat, mint Aradi Viktor, akinek a munkája megihletett. De inkább
csak megérintett, mert a tulajdonképpeni ihletet a Varga Katalin figuráját felszínre emelő képzettársításhoz valójában máshonnan kaptam, eléggé különös úton. James Joyce Anne Livie Plurabelle-jétől, amely a Finnegans Wake regény részlete, és a háború előtt jelent meg Párizsban
Edmond Jaloux fordításában. Joyce képzettársításos nagyregényében Anne Livie Plurabelle:
a víz, a szó, a folyam, a mondat, az asszony, a képzelet, a világegyetem. Nálam a látomás,
mert mégiscsak a valósághoz kötött, egy aligha erőteljes – mert szentimentális – lírai-történelmi
jelképpé vékonyult. Sajnos nem is akartam egyebet. Az olvasmány kozmikus szimbóluma egy
másik jelkép megfogalmazását hívta életre.
Javítás közben rövidítések váltak szükségessé. Joyce-nál egyetlen szót sem lehetne elhagyni, holott látszólag kaotikusan kavarog a képek örvénylő, meg nem zabolázható folyama. Ami
pedig Kafkát illeti, a Sors és jelképben gyakorlatias értelmezése valószínűleg naiv, ha a mai
Kafka-filológián mérjük, és mégis: ő ihlette a könyvet irodalommá tevő személyes fikciót, bár
ezt írás közben még nem tudtam. A könyvbeli s nem a jegyzőkönyvszerűen leírt tényszerű
utazás ilyen fikció árán vált az irodalom realitásává. Annak a lélektani helyzetnek az absztrakciójában, amelyet a háborús valóság torzító képtelensége és a Kafka teremtette szubjektív,
szorongásos légkör egymásra felelésében vélt felfedezni az író. Még akkor, amikor Kafka magyarul nem vált az irodalomban közhasználati cikké.
Tehát nem az amúgy is tudott evidenciák bizonyítása tűnt írói feladatnak – a Fábry megfogalmazta „valóságirodalom” is az evidenciák tudatosítását tűzte ki célul és nem a fetisizáló
vagy kiátkozó bizonyítást –, hanem a szorongásos történelmi lélekállapot jelentése a determináló és abszurd evidenciák mögött: az érzelmi és gondolati vergődés valósága a háborús
viszonyok között, úton az ismeretlen „háború után” felé, ahol majd feltehetőleg megleljük
a feleletet a háború alatt bűnösnek minősített kérdéseink tömkelegére.
Ilyképp keveredett össze könyvemben valóság és tény az emlékezéssel, képzelettel és látomással, s a külső világ a bensővel és egymásba, egymásra hatva – a két kategória különben is
„egymásban van” – s harmadik szuverén valóságot teremtve. Az irodalmit. Miközben megtörténhetik, hogy mindez nem így igaz, még ha nem is örülnék ennek.
Az író magyarázatai könyvéről ugyanis a leggyakrabban éppoly tévesek, mint a legtöbb
kritikusáé, s ártalmasabbak is emezeknél, mert „hitelességük” folytán – „az író csak tudja!” –
megtévesztőbbek. Az olvasó tehát ne bízza magát az „ő, az író csak tudja” érvelés kényelmes
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felmentésére a személyes ítéletalkotás alól. Gyanakodjon csak az írók narcisztikus önmagyarázatait olvasva!
Nincs író, aki ne építené a maga személyes mítoszát. Maga a szerénység, a nyilvánosság
elől való elrejtőzés sem egyéb, mint effajta személyes mítosz alakítása. Hát még az ellenkezője, amikor egy-egy író mániákusan kívánja ráerőszakolni az önmagáról alkotott szép és hősi
szobrot – téves-tudatú fikcióját – a kortársi történelemre, egy egész nép, az ő privát, külön népe elkövetkező száz esztendejére. Irántuk fokozottabban gyanakodni fölöttébb ajánlatos. Ugyanúgy lakozik némelyikükben a meg nem valósult diktátor, mint némely diktátorban a meg
nem valósult művész. Ady ebben az évszázadban csak egyetlenegy volt. A Szabó Dezső mániáit öröklők tucatjával másolódtak.
No de elkanyarodtunk könyvünk történetétől. Még mindig létrejötte körülményeinél tartunk. Tulajdonképpen a Város a ködben folytatására készülődtem már – a sorsváltás, a kisebbségivé alakulás emlékregényére –, amikor a Sors és jelképben leírt utazás utolsó állomásán,
Brassóban, a Zentral kávéházban izgatottan, eufóriásan, anekdotikus részletességgel, bő kommentálás kíséretében elmeséltem kalandomat Temesvártól Brassóig Szemlér Ferencnek és Abafáy Gusztávnak.
Abban az elbeszélésben tulajdonképpen már meg is fogalmazódott a könyv, anélkül, hogy
a mesélő ennek tudatában lett volna. Szemlér Ferenc vonta le az írói következtetést; mintegy parancsszerűen szólt rám: – Mindezt azonnal meg kell írnod! Ilyen biztatások írók kávéházi beszélgetésében gyakran hangzanak el. Rendszerint következmény nélkül. Ezúttal a
baráti sugalmazás ellenállhatatlannak tűnt.
A mindig lobogó Abafáy Gusztáv már szerkesztette is a fejezeteket. – Joyce és Kafka először az ő könyvtárában került kezembe. – Tudatosodott bennem, hogy utazásom regényét megírni legalább olyan fontos, mint a Jelentést megfogalmazni. Íme az értékrend ambivalenciája,
amely persze látszólagos. Mert miért mondana ellent egymásnak a kettő? Hogy itt nincs semminemű ellentmondás, ahhoz legalábbis annak a felismerése és elismerése szükséges, hogy
a kettő: két különböző kategória.
Amitől egy politikai jelentés szövege az irodalmi stilisztika szempontjából még lehet igen
jó, de ettől még nem irodalom. És egy irodalmi mű is lehet ésszerű, tehát jó a politika számára,
annak ellenére, hogy nem a politikai jelentés funkcióját tölti be. József Attilának, Majakovszkijnak, Brechtnek nem kevés bajt okozott ezeknek a kérdéseknek a tisztázatlansága a politikában. Lenin viszonyult értelmesen, tehát jól Majakovszkijhoz. Aki mégis főbe lőtte magát…
Aztán meg mi lehetett kézenfekvőbb, csábítóbb az író számára, mint az első világháborúról
írott könyve – kézirata – után másodikként a második világháborúról szólót írni? Azonnal és
valóságosan „benne voltam”, ezt a könyvet már „éltem” is. Emlékszem: az utazásnak a Sors
és jelkép utolsó oldalain leírt estéjén – a könyvben: az utolsó látomásos kaland Rusuval – tulajdonképpen már neki is fogtam az utazás regényének megírásához. – Kell-e mondanom, hogy
kalandjaim egész sora Rusuval, sőt maga az e névre hallgató titkosrendőr: tisztára fikció, no
meg, hogy azon az utolsó brassói éjszakán kivételesen nem szólaltak meg a légiriasztás szirénái?
A könyv mindezektől függetlenül várja olvasójának szuverén véleményét, illetve válaszát
a kérdésre: igaz-e vagy sem a Sors és jelkép? Ha igaz, semmi baj. Az olvasó válaszolni fog:
igen vagy nem. Ha úgy véli, hogy nem, bizonyára nem erre az igazságra van szüksége, hanem másra. Tehát még aznap este nekiláttam a könyv írásának. Az Aro szállónak nem a tizedik, hanem a negyedik emeletén, ahol tulajdonképpen laktam. A könyvben a tizedik emeletre, erre a fikcióra azért volt szükségem, mert a valóságban is onnan fentről látni rá szinte
az egész Brassóra. A tizedik emeletet, ha jól emlékszem, a német hadsereg tisztjei számára
foglalták le.
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ESZTERÓ ISTVÁN1 A 101 ÉVES VÉGVÁRI ISKOLÁRA
Százegy év, iszonyú évszázad
néz vissza ránk, s akik e várat
a tudás javára emelték,
beépítette mind a lelkét,
ki itt tanult, tanított, tanít,
hátrahagyja ujjlenyomatait,
akkor is, ha már messzire ment,
buzgalma, hangja kötő cement,
megszólíthat a falakon át,
védjük- e még a vár fokát
a minden mindegy, a feladás
ellen, annyi földindulás,
világháború s diktatúra
után mit írsz a koszorúra,
az alapítók szellemének
zeng-e Végváron az ének
még nyelvünkön, mi legfőbb mércénk,
nem írhatja át hitvány térkép
igét is elsorvasztó vágya,
mert a szónak nincs határa,
csak láthatatlan élőlánca
fonódik sejtként vérbe, vázba
kódolva, így véd, csomóz össze
reményt ragozva mindörökre,
üzennek déd- és ükapáink
téglákká vált szavukkal máig,
ha vakolat hull, kétely támad,
csak az anyanyelv a végvárad,
mikor megállsz a vár fokán,
hol nem rúg senki már bokán,
a hála kendőjét lengetve
a gyerekricsajba enged le.

1Eszteró

István hosszú éveken keresztül, egészen a nyugdíjba vonulásáig volt a temesvári Bartók Béla Elméleti
Líceum tanára.
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ESZTERÓ ISTVÁN Újszülött unokáimhoz

I.
álmod a kusza
időtlenség folyamát
keresztülúszta
II.
hangod a méhnek
csöpp univerzumából
visszhangzó ének
III.
lámpa fényébe
fogódzik párás szemed
perce, fényéve
IV.
hang kavalkádból
fülecskéd egy szívritmust
ismer akárhol
V.
sírás a nyelved,
volt édenből kicsit még
visszaperelhet
VI.
diónyi öklöd
szorítja a világot,
hiszen öröklöd
VII.
mozdulatodra
szétnyílik a pólya- és
tengerek fodra
VIII.
levegőn talpad
piros nyomot taposva
felfelé kaptat
IX.
alig van múltad,
fürkésszük a mosolyod,
kitől tanultad
X.
mikor elalszol,
kisimul a mindenség
ránca az arcon
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Karácsonyi Zsolt

Ő kapta a 2015-ös Tokaji Írótábor díját. A költőre az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnökeként és a kolozsvári Helikon folyóirat főszerkesztőjeként kifejtett irodalom-közéleti tevékenysége, valamint jelentős költői és irodalomtörténeti munkássága miatt esett a választás.
A 43. Tokaji Írótábor díját 2015. augusztus 14-én, a tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
aulájában adták át. Szentmártoni
János, a Magyar Írószövetség elnöke Karácsonyi Zsoltot méltatva külön is kiemelte a költő legutóbbi,
2015-ben megjelent, A Krím című
verseskötetét, melyet a „kortárs magyar költészet kiemelkedő könyvének” nevezett.
Számos verseskötete jelent meg,
emellett több regényt és esszét fordított le román nyelvről magyarra.
2001-ben elnyerte a Romániai Írók
Szövetségének debütdíját, 2006-ban
az Irodalmi Jelen-díjban részesült
A nagy Kilometrik című kötetéért, Karácsonyi Zsolt kapta a Tokaji Írótábor díját
míg 2010-ben a Hargita Megye Tanácsa által alapított Csiki László-díjat vehette át. Jelenleg az Erdélyi Magyar Írók Ligájának
(E-MIL) elnöke és a kolozsvári Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője.
Karácsonyi Zsolt 1977-ben született Aradon. Az aradi Csiky Gergely Iskolacsoportban
érettségizett 1995-ben. 1999 és 2003 között a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán működő Színházi Tanszék színháztudományi (teatrológiai) szakán egyetemi hallgató. 2003-ban a kolozsvári Bretter György Irodalmi Kör elnöke. 2003-ban államvizsgázott. 2003
és 2006 között a Szegedi Tudományegyetem doktori iskolájának a hallgatója a világirodalmi
Tanszéken. 2010-ben doktorált a Szegedi Tudományegyetem Világirodalmi Tanszékén.
2005-ben az Erdélyi Magyar Írók Ligájának az alelnöke. 2008 októberétől a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színházi és Televíziózási Karán működő Média Tanszék óraadó tanára. 2012-től a Kolozsvári Egyetem Média Tanszékén egyetemi adjunktus. 1995 és 1998
között újságíró az aradi Nyugati Jelen napilapnál, ahol a kultúra rovat szerkesztője. 1999-ben
a kolozsvári Krónika című napilap belső munkatársa. 2004 májusától a kolozsvári Helikon
című irodalmi lap szerkesztője, 2007 novemberétől főszerkesztő-helyettese. 2005 februárjá-
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tól a bukaresti Kriterion Könyvkiadó kolozsvári fiókszerkesztőségének a külső munkatársa.
2001 és 2008 között az aradi Irodalmi Jelen színházi oldalainak a szerkesztője.
2006 szeptemberétől a Román Televízió Pulzus című magyar nyelvű kulturális műsorának a színházkritikus-munkatársa. 2009-től a Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség Farkas utcai Harang című időszakos hitéleti folyóirat felelős szerkesztője Fazekas Zsolt
lelkipásztorral együtt. 2013. január elsejétől a Kolozsváron megjelenő Helikon című irodalmi
folyóirat főszerkesztője.
B. B.
KARÁCSONYI ZSOLT A lépcső hölgye
Az a lépcső csupán egy a sok közül, de nem
feledhető. Memóriája: az esőcseppek és léptek
nyomán létrejövő bemélyedés, a kő jobb oldalán.
Az a lépcső folyton emlékeztet majd a házra: az
ajtó mögött további lépcsők, és egy óriási asztal.
Aki leül az asztalhoz, előbb-utóbb átnyújtja kardját,
a trubadúrok is felélednek. De a házigazda veszélyes,
s csak a holtak ártatlanok itt.
KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat előtt
Akárki vagy, ma este készülj, az ősz már itt van,
vaddisznócsorda röffen a zegzugos csalitban,
és ahol régen jártál, és ahol újra jársz ma,
felépül ezer emlék legyalult deszkaváza.
Akárki lép a kertbe, akárki lép a nyárba,
már biztos lehetsz benne, hogy a célt elhibázza,
mert jár, de nem lát, nem hall, mert lép, de léte nem lét,
legyalult deszkavázak közötti őszi emlék.
Akárki vagy, ma reggel készülj, a tavasz itt van,
vaddisznócsorda röffen a zegzugos csalitban,
és ahol ismét jársz ma, és ahol nem is jártál,
most megjelenik újra, akire nem is vártál.
Akárki vagy, ha régen kérdezted, hogy ő hol van,
nem láttad földre fénylő, szilánkos teliholdban,
csak annyit: aki itt volt, itt már biztosan nincsen,
kezét a végső évszak még látta a kilincsen.
Azóta vad tavasz van, azóta a nyár lángol,
azóta minden élő eltáncol önmagától,
akárki vagy ma, mindig, kérdezd meg, nincs itt, itt van,
vaddisznócsorda röffen a zegzugos csalitban,
és odafenn, ahol már nincsen holnap, se nemrég,
csak holdszilánk a szíved, a tested is csak emlék,
a nagy Király nevében már indul a vadászat,
és felharsan a kürtszó: „Készülj, Akárki, várlak!”
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SZEKERNYÉS JÁNOS

A hit és tudás várnál erősebb őrhelye
Az emlékíró-historikus dr. Both Ferenc
Új hajlék, új igazgató és rendházfőnök
Korszakhatárrá vált a kegyestanítórend temesvári történetében a 20. század első és második évtizedének fordulója. A Vauban típusú erődítmény feltöltött külső sáncain, a Scudier
park és a Temesvár–Báziás vasútvonal szomszédságában, 1907 és 1912 között felépült Székely
László műépítész tervezte impozáns épületegyüttesük, amely a főgimnáziumot, a rendházat, a konviktust, a tornatermet, valamint
a templomot foglalta magába. A historizmus
és a szecesszió stílusjegyeit ötvöző, hatásosan egybe szervesítő korszerű iskolaépületben, amelynek oromzatán Szent István és
Szent Imre méretes, Kiss György szobrászművész faragta kőszobrai díszelegtek, 1909
őszén kezdődhetett meg a tanítás.
A tanulóifjúság a szerzetestanárok vezetésével elhagyta a Városház utcai elavult, A piarista épületegyüttes
megroggyant régi hajlékot, amelybe a bosnyák ferencesek helyére II. József császár utasítására
1788-ban az Arad vármegyei Szentannáról költöztek be a piaristák. Arad vármegye alispánja, Bibics Jakab királyi tanácsos telepítette 1750-ben a piaristákat Szentannára, ahol vezetésükkel ötosztályos algimnáziumot is felállított, míg özvegye, Tomeján Margit 200 ezer forintos
alapítványt tett 1774-ben a nemesi konviktus felépítésére. A Bánság katonai és közigazgatási
központjában, amelyet 1730-ban Csanád egyházmegye székhelyévé is tettek, 1790 tavaszán
kezdték meg az oktatást a piarista szerzetestanárok, akik a mostoha körülmények dacára nagyon
áldásos és eredményes tevékenységet fejtettek ki a Béga partján is kimagasló és maradandó
érdemeket szerezve a település, a tájegység és az ország nevelés- és művelődéstörténetében.
Temesvárt tekintélyes iskolavárossá rangosították, tanintézetüket a „a piarista rend egyik legnépesebb iskolájává” fejlesztették. Igényes és eredményes tevékenységükkel a szerzetestanárok
alaposan rászolgáltak arra, hogy a vallás- és közoktatási minisztérium, a piaristák magyarországi rendtartományának kormánya, Csanád egyházmegye püspöksége, valamint Temesvár
szabad királyi város önkormányzata, polgármesteri hivatala nagyszabású, modern, a 20. század igényeinek és elvárásainak maradéktalanul megfelelő új otthont emeljen a tanintézetnek.
Az ambiciózus kezdeményezésnek, célkitűzésnek és tervnek legbuzgóbb letéteményeseivé, legkitartóbb és legkonokabb élharcosaivá dr. Telbisz Károly (1854–1914) polgármester és dr. Szá-
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mek György (1862–1910), a piaristák temesvári rendházának főnöke, főgimnáziumának igazgatója szegődött. Éveken át folytak a tárgyalások, az egyeztetések, a tervezgetések, a tanácskozások, az instanciázások, a jóváhagyások kijárása, beszerzése, a pénzalapok előteremtése, amíg
1907. augusztus 12-én elkezdődhettek végre a Belváros peremén az építkezési munkálatok. A
megfeszített, fáradságos és idegölő munka, a feladatok, a tennivalók sokasága megrendítette a
testben és lélekben amúgy is megtört igazgató egészségét, az átköltözködés, az új épület berendezése, a tornaterem és a kápolna befejezése még javában tartott, amikor dr. Számek György
1910. június 18-án örökre lehunyta a szemét.
A Munkácson 1862. szeptember 6-án született görög–latin szakos szerzetestanár 1879. augusztus 27-én Vácott lépett be a piarista rendbe. Teológiai tanulmányait Nyitrán végezte, ahol
1884. december 28-án szentelték áldozópappá. Tanári oklevelet a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerzett. Podolinban, Temesvárott és Kolozsvárott tanárkodott: 1893–1901
között Erdély fővárosában a konviktus vezetője is volt. 1901-ben kinevezték a temesvári római
katolikus főgimnázium és a piarista rendház élére. Cikkei, tanulmányai a temesvári Történelmi
és Régészeti Értesítőben, A Kolozsvári Katolikus Főgimnázium Értesítőjében, a Magyar Államban, a Délmagyarországi Közlönyben s a gyulafehérvári Közművelődésben jelentek meg. Minden energiáját,
hozzáértését, tekintélyét, ismeretkörét, kapcsolatrendszerét a kegyestanítórendiek monumentális új épülettömbjének tető alá hozására összpontosította, mozgósította és áldozta. Nem érte
meg az építkezési és berendezési munkálatok befejeződését.
A gimnázium díszterméből temették, ahol a két évvel később Ferenczy József megfestette
arcképét is leleplezték. A piaristák új templomának harangjai dr. Számek György halálára kondultak meg először. A harangokat 1908-ban öntöttek újra Novotny Antal (1840–1915) gyárvárosi, Hold utcai műhelyében a piaristák szentannai, majd temesvári régi templomában 1755-től
szolgáló három harang anyagából, s szerelték fel az új kápolna karcsú tornyába.
Dr. Számek György – „akinek nevéhez fűződik az intézet tervezése, megalapítása és fölemelése” – megüresedett helyére és örökébe a korábban a váci, temesvári, máramarosszigeti és
szegedi gimnáziumokban tanárkodó, a Szent István Társulat és a Dugonics Társaság tagjaként
az irodalomtörténeti és pedagógiai tanulmányok sorát publikáló filológus, dr. Both Ferencet (1872–1937) nevezték ki, aki 1910. augusztus 16-án érkezett a Béga parti városba.
A Lébénymiklóson 1872. január 3-án született új igazgató és házfőnök, aki teológiai tanulmányait Nyitrán, az egyetem bölcsészeti
karát Kolozsvárott végezte, haladéktalanul
lázas tevékenységbe fogott.
Elsőrendű feladatának a méreteiben és
tagolásában lenyűgöző épületegyüttes berendezésének, belsőépítészeti kiképzésének
A gimnázium tágas udvara befejezését, lezárását tekintette. Elhanyagolt,
rendezetlen volt az udvar, a kert, valamint a templom előtti tér. A termekből és a folyosókról
hiányoztak a képek. Közbenjárására, szorgalmazására 1910 októberére elkészült a tornaterem
feltöltése s padlózattal borítása. A régi tornaszereket állították be, amelyekhez új szerzeményként egy amerikai nyújtót társítottak. Ferenczy József (1866–1925) temesvári festőművész 1910.
szeptember 20-án kezdte el a templom mennyezetfreskóinak festését, s 1911. január 22-én fejezte be a munkát. Dr. Both Ferenc igazgató felkérésére és meghívására a falfestményeket 1910.
december 11-én megszemlélte a műértőkből álló bíráló bizottság, amelynek a történetíró, dr.
Szentkláray Jenő nagyprépost, Grósz József kanonok, a szépíró-főügyész, Gozsdu Elek, a hely-
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történész Berkeszi István, a Temesvári Állami Főreáliskola igazgatója, Győrbíró Jenő, a városi árvaszék elnöke, valamint Káldor Ágoston, az állami főgimnázium, Farkas János, az állami
főreáliskola és Csergő Lajos, a kegyestanítórendi főgimnázium rajztanára volt a tagja. A templom – amelyet Ferenczy József (1866–1925) mennyezetfreskói és Kiss György (1852–1916)
szobrászművész alkotásai ékesítenek – ünnepélyes felszentelésére 1912. január 21-én került sor,
a szertartás főcelebránsa Csanád egyházmegye egy évvel korábban kinevezett püspöke, dr.
Glattfelder Gyula (1874–1943) volt.
Igazgatói és rendfőnöki működése első esztendejében dr. Both Ferenc egyik legjelentősebb
eredményeként a párhuzamos I. osztály beindítását könyvelhette el az 1910–11-es tanév kezdetétől. A monumentális és korszerű épületegyüttes vonzereje meghatványozta a beiratkozott
diákok létszámát, amely megközelítette, és rövid idő
múltán túl is haladta a 600-at. Irodalomtörténészi munkássága elismeréseképpen 1911 februárjában a temesvári Arany János Társaság is tagjai sorába választotta
dr. Both Ferencet, aki historikusként és irodalomtörténészként felfogta, tökéletesen átérezte az új épületbe
költözés korszakhatárt jelölő szerepét és jelentőségét.
Azon melegében megírta, és a főgimnázium 1911–12es tanévről szerkesztésében nyomdafestéket látott értesítőjében megjelentette A temesvári kegyestanítórendi
főgimnázium története, és az új intézet ismertetése című tanulmányát, melyet 1912-ben a Csanád egyházmegyei
Nyomda betűivel különnyomatként is közrebocsátott
azzal a reménnyel, hogy Temesvár és Bánság múltjában meghatározó szerepet betöltött intézmény az új
épületben tökéletesen meg fog felelni a hozzá fűzött elDr. Both Ferenc, igazgató, rendházfőnök várásoknak – „egyházunk, magyar hazánk és Temesvár városának díszére és javára”. A rendház környékének rendezését 1913-ban fejezték be,
amikor az épületen az összes pótmunkálatot finalizálták. A beruházás végösszege mintegy
950 000 koronára rúgott.
Az igazgató és rendházfőnök, dr. Both Ferenc, a tanári kar – Arendt Endre, Csergő Lajos, Csukovits Sándor, Fertetics István, Horváth Ferenc, Lendvai János, dr. Mahony József,
Misányi Lajos, Nagy Aurél, Néder Ede, Olejovics János, dr. Packi Miklós, Papp Gyula, Sáfrán József, Szakáll Gyula, Tubán Tibor, Viezner Gyula –, valamint a 630 fősre gyarapodott
diákság mindössze öt nyugodt tanévet tölthetett a korszerűen felszerelt, mutatós épületegyüttesben, mivel az I. világháború kitörése, elhúzódása, valamint sorsfordító következményei új
korszakokat nyitottak, mélyreható változásokat hoztak a tanintézet életében.
Töménytelen gyászt, bajt, gondot és nehézséget támasztottak a temesvári piarisra főgimnázium mindennapjaiban is a háborús évek. Nyomban a szarajevói merénylet kiváltotta hadüzenet elküldése után az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege a Székely László tervezte
új épület több termét lefoglalta tartalék hadikórház kialakítása, berendezése céljaira. „A tanácskozóterem a szomszédos bal és jobb oldali teremmel együtt volt a temesvári tartalékkórházak központi irodájának és parancsnokságának a helye.
Az utazó tanulók terme raktárnak használtatott fel. A földszinten levő négy osztályterem közül a templom felé eső négy teremben beteg tisztek, a másik kettőben pedig beteg katonák
helyeztettek el. A portaszoba volt a felvételi iroda, a segélyegylet két terme a gyógyszertár,
a tornaterem, a tornatanár szobája, a tornaterem öltözője, a díszterem, az első emeleti három
terem, a második emeleten a rajzterem és a két szertár között levő szoba sebesült katonák
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elhelyezésére szolgált. Operációs termül a díszterem s mellékterme használtatott. Az intézet fürdőjében sok beteg nyert felüdülést. Volt az intézetben 244 ágy 24 tiszt és 220 legény
számára. A pincehelyiség folyosóján 69 betegellátó katona nyert elhelyezést, ami központi fűtővezetékek folytán téli időben is lehetséges volt. A központi felvételi irodában és a gyógyszertárban 15 egyén munkálkodott” – jellemezte a tanintézet épületében kialakult helyzetet az első
világégés válságos időszakában dr. Both Ferenc igazgató A Temesvári Kegyestanítórendi Főgimnázium Értesítője az 1914–15-ös tanévre című kiadványban.
A szerzetestanárok közül viszonylag keveset, a felsőbb osztályos tanulók közül ellenben több
tucatnyit besoroztak, fegyver alá hívtak. Az I. világháború négy esztendeje alatt a temesvári
kegyestanítórendi főgimnázium 162 diákja teljesített hadi szolgálatot a különböző frontokon,
csatatereken. Közülük 43-at katonai érmekkel, érdemrendekkel tüntettek ki. Az intézmény
30 volt növendéke áldozta életét, halt hősi halált a keleti vagy déli harctereken.
Az impériumváltás kihívásai és megpróbáltatásai
Igazgatóként dr. Both Ferenc megfeszített, áldozatos munkával, kiváló taktikai és diplomáciai érzékkel vezette át a főgimnáziumot és a rendházat a világháború, a forradalmak, a szerb
és a francia megszállás, a trianoni diktátum következményeinek, a román államhatalom berendezkedésének, nemzetiségellenes intézkedéseinek megpróbáltatásain, útvesztőin. Felbolydult,
viharos és fölötte zavaros történelmi korban állt a temesvári főgimnázium és rendház élén dr.
Both Ferenc, akit 1920-ban a frissiben létrehozott romániai piarista viceprovincia vikáriusává,
helyettes tartományfőnökévé is kineveztek. A „nemzeti értékek pusztításának” átélőjeként, elszenvedőjeként, szemtanújaként megfeszített, emberfeletti munkát végzett dr. Both Ferenc, aki
a tragikus történések hiteles krónikásává is szegődött. Az impériumváltozás földrengésszerű
megrázkódtatást támasztott Temesvár iskolahálózatában, s legerősebb góca, a kegyesrendi főgimnázium tevékenységében is
A tömeges „optálások”, elköltözködések, illetve a német tannyelvű reáliskola és a zsidólíceum megnyitása következtében 145 tanuló távozott, maradt ki a piarista főgimnáziumból.
Az izraelita diákok nem iratkozhattak be kisebbségi tanintézetekbe, csak felekezeti vagy román tannyelvű iskolákban folytathatták tanulmányaikat. A kötelezővé
tett román nyelv oktatására – melynek bevezetése nem ment minden
ellenkezés, diáktiltakozás nélkül – a
piarista gimnáziumban Nicolae Fabian gyárvárosi görögkatolikus pap,
Virgil Popovici görögkeleti lelkész
és Sebestyén Árpád, a polgári iskola tanára vállalkozott. A római katolikus középiskola csak a mérsékelt
összegű tandíjakból tartotta fenn magát, mivel a román hatóságok államsegélyt egyáltalán nem folyósítottak, Dr. Both Ferenc igazgató a konviktus tanulóival
s az 1920–21-es tanévre a 163 köbméter kincstári failletmény kiszolgáltatását is megtagadták.
A Nagy-Romániába bekebelezett új területeken erőt, határozottságot és megingathatatlanságot demonstrálni kívánó államhatalom a megfélemlítés céljával a Bánság szívében rendezte
meg a „levente-perként” ismertté vált és elhíresült konstrukciós, a temesvári és a nagyszebeni
katonai törvényszékek által lefolytatott bűnügyi eljárást, amelyben államellenes szervezke-
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dés vádjával a kegyesrendi főgimnázium kilenc növendékét is letartóztatottként a vádlottak
padjára ültették. A piaristák koronás címerét 1920. október 9-én távolították el a rendház homlokzatáról, míg a gimnázium épületéről 1921. március 22-én a tűzoltókkal szereltették le a magyar koronát a hatóságok. Constantin Anghelescu tanügyminiszter 1923. június 24-én kiadott
10588/1923-as számú rendelete a temesvári piarista gimnázium I. osztályában is az 1923–24es tanév kezdetétől a románt tette kötelező tannyelvvé. A felsőbb osztályokban a földrajzot, a
történelmet és az alkotmánytant kellett románul előadni és elsajátítani. A rendelet értelmében
a középfokú tanulmányaikat a kisebbségi tanintézetekben elkezdő diákok csupán az anyanyelvet és a hittant tanulhatták nemzetiségük nyelvén.
„A szerzetesekben Anghelescu tanácsolói félelmetes erőt láttak, kevesebbet az apácáktól vezetett intézetekben. Ezért kitűzött cél volt: őket romanizálni vagy, ha erre nem hajlandók, az
új kibocsátott közoktatásügyi rendeletekkel Romániából kitelepíteni” – vonta le a következtetést dr. Both Ferenc, aki vikáriusi teendői megsokasodása miatt igazgatói beosztásától 1924.
július 29-én megvált, 1925-ben helynöki tisztéről is lemondott.
Legendák, anekdoták keringtek a rátermett
intézményvezető szórakozottságáról, fegyelmezési szokásairól, különös beszédéről, furcsaságairól, ami ugyancsak azt bizonyítja, hogy Temesvárott közszeretetnek és kivételes megbecsülésnek örvendett. Dr. Both Ferenc 1925 és
Osztályterem
1828 között a piarista rend generális asszisztense volt Rómában. Egészségi állapota megrendülése miatt visszatért Temesvárra, ahol az
1929–30-as tanévben hittant tanított magyarul a román tannyelvűvé tett főgimnáziumban.
Visszatérése esztendejében, 1929-ben érettségizett, hagyta el a tanintézetet az az osztály,
amely a földrajz, a történelem és az alkotmánytan kivételével még minden tantárgyat magyarul tanult. Az 1931–32-es iskolai év végén nyugalomba vonult, s szerzete feletteseitől szülőföldjére való visszatérésének endedélyezését kérte. A mosonmagyaróvári piarista rendházban Temesvárott 1929-ben elkezdett emlékiratai továbbírásával, rendezésével és véglegesítésével foglalkozott.
Nekrológokban búcsúztatták Temesvár magyar nyelvű újságjai is, amikor 1937. december 3án Mosonmagyaróváron bekövetkezett elhunytáról értesültek. Mosonszentmiklóson, az általa
emeltetett családi kriptába helyezték örök nyugalomra dr. Both Ferencet, a temesvári piarista
főgimnázium és rendház érdemdús vezetőjét, avatott tollú történetíróját.
A tárgyilagosság, a hűség és történet igazsága jegyében
Dr. Both Ferenc felkészült pedagógusként, elhivatott intézményvezetőként alapozta meg tekintélyét és hírnevét, ugyanakkor az írótollat is avatottan forgatta. Középfokú tanulmányait Mosonmagyaróváron a kegyesrendieknél kezdte, majd Győrött, illetve Kecskeméten folytatta. 1889.
augusztus 27-ben lépett be a piarista rendbe. Teológiát Nyitrán és Kolozsvárott tanult, ahol a
Ferenc József Egyetem bölcsészeti karán magyar–latin szakos diplomát és 1894-ben bölcsészdoktori címet szerzett. Áldozópappá 1895. július 7-én szentelték. Miután Vác, Temesvár, Kolozsvár és Szeged piarista gimnáziumaiban működött szerzetes tanárként, 1896–1898 között a
kolozsvári egyetemen latint és magyart oktatott. 1899-től 1910-ig a szegedi rendházat és a főgimnázium tanári karát erősítette. Írásait, tanulmányait újságokban és az iskolai értesítőkben
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közölte, jelentette meg. A Tisza parti városban látott nyomdafestéket 1899-ben Telegdi Miklós élete és művei című irodalomtörténeti tanulmánya. Monográfiájában az egyháztudós esztergomi
érsekségi kormányzó, a Nagyszombatban nyomdát felállító és működtető Telegdi Miklós (1535–
1586) pályáját és munkásságát tekintette át és értékelte. Szegeden nyomtatásban is megjelentette Ünnepi beszéd a magyar kereszténység 900. évfordulójára című prédikációját. A magyar felvilágosodás korával foglalkozott 1908-ban ugyancsak Szegeden kiadott Nemzeti ébredés 1790-ben
című könyvében, amelyet 1909-ben Úti képek és tanulmányok című kötete követett.
A Béga parti városban szerkesztőként és szerzőként A temesvári kegyestanítórendi főgimnázium
értesítője az 1910–11 iskolai évről című füzet összeállítójaként és közzétevőjeként mutatkozott be.
Az 1911–12-es tanév értesítőjében publikálta A temesvári kegyestanítórendi főgimnázium története,
és az új intézet ismertetése című, körültekintően dokumentált összefoglaló tanulmányát. Igazgatóként 1924-ig szerkesztette a piarista főgimnázium értesítőit.
Szükségét érezte dr. Both Ferenc, hogy az intézmény történeti krónikáját mintegy tovább
folytatva, hiteles tanúként papírra vesse a temesvári piarista rendház és főgimnázium általa
személyesen átélt és átszenvedett fordulatos korszakának krónikáját is. Huszonöt év a temesvári kegyestanítórendi főgimnázium életéből (1910–
1935) címet viselő visszatekintésében, amelyen
élete utolsó évtizedében dolgozott, részletesen beszámolt az I. világháború éveiben történtekről, a
forradalmak periódusának temesvári eseményeiről, a Bánság szerb megszállásáról, a francia hadsereg jelenlétéről, a román katonaság bevonulásáról Temesvárra, az új közigazgatás magyarellenes
intézkedéseiről. „A román uralom átvétele után
temesvári intézetünk élete küzdelmes, szomorú
harc volt létéért, és lesújtó eseményekben, történeti átélésekben régi múltjának összes eseményét
messze felülmúlta. Szomorú, a régi múlttól elütő
fájdalmas korszak ez, de egyúttal nagyon tanulságos reánk, magyarokra. Benne éltem és cselek- Arendt Endre diákjaival a könyvtárban
vőleg is részt vettem a történeti eseményekben. Ezért is az események rugóit is tisztán láttam,
s midőn elhatároztam, hogy Temesvár közönsége, ifjúsága, a piarista rend működése, s ezen
korszak eseményeinek megörökítése céljából intézetünknek ezt a korszakát legnagyobb részt
személyes feljegyzéseim, levéltári és egyéb adatok, okmányok alapján megírom, tárgyilagosságra, hűségre, történeti igazságra törekszem, hogy e könyv, mint a megszállás idejére eső egyik
forrásmunka szolgálatot tehessen a magyar történetírásnak” – okolta meg kiemelkedő jelentőségű, Huszonöt év a temesvári kegyestanítórendi főgimnázium életéből (1910–1935) címen papírra
vetett „műveltség- és kortörténeti tanulmányának”, emlékidézéses, megrázó krónikájának előszavában.
Műve a súlyos időket átélő romániai magyarság és a bánsági főváros krónikája. A temesvári piarista gimnáziummal történteket elősorolva, számba véve, Temesvár iskolaügyének alakulását tekintette át és értékelte, a bánsági és a romániai magyarság létküzdelméről, kétségbeesett erőfeszítéseiről számolt be. Temesvár és a Délvidék 20. század eleji kulturális életének keresztmetszetét vázolta fel. Tanulóik, tanintézeteik védelmében és érdekében a magyar egyházak példamutatóan, bizalmat erősítően összefogtak. A két világháború közötti évtizedekben a
város és a tájegység magyar értelmisége megkísérelt hősiesen ellenállni a románosítási politikának, a kisebbségsértő intézkedéseknek. Nyíltan szólt a Bánság nemzetiségei között éket verő súrlódásokról, nézeteltérésekről, ellentétekről is. Nyomatékosan rávilágított a piarista rend
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nehéz helyzetére, ellehetetlenülésére is a magyar- és kato- vv
likusellenes Romániában. Kultúrtörténészként következetesen érvényesítette alaptézisét: „Az iskola hű képe a kornak,
szelleme, tanmenete sok mindenre világot vet”.
Vaskos, terjedelmes visszaemlékezésében, kimerítő „műveltség- és kortörténeti tanulmányában” dr. Both Ferenc is
rengeteg mindenre rávilágított, sok mindent bátran feltárt,
behatóan elemzett és értékelt. Kiadásra szánt korrajza az
MTA támogatása, kedvező értékelése dacára évtizedeken át
kéziratban maradt.
Néhány kutató ismerte csupán a szálkás betűkkel írt dokumentumiratot. Az előzménynek, dr. Both Ferenc a temesvári piarista főgimnázium történetéről 1912-ben megjelent
írásának reprintjéhez társítva, jórészt eddig ismeretlen fényképanyaggal illusztrálva a Piarista Rend Magyar Tartománya Sas Péter gondozásában és utószavával 2015-ben Budapesten kiadta dr. Both Ferenc főművét, adatgazdag kor- és
intézménytörténeti krónikáját. A 433 oldalas kötet megke- A könyv borítója (2015)
rülhetetlen, fölötte hasznos forrásmunkává fog veretesülni mindazok számára, akik a 20. század
Temesvárjának, Bánságának és Romániájának politika-, társadalom-, oktatás- és művelődéstörténetét búvárolják és kutatják. Dr. Both Ferenc könyve a banatológia egyik értékes alapműve.
A Ferenczy Józsefről szóló írásban említett másik két freskó a temesvári piarista templomban

1Ferenczy

József 1911-ben festette a Kalazanci Szent József életét bemutató négy mennyezetfreskót.
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DR. DELESEGA GYULA

Ormós Zsigmond, a műgyűjtő
tisztségviselő és hagyatéka1
„Vis est immensa laboris assidui” (mérhetetlen a kitartó munka ereje)
Közeli, szép és dicső születési évforduló köszöntését kaphattuk kézhez, a művészet és a
történelem iránt elkötelezett két kiváló kutató munkájaként, Miklósik Ilona és dr. Kakucs Lajos „Ormós Zsigmond. A múzeumalapító”2 című könyvét. Igencsak találó ez esemény időzítése, hiszen a sokáig nem emlegetett, de ettől függetlenül nagynevű főispán születésének 201.
évfordulója néhány napja, február 20-án volt. A tavalyi, kerekebb évfordulón már méltóan emlékezett Temesvár magyarsága (és nem csak!) a Bánsági Magyar Napok rendezvényei keretében
az egykori Vármegyeházán, ma Szépművészeti Múzeumban tartott, 2013. május 9-i tudományos ülésszakkal, ahol az Ormós-hagyatékkal megalapozott numizmatikai, festészeti és grafikai,
iparművészeti gyűjteményeket mutatták be, és ahol a fenti két szerző egyike, Miklósik Ilona a
szerteágazó kulturális és közéleti tevékenységet kifejtő, műgyűjtő Ormós Zsigmonddal foglalkozott.
Ezt követte a Belvárosi Református Egyházközségnél május 10-én az Ormós Zsigmond Közművelődési Társaság negyvenéves tevékenységének ismertetése dr. Matekovits György professzor
által, és ahol az 1858-ban megjelent Ormós-regényből, a „Banya sziklájá”-ból is részletek hangzottak el Borbély B. Emília és Tar Mónika, a Csiky Gergely Állami Magyar Színház művészei
olvasatában. Majd a Temesvár-gyárvárosi Millenniumi-templomban a május 12-i magyar nyelvű szentmisét Ft. Kapor János plébános az egykori főispán lelki üdvéért ajánlotta fel. Erősítette
a megemlékezések szimbolikus értékét, hogy Ormós Zsigmond legifjabb testvérének, Jánosnak öt, Magyarországon élő leszármazottja is jelen volt, akik 2011-ben adták át a múzeumnak
a nagyapjuktól örökölt, 1873-ban festett, nagyméretű, Szamossy Miklós Ormós-portrét. Az
akkori megemlékezéseken Szekernyés János foglalta össze a főispán munkásságát, művészettörténeti írásainak jelentőségét, együttműködését a csanádi püspökökkel. És az évforduló
eseményeiről a temesvári magyar média számolt be, tudatosítva a régió újságolvasó/rádióhallgató magyarjaiban Ormós Zsigmond személyének jelentőségét.
Lám, ismét előtérbe került Temes megye és Temesvár egykori főispánja a fent említett szerzők tollának köszönhetően, dr. Bodó Barna szerkesztésével a Szórvány Alapítvány gondozásában most megjelentetett értékes könyv formájában, borítóján a Vastagh György által 1885ben díszmagyarban ábrázolt főszereplővel, azelőtt kinevezett örökös főrendiházi taggal. Két
szerzőé a könyv, és tartalma ennek megfelelően két különálló rész.
1Prof.

Dr. Delesega Gyulának a 2014-es könyvbemutatón elhangzott méltató szavait közöljük.
I., Kakucs, Z. Ormós Zsigmond a múzeumalapító, GORDIAN Kiadó, Temesvár, 2013.

2Miklósik,
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Mindkét rész lexikon jellegű, melyeket forrásként lehet használni. „Ormós Zsigmond” a
címe Miklósik Ilona munkájának. Nem más ez, mint egy átfogó ismertetése a főispán több mint
81 évet magába foglaló életének. De milyen ismertetése! Benne van az ifjúsága, a pályakezdés nehézségei, kedveseinek bemutatása, az 1848-as szereplés utáni bűnhődése, az ezután következő magakeresés kínjai, a képzőművészet iránti érdeklődés kibontakozása és kiteljesedése, hivatali magára találása, munkája által kivívott megbecsülése, közéleti szerepvállalásai, műgyűjtő tevékenysége, gondoskodása és gondjai testvérei és azok családjaival kapcsolatosan,
barátai és velük való viszonya, időskori betegsége és visszavonulása, a világi létből való elmúlása. Regény ez, de nem regényesen írva! Szigorú, tényekre alapozott munkát végzett a
szerző, minden aggályosan pontosítva, dátumokkal, könyvészettel és lábjegyzetekkel alátámasztva.
A bemutatott, fokozatosan bővülő, alakuló Ormós-gyűjtemény darabjainál mindig konkrétan említi, kitől származik, milyen utat járt meg Ormós előtt, de utána is. Csak maguk a lábjegyzetek egy fejezetnyi kiegészítést nyújtanak az érdeklődő olvasónak! Nehézség nélkül, de
gondos odafigyeléssel olvasható, a művészettörténetben járatlanoknak is. Majdnem minden
kronologikusan van követve, a megértést és az esetleges visszakeresést ezzel nagymértékben
segítve, mentesen a felbukkanó gondolatok ide-oda csapongó, többé egymásra soha nem találó síkjától. Csak aki már végzett ilyen munkát, tudja milyen szellemi erőfeszítést és fegyelmet követel időrendi sorrendbe állítani a rengeteg szerteágazó forrásból eredő anyag nyújtotta információt, állandóan vigyázni a cselekmények fonalának mindig előre történő gombolyítására.
És bár – mint említettem – az életrajz nem regényesen van megírva, hanem egy mértéktartó kutatói távolság megtartásával, Miklósik Ilonának sikerül kidomborítania Ormós Zsigmond emberi vonásait, melyeket a tisztviselői, tisztségviselői munka tisztességes elvégzése,
nagyfokú takarékossága, barátaival fenntartott kapcsolatainak igényessége, szertefoszló reményei egy maga mellett tudható családról, a hosszú karrier alatt bekövetkezett politikai változások, a személyét ért hol kivédett, hol sebeket ejtő támadások elviselése, nyugdíjba vonulása utáni mellőzöttségének fájdalma, állandó kapcsolatkeresése külföldi útjain az ott élő magyarokkal, a művészet értékeinek felismeréséért hozott állandó erőfeszítése, a vezetése alatt
álló megye, majd város érdekeinek mindenek fölé helyezése jellemez. Hús-vér embert ismerhetünk meg, aki rengeteget dolgozik, aki szeret mulatozni is (több éven át előtáncos a bálokban), de nem érzi jól magát a dzsentri-féle féktelen dáridózásokban, rokonszenvez a más nemzetiségűekkel, többek között a cigányokkal is, szívesen látogatja a hangversenyeket, operaelőadásokat, aki szívén viseli barátai, hozzátartozói sorsát, aki megosztja – nagyrészt saját pénzén közölt – publikációkban az évek során szerzett művészetekkel kapcsolatos tudását, van mondanivalója szépirodalmi formában is, de akit a sors csapásai meg tudnak törni (erre utal a
Castrum Doloris fejezetcím is). A könyv első részét Ormós viselt kitüntetéseinek és irodalmi működésének felsorolása, utolsó végrendeletének közlése, valamint a szakirodalom ismertetése követi, majd román meg angol nyelvű összefoglaló zárja. Tavalyi interjújában nyilatkozta Miklósik Ilona: „sajnos meglehetősen későn kerültem kapcsolatba Ormós Zsigmond
hagyatékával ...”3 Képzeljük el, milyen lehetett volna írása, ha korábban kerül sor erre a kapcsolatra!
„A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat alapítása és fejlődése 1919-ig”
dr. Kakucs Lajos munkájának a címe, a könyv ráeső részéből. Ez már nem egy személynek,
hanem egy intézménynek az átfogó története, ha úgy tetszik, „életrajza”. Felépítése logikusan követi az intézmény létrejöttének körülményeit, a kezdeti és későbbi állapotokat, a
3Heti

Új Szó, 2013. május 17., XIX. évf., 20. (950.).
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keretei közt tevékenykedőket. Bevezetésként felidézi az olvasónak a Társulat alapítása (1872)
előtti művelődési viszonyokat, kezdve a magyarság Délvidéken4 való megjelenésétől az 1716-os
osztrák fennhatóság bevezetéséig, kiemelve Temesvári Pelbárt beszédgyűjteményét, Karády
Pál történeti színjátékát. Bemutatja a bánsági magyar nyelvű egyesületeket, a bánsági oktatásban
fokozatosan mind nagyobb teret nyerő magyar nyelv terjedését a kezdeti latin és német nyelv
helyett, az 1827-ben beiktatott Magyar Tudományos Akadémia bánsági születésű, illetve a Társulat előtt is ott tevékenykedő tagjait.
Ismerteti a magyar orvosok és természetvizsgálók bánsági vándorgyűléseit, mint a Bánság 1848. előtti tudományos életének legrangosabb megnyilvánulásait. Ezek sorát az 1843.
augusztus 8–12. között Temesváron lezajló nyitotta meg, abból a tényből kiindulva, hogy Budapest és Szeged után Temesvár a harmadik helyen állt az akkori Magyarország egészségügyi ellátása szempontjából. Részletesen tárgyalja az 1717–1872 közötti bánsági történelmi
kutatásokat, régészeti leleteket és ásatásokat, melyek szükségszerűen vezettek a (Múzeum)
Társulat megalakításához, és annak alapjait képezték. E nagy ívű bevezetés után következik a Társulat alapításának mozzanata, bemutatva előbb a kezdeti erdélyi és bánsági gyűjteményeket, az előfutárként 1872-ben, Ormós Zsigmond közvetlen indíttatásával és részvételével létrejövő Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat létrejöttét, vezetőségi
tagjait, a Wellauer-ház székházzá való átrendezését, majd az 1884-ben, a Délmagyarországi
Természettudományi Társulattal, ugyancsak Ormós Zsigmond javaslatára létrejövő egyesülés után megalakult, végső, Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum Társulat
működésének körülményeit.
Szó van itt a székház átépítéséről, a nagyközönség számára megnyitott múzeumi kiállításokról, a képzőművészeti részleggel való bővítésről, a Temesvár Városi Könyvtárnak átadott nagyszámú kötetről, valamint egy teljesen új múzeumpalota megépítéséről, mivel már
egy évtizeddel a Wellauer-ház átalakítása után nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem elégíti ki a
bővülő gyűjtemények igényeit (jövendőbeli múzeumi székhelyként vagy a mai román görögkeleti székesegyház helyére építendő új épületet, vagy az akkor tüzérszertárként használt Hunyadi-kastélyt látta volna célszerűnek Berkeszi István főtitkár). A továbbiakban részletes ismertetését adja a szerző a Társulat gyűjteményeinek, kitérve azok mai vonatkozásaira, a
Társulat segítségével végzett ásatásoknak és a megmentett régészeti leleteknek.
Folytatásként a temesvári és a bánsági közéletben való jelenlét, kapcsolat más intézményekkel, külön kitérve Ormós Zsigmond és a Társulat jó kapcsolataira az akkori romániai kulturális személyekkel, a Társulat kiadványai és a tevékenységével összefüggő helyi és országos sajtóban megjelent írások listája, a jelentősebb tagok és munkatársak felsorolása, azok életrajzi és tevékenységi adatai, bővebben bemutatva Berkeszi Istvánt, Herz Miksát (a kairói Iszlám
Múzeum megszervezőjét, utóbb irányítóját) és Szentkláray Jenőt, a pénzügyi források, majd
a társulati pecsétnyomók fényképekkel illusztrált részletes leírása, két Ormós-levél és az ASTRAlevél közreadása következik. Hasonlóan az első részhez, ezt is a tanulmányozott szakirodalom, valamint a román meg az angol nyelvű összefoglalók zárják. Dr. Kakucs Lajos történelmi viszonyokról, működési körülményekről, emberi kapcsolatokról nyújt ebben a munkában hiteles és szakszerűen bemutatott képet, melyhez – mint a felsorolt szakirodalom is bizonyítja – nagyszámú saját kutatás eredménye is hozzájárult. Írása kevésbé foglalkozik Ormós Zsigmond személyével, de benne egyértelműen kihangsúlyozódik, hogy a Múzeum
megteremtője, anyagi alapjainak lerakója és akkori főtámogatója Ormós Zsigmond volt.
A könyv egészének tetszetős megjelenése, Benedek Leventének köszönhetően szép borítója, a használt jó minőségű papír és nyomdafesték, a gyönyörű, utolsó oldalait kitöltő színes
4Délvidék,

Bánság alatt, az idézett szerző Temesközt érti.
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reprodukciók az elkészítésében résztvevők munkáját dicséri. Olvasmányként, de bárki számára hasznos kézikönyvként, forrásanyagként is kedvvel lapozható.
Zárógondolat: itt volna az ideje, túltéve magát az elhallgatástól mindennel szemben, ami
magyar, hogy Temesvár vezetése tovább menjen Ormós Zsigmond szellemi, kulturális és
anyagi hozzájárulásának elismerésében a város mai művelődési kincseinek megalapozásához, becsülje őt azzal, hogy sírhelyét méltóképpen megjelölje és szobrát (melyet a 200. évfordulóra Szakáts Béla agyagból már megformázott) egy kitüntetett helyen felállítsa! Talán
az Európa Kulturális Fővárosa cím megpályázása erre ösztönözni fogja, ha a magyarság helyi
képviselői támogatásukért ezt is kérik. Ez a könyv adalék múltunk jelenhez kötődő csatlakozásáért!
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Lapszámunk szerzői:
Anavi Ádám/Frucht Ferenc (1909–2009) – költő, író, tanár
Barna Gábor (1950– ) – néprajzkutató, egyetemi tanár, Szeged
Bodó Barna (1948– ) – író, politológus, egyetemi tanár, Temesvár
Bugarski, Stevan (1939– ) – szerb író, helytörténész, fordító, Temesvár
Dávidházi Mihály (1964– ) – sportoló, Temesvár
Delesega Gyula (1949– ) – mérnök, helytörténész, egyetemi tanár, Temesvár
Éberle Emília Gertrude (1964– ) – tornász, edző, Sacramento, USA
Erdei Ildikó (1970– )– tanár, pszichológus, igazgató, Temesvár
Eszteró István (1941– ) – tanár, költő, Temesvár
Faragó János (1889–1935) – teológiai tanár, történész
Hadnagy Éva (1965– ) – tanár, igazgató, Arad
Jakabffy Elemér (1881–1963) – jogász, szerkesztő, kisebbségpolitikus, az MTA külső tagja
Jakab Ilona (1971– ) – tanár, igazgató, Temesvár
Juhász Béla (1950– ) – tanár, író, szerkesztő, Arad
Kiss Ferenc (1959– ) – tanár, tanfelügyelő, Temesvár
Kocsik Zoltán (1982– ) – katolikus pap, spirituális atya, Temesvár
Kovács Laura (1980– ) – informatikus, egyetemi tanár, Göteborg
Matekovits Mihály (1946– ) – tanár, tanfelügyelő, helytörténész, Arad
Megyasszai Júlia (1975–) – tanítónő, Resicabánya
Méliusz József (1909–1995) – író, költő, műfordító, a Román Akadémia tagja
Pál Krisztina (1975– ) – tanítónő, Temesvár
Páll György (1892–1975) – újságíró, szerkesztő, kutató
Păștean Erika (1967– ) – tanítónő, igazgató, Végvár
Szabó Kálmán Attila (1938– ) – tanár, oktatástörténész, Székelyudvarhely
Szekernyés János (1941– ) – helytörténész, műkritikus, újságíró, szerkesztő, Temesvár
Szőlősi Babi/Lingli Rózsa (1967– ) – sportoló, weblaptervező és -készítő, Melbourne,
Ausztrália
Tácsi László (1935–2005) – tanár, tanfelügyelő, szakpszichológus
Toró T. Tibor (1957– ) – fizikus, tanár, politikus, Temesvár
Ujj János (1942– ) – tanár, újságíró, helytörténész, Arad
Vultur, Smaranda (1950– ) – író, antropológus, Temesvár
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