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Me.Fotográfi a
A ME.dok jelen számát Bán Attila fotói teszik, ha nem is színesebbé, 

de legalábbis árnyaltabbá. Reméljük, hogy olvasóink lap- és világszemlélet-
ét pozitívan befolyásolja majd fényképészünk munkáinak szemlélése. Figye-
lemfelkeltő alkotások ezek a művek, de egyáltalán nem hivalkodóak – mint 
Attila, aki csak ennyit volt hajlandó lapunknak „elárulni” magáról:

„1983. december 22-én születtem Alsóboldogfalván. Hét éve Kolozsváron 
élek. Fotózok, filmezek, érdeklődöm. Meglátjuk.”

Alulírott…………………………………………….megrendelem a ME.dok 
címû tudományos folyóiratot…………………………évre, ……..példányban.

Az egy éves elõfizetés ára 8 lej, amiért négy lapszámot postázunk.

Név: ………………………………………………………………………………..
Cím: ………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………………………………………………
E-mail cím: ………………………………………………………………………

Kérjük, a megrendelõszelvényt postázza a ME.dok szerkesztõségének 
címére. A megrendelés további részleteivel kapcsolatban forduljon a 
szerkesztõségünktagjaihoz a következõ elérhetõségek valamelyikén:
 0740 586 125 vagy medea.medok@gmail.com.
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Eljövendő idők
mai szövetségesei

C  P

A magyar szociográfia műfajteremtő korszaka a harmincas évek második fe-
lére esik. Ekkor születnek meg a műfaj erdélyi változatai is Balázs Ferenc, Bözödi 
György és Tamási Áron műhelyében, vagyis az otthonirodalom örök érvényű kö-
tetei, ahogy Molter Károly megkülönböztette az erdélyi tájhazát felfedező/megjele-
nítő alkotásokat a műfaj – többségi helyzetben kialakult – ellenzéki szerepétől. A 
műfaj Sütő András, Horváth István, Gálfalvi György és főként Beke György mun-
kássága nyomán fénylett fel újra a hetvenes évek első felében, élet és irodalom ön-
szemléletét is némiképp korrigálva, törvényszerűségeit tudatosítva. A ’89-es for-
dulat után végre nyilvánosság elé kerülhettek a kommunista rendszer tabutémái 
is – Benkő Levente, Ferenczes István, Gazda József, Lőrincz György,  Sylvester La-
jos és mások (magán)vállalkozásainak köszönhetően.

A kilencvenes évek elején – immár a Korunk egyik vezető szerkesztőjeként – 
magam is igyekeztem felgyorsítani ezt a folyamatot, prioritásként kezeltem a mű-
faj harmadvirágzásának serkentését, hiszen eszmetörténeti stúdiumaimból jól tud-
tam: a harmincas évek második felében alighanem ez a folyóirat tette a legtöbbet 

a magyar szociográ-
fia értékteremtésé-
nek az elismertetésé-
ért. Az 1991 decem-
berében megjelent 
felhívásunk címe alá 
egyebek mellett ezt 
írtam: „A letűnt dik-
tatúra társadalmi és 
nemzeti egynemű-
sítő politikája nem 
érte el ugyan a cél-
ját, de a mélystruk-
túrák szintjén is még 
jó ideig észlelhető 
romboló hatása. Az 
új helyzetben – ame-
lyet a közösségi lét-
érdekek és a közér-
deknek álcázott ma-
gánérdek, igazi és ál-
értékek versenye jel-
lemez – kisebbsé-
gi társadalmunk tag-
jai sokszor önmaguk 
számára is meglepő 
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módon (olykor felismert érdekeik ellenében) cselekszenek, a közösségi létérdekek 
és létértékek szolgálatában elhivatottak pedig nem mindig találnak rá a célhoz ve-
zető módszerekre. A helyes társadalmi cselekvéshez nélkülözhetetlen a kisebbségi 
lét »mélytengeri áramlásait« is láttató, annak törvényszerűségeit megfogalmazó, az 
érdektagolódásokat és értékorientációkat kifejező önismeret.” Ezért kérte a Korunk 
a köréhez tartozó idősebb és fiatalabb társadalomkutatókat: hozzák nyilvánosságra 
ennek az átmeneti korszaknak a látleleteit. Nem hozták. Csupán ígéret volt rá. Ne-
tán csak jó szándék, és kevés szakértelem? A csíkszeredai Kommunikációs Antro-
pológia Munkacsoport (akkor még együtt levő) tagjai e felhívás serkentése nélkül 
is tudták, hogy mi a dolguk.

A kolozsvári egyetem szociológia szakán akkoriban indult be a magyar tago-
zat, Ion Aluaş professzor és fiatal magyar tanársegédei védőszárnyai alatt.  Ők segí-
tették lábra állni az egyetemi szintű magyar újságíróképzést is 1993 őszén. A dol-
gok rendje szerint előbb az oknyomozó riport került be a tanrendbe, majd a szoci-
ográfia műfaja. Amint a médiatudományi mesterképzés egyik alaptantárgyává lé-
pett elő ez a diszciplína, az elméleti érdeklődés is kezdett megélénkülni a szociog-
ráfiai eszközökkel végzett tényközlés iránt. Más jelek is mutatják, hogy növekvő-
ben a műfaj szellemi rangja. Akár jelképértékűnek is tekinthető, hogy 2001 októ-
berében a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztálya első tanácskozását Ko-
lozsváron tartotta. Azóta Erdélyből is vannak kitüntetettjei a rangos Szabó Zol-
tán-díjnak. Aztán az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány Kuratóriuma döntött 
úgy 2008 tavaszán, hogy szociográfiai riportpályázatot hirdet. Az EMIA vezetősé-
gének tagjai abból a felismerésből indultak ki, hogy az 1989 utáni erdélyi változá-
sok, illetve változatlanságok jórészt rögzítetlenek. Mint például a diktatúra nyomá-
sa alól szabadult romániai magyar társadalom atomizálódása (a hagyományos kö-
zösségek, illetve a családok felbomlása); a kivándorlási hullám felerősödése: város-
aink magyar népességének csökkenése, vidékek elnéptelenedése, falvaink elörege-
dése; reprivatizálás, intézményteremtés; a külföldi munkavállalások előnyei/hátrá-
nyai (székely mesteremberek Magyarországon, csángó-magyarok Spanyolország-
ban, Olaszországban); visszatelepedés, a kis- és közepes vállalkozások megerősö-
dése; a társadalmi önszerveződés régi/új formáinak tapasztalatai. 

Az ezredforduló táján „felgyorsult idő” nem nagyon hagyott alkalmat a szű-
kebb és tágabb világunkban bekövetkezett jelenségek mélyszerkezetét is érzékel-
tető tényfeltárásra, az értelmezési lehetőségek felvillantására. A diktatúra alatt fel-
gyűlt indulatok – amelyek jobbára a napilapok hasábjain és újabban az internetes 
naplók műfajában törtek felszínre – elfedték a reális önismeret és a megbízható jö-
vőkép kialakításának távlatát. A szociográfia művelése, persze, meglehetősen idő- 
és pénzigényes vállalkozás. Reális társadalmi és nemzeti önszemléletet azonban 
csak akkor alakíthatunk ki magunknak, ha szembesülünk a szociografikus művek-
kel is felmutatható igazságokkal.

Figyeljünk hát e műfajban megizmosodó tehetségeinkre. A kezünk alól kinö-
vőkre, a nyomunkba lépőkre. Az eljövendő idők mai szövetségeseire.

Kolozsvár, 2009. szeptember 1.
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Középajta sem képes
a csodákra

B  R  K

„Az élet nem más, mint úton lenni hazafelé!”
Herman Melville 

A Szatmár–Bukarest gyorsvonat ablakából gödrös, alig aszfaltozott út 
látszik, jelezvén, hogy közeledünk hazafelé. Csak néhány éve áll meg a vo-
nat az Erdővidék határát súroló, de még Brassó megyéhez tartozó Ágoston-
falván, amióta Erdővidéken összegyűlt egy azóta is gyarapodó egyetemista 
csapat, akik rendszeresen járnak Kolozsvárra. 

Nagy segítség ez nekünk még akkor is, ha innen még van közel húsz ki-
lométer, amit Középajtáig édesapám autójával teszünk meg. Minden hazau-
tazáskor változik valami. Alig észrevehetően, de változik, még azt is megkí-

Cuvinte cheie
gospodărire, izolare, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea comunităţii, cultură 
Rezumat (Nici Aita Medie nu este capabilă de miracole)
Prin reportajul sociografi c prezent, Réka Klára Berszán ne călăuzeşte la Aita Medie. În ciuda 

drumurilor proaste, a difi cultăţilor economice şi a condiţiilor grele, totuşi comunitatea de aici are 
proiecte îndrăzneţe, iar legătura dintre cei rămaşi în sat şi cei care au ajuns pe alte meleaguri este 
exemplară. Deşi nu este capabilă de miracole, Aita Medie „trăieşte, aşa cum poate, face ceea ce 
poate. Îşi păstrează tradiţiile, îşi construieşte prezentul şi porneşte pe drumul viitorului, prin munţi 
până la Sfântu-Gheorghe, departe în lume, pentru ca oamenii să revadă o comunitate, o societate 
vie” – constată autorul. 

Keywords
management, closed, infrastructural development, community-development, culture
Abstract (Középajta is not capable of miracles either)
The sociographical report of Réka Klára Berszán takes the reader to the village Közepajta. It 

seems that despite of the fact that it is a well-secluded village lacking of good roads and facing 
economical diffi  culties it is a rather dynamic, forward-moving community, and the bonding of its 
inhabitants is exemplary. Although not capable of miracles the village „lives as it is possible, does 
what it can be done. Takes care of its past, acknowledges its present and sets the road to the future 
to the Vadas-peak, Sepsiszentgyörgy and into the world so that the world can greet back to a com-
munity, a living society” – emphasizes the author.

Berszán Réka Klára

a Babeş–Bolyai Tudományegyetem újságíró szakának magiszteri hallgatója
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sérlem kimondani, hogy fejlődik. Igen, kis bolyfalvaival a maga módján fej-
lődik Erdővidék. Május 29-én például felavatták Nagyajta és Apáca között a 
Székelyföldet népszerűsítő pannót.

Tavaly ugyanezt kísérelte megtenni Kökös határában a Kovászna Megyei 
Tanács, de miután csaknem botrányba fulladt, ezúttal elővigyázatosabb volt: 
megyei út mentén, önkormányzati tulajdonban lévő telekre helyezte el. Hely-
színként tökéletesen helytáll a háromnyelvű tábla, Nagyajta és Apáca között 
ugyanis nemcsak megyehatár van: az Olt választja el Barcaságot Székelyföld-
től. A szájhagyomány szerint ezért is kapta Nagyajta, Középajta és Szárazajta 
az „ajta” ragadványnevet, mert ez a három falu ajtóként szolgált a Székely-
földre belépőknek. Benkő József székely polihisztor szerint mindhárom falu 
egy Középajtától fennebb fekvő Kakucs nevű – tatár hadjárat során megsem-
misült – faluból származik. 

Nagyajtát elhagyva, Középajta felé vesszük az irányt, az almafákkal öve-
zett úton, ami ismét már csak járható. Tavaly húztak rá kavicsréteget a falu-
napok tiszteletére, de az jobbára csak a tehenek, lovak lábát tette tönkre és a 
telet már nem élte túl. Az út mentén, a Fűzben szántóföldek, az egyenes csí-
kokat csak Gyenge Áron bácsi háza szakítja meg, a falutól úgy ötszáz méterre.

– Az én apám molnár volt, még most is megvan a vízimalom, ott ben-
nebb, a patak mellett, de már nem működik. Ott volt elzárva Ajta-patakának 
az útja a kanyarban, a tájat beborították a fűzfák – meséli Áron bácsi, akit 
többnyire csak fűzi Áronként emlegetnek, mivel a Gyenge név éppoly gyako-
ri a faluban, mint a Benkő, a Nagy vagy a Simon. 

 A földeken már javában folyik a mezei munka, hiszen a lakosság nagy 
része gazdálkodásból él: éppen annyi föld, hogy teremjen takarmány, éppen 
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annyi állat, amennyinek elég a takarmány. 
Szintén falunapokra készült el a faragott hir-

detőtábla és falutábla, amelyen a kétnyelvű falu-
név alatt testvérfalunk, a Pest megyei Majosháza 
neve is szerepel. A sok éve ápolt kapcsolat minden 
évben valami újat hoz a falvak életében. Kirándu-
lásokat szerveznek mindkét részről, részt veszünk 
egymás falunapjain, Majosháza csúszdát adomá-
nyozott a középajtai parkba, Ajta község székely 
kaput a majosházi temetőbejárathoz. Már nemcsak 
egyházi vagy községi szinten van kapcsolat a fal-
vak között, családok, személyes barátságok szö-
vődtek az évek során, a 666 kilométer távolság nem akadály. 

A faluba beérve észreveszem: Középajtát sem kerülte el a politikai élet 
látványos része, a plakátözön. Itt nem jelölnek ki helyeket a plakátolásra, 
szinte statisztikát lehet készíteni az eredményekről: van, aki támogat valakit, 
ő csak az illető plakátját engedi kapujára kiszögezni; van, aki elhatárolódik, 
ott nincs plakát, és van, akinek mindegy, oda mindenféle plakát kerül. Tehát 
csoportosíthatóak a szavazótáborok, a bizonytalanok a vegyes plakátosok, a 
plakátellenesek pedig valószínűleg el sem mennek. Nagyon dívik még ezen a 
vidéken az a felfogás, hogy valakire nem azért szavaznak, mert úgy gondol-
ják, jó vezetője lenne a falunak, hanem, mert szegről-végről rokon. Ez nem 
mindig jár pozitívumokkal a község életében, hiszen így hozzá nem értő hi-
vatalnokok is fontos beosztásra tehetnek szert.

– Ez most így jött össze – meséli édesapám, Berszán István, Középajta 
református lelkipásztora. Nem sok falu dicsekedhet hat polgármesterjelölt-
tel. Mivel a két falu egy községet alkot, mindenki a magáét szeretné. Állandó 
nézeteltéréshez vezet ez a tény. Az önkormányzati tagok nem ismerik fel az 
egészséges versengés előnyeit, így inkább visszahúzzák egymást. Mindig is 
benne volt az emberekben ez a fajta ellenségeskedés, vádaskodás, az ajtaiak 
szerint mi vesszük el a földjeiket, az itteniek szerint Nagyajta a középajtai er-
dőből él. Kompromisszumokkal, becsületességgel mindez orvosolható lenne. 
Középajtán nincs rendőrség, nincs gyógyszertár, még szemételhordás sem. 
Állandó orvosa csak Nagyajtán tudta fogadni középajtai betegeit, mert rende-
lő sem volt. Tavalyra végre sikerült elkészítenünk és felavatnunk a Diakónia 
Keresztyén Alapítvány helyi kirendeltségét a régi kántori lak felújítása révén. 
Ez az épület nemcsak a rendelőnek ad otthont, egy imaház és egy nagyobb, 
keresztelőkre, esküvőkre, torokra alkalmas terem is van benne. Ezt sikerült 
felszerelnünk egy bútorozott, minden igényt kielégítő konyhával és egy mel-
lékhelyiséggel. Nem kevés időbe és pénzbe került, hiszen meg kellett olda-
nunk a víz bevezetését és a csatornázást is. A renováláshoz szükséges alapot 
az Oost Europa Comissie biztosította. A tizenötezer eurós támogatás építő-
anyagban érkezett meg, az egyházközség tízezer lejjel, a falu népe pedig köz-
munkával járult hozzá a kivitelezéshez. Ennek eredményeképp a rendelőnek 
helyt adó iroda egy váróteremmel és mosdóval is kiegészült.

Így már egy éve minden szerdán rendel az orvos Középajtán, és a dia-
kónusok mintegy negyven személyt látnak el, többségüknél vérnyomás-mé-
rést, vércukorszint-mérést, injekciózást és alapgondozást (mosdatást, fürde-
tést) végeznek.

ME.TEREK

Nagyajtát elhagyva 
Középajta felé vesszük az 
irányt, az almafákkal öve-
zett úton, ami ismét már 
csak járható. Tavaly húztak 
rá kavicsréteget a faluna-
pok tiszteletére, de az job-
bára csak a tehenek, lovak 
lábát tette tönkre és a telet 
már nem élte túl. 
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– Hogy oldják meg az idősek a gyógyszerek beszerzését?
– A diakóniánál is kapható vagy ingyenesen adható gyógyszereket meg-

kapják szerdánként, a többit ahogy tudják, ismerősöket, családtagokat külde-
nek utána, de olyan is van, aki legyalogol a nagyajtai patikába. Keddenként 
van nekünk, lelkészeknek gyűlésünk Baróton, s én már úgy működök, mint 
egy rendes járat. Mivel édesanyám cukorbeteg, rendszeresen járok a baróti 
kórházba a szükséges gyógyszereiért, ilyenkor általában még négy-öt esetet is 
rám bíznak, hordom a betegkönyveket.

– Tömegközlekedés nincs?
– Középajtáról nincs járat, legközelebb Nagyajtán lehet buszra szállni, 

onnan napi járat megy Székelyudvarhely, Barót, Sepsiszentgyörgy felé. Leg-
közelebbi vonatállomás a hat kilométerre lévő Apácán van, ahol viszont csak 
a személyvonatok állnak meg.

Közben hazaérkeztünk. Haza a parókiára, amit ugyan tizenhat éve ne-
vezhetek otthonomnak, mégis néha úgy érzem, mindig is itt laktam, ide tar-
toztam. Elemista koromban gyakran haragudtam a családomra, amiért ne-
künk nincsenek rokonaink a faluban. Úgy éreztem, nem tudom kivenni ré-
szem eléggé a falu életéből, s ezért lenéznek társaim. Halottak napján min-
denki kiment a temetőbe, rokonainak, őseinek világítani, én mindig odasze-
gődtem valamelyik barátnőm családjához, néha a falu neves szülötte, a törté-
nettudós-botanikus lelkész, Benkő József sírjánál gyújtottunk gyertyát. Eskü-
vők, keresztelők alkalmával barátaimat mindig meghívták a rokonok, én amo-
lyan potyautasként vettem részt mindenben. Aztán nagyszüleim Középajtára 
költöztek, lett a családomnak egy saját háza a faluban, s egyszeriben meg-
szűnt minden rossz érzésem. 

Időbe telt, amíg hozzászokott a család, és be is tudta rendezni mind a 
négy szobát. A száz éves festménye az ebédlőnek, a hetven centi széles falak 
nem egy szokványos családi fészekre emlékeztetnek. 

– Más törvények uralkodnak itt – meséli édesanyám, Berszán Margit 
tiszteletesasszony, a helyi általános iskola helyettesítő román tanárnője. Ami-
kor ide költöztünk, attól féltünk, nem tudjuk majd kifűteni a lakást, de meg-
lepő módon a csempekályhák megbirkóztak a téllel. Minden évben ki kell 
ugyan takarítani a kéményt, amin a falu egyetlen gólyafészke van. Egy al-
kalommal ki is gyúlt télen a fészek, aztán állványt készítettünk. Négy mé-
ter hosszú nyelű seprűt kellett készíttessek, hogy a pókhálókat el tudjuk tá-
volítani. Az ablakpucolás is csak kétágú létráról megy. Nyáron nagyon hasz-

nos a vastag fal, a kánikulákban is kellemes hűvös 
van idebenn.

Közben esteledik, mindjárt jön a tehéncsorda, 
ilyenkor felpezsdül az utcai élet. Az emberek rá-
érősen kiülnek a kapu elé, ki-ki várva a maga jó-
szágát. Ilyenkor kerülnek elő a pletykák, hírek, új-
donságok. Fejés után pedig elindulnak az emberek 
a tejcsarnok (tájnyelven téjgyár) felé. 

Mi is rituálisan kivonulunk a kapu elé, össze-
gyűl a szomszédság, jobb híján az elhaladó jószá-
gokról beszélgetünk. A fáradt tehenek alig szállin-
góznak hazafelé, egyik-másik sántít, a tőgyük sem 
akkora, amekkora kéne legyen.

Halottak napján mindenki 
kiment a temetőbe, rokona-
inak, őseinek világítani, én 
mindig odaszegődtem vala-
melyik barátnőm családjá-
hoz, néha a falu neves szü-
lötte, a történettudós-bo-
tanikus lelkész, Benkő Jó-
zsef sírjánál gyújtottunk 
gyertyát. 
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– Persze, hogy fáradtak – magyarázza a szom-
széd. Messziről jönnek ezek. Amíg hazaérnek 
mind lejárják azt a csepp tejet is. Na meg olyan 
domboldalakon másznak ki, nem is csoda, hogy 
nem bírnak lépni. Messze van innen a legelő.

A lakosság nagy része mezőgazdaságból és ál-
lattenyésztésből él. A munkaképes lakosság csak-
nem háromnegyede foglalkozik ezzel, szemben a 
nagyon kis számban jelen levő (alig több, mint 1%) 
felsőfokú végzettséggel rendelkezőkkel; egy nagyobb  réteg fafeldolgozásból 
él. A falu domborzata nem igazán kedvez a mezőgazdaságnak, a mezők, meg-
munkálandó földek ugyanis dombos helyen fekszenek (gépekkel nehezen 
megközelíthetőek), s a hegyvidékire jellemző föld–összetétellel rendelkeznek 
(köves, vörös–föld). A termelők többsége szakképzetlen, ami több okra is visz-
szavezethető. Az egyik, hogy Középajtán sokak szerint ahhoz, hogy kapálni 
tudj, nem kell iskolát végezni. Ugyanakkor sok embernek nincs saját földje, 
számukra az egyetlen jövedelmi forrás a napszám. 

Ezért előnyösebb az állattenyésztés, bár itt is akadályt jelent a legelők 
nehezen megközelíthetősége. 2002-ben alakult meg a Fenyves Marhatar-
tó Gazdák Egyesülete (Asociaţia Crescătorilor de Animale Domestice „Feny-
ves”). Az egyesület megyei kirendeltsége februárban tartotta meg évi közgyű-
lését, ekkor jelentették be, hogy az 59 csatlakozott egyesületből csak a közép-
ajtai, a bölöni és a vargyasi gazdáknak sikerült megfelelniük a szigorú köve-
telményeknek. A SAPARD program keretében mindannyian 3300 és 3900 lej 
közötti vissza nem térítendő támogatásban részesültek. 

Tavaly év elején a húsmarha-tenyésztéssel foglalkozó francia Maig 
Record cég növendék-átvevő központot alakított ki a szomszédos Bölönben. 
Egy közös szerződés részleteiben is megállapodtak az átállók számára, hogy 
a francia húsfajták ondóját keresztezésre használó gazdák 250-300 kilós bor-
jait a romániai átlagárral szemben 15-20 százalékos felárral visszavásárolnák. 
A gazdák számára az átállás a gond, hiszen kimarad a tejpénz, és jövedelmük 
csak a borjú értékesítésekor lenne. Sok lakos számára megélhetést jelent a tej-
termelés: a tejet Középajtáról a baróti kirendeltségű Tyrom tejtermelő cég vá-
sárolja fel. Ám itt is problémákba ütköznek a gazdák, a cég szégyenletesen 
kis összeget fizet a tejért, de a tejpénz nélkülözhetetlen a háztartások számá-
ra, ezért kénytelenek ehhez az eszközhöz folyamodni.

Megkondul a nyolc órát jelző harang: élesen hasít bele a levegőbe a nagy, 
szinte sípolva igyekszik utolérni a kicsi. Nem is csoda, hiszen a nagyobbik 
500, a kicsi 250 kilós. A kisebbik harangon el is olvashatjuk történetét: „Ezt a 
harangot 1844 nyarán, az egyház, a `48-as szabadságharcba szükséges ágyú 
öntésére adományozza. Majd 1856 tavaszán, Bukarestben egy új kicsi haran-
got öntet, mely április 23-án szólal meg először. Mivel a falu lakosságának 
nem tetszik a harang hangja, visszaviszik Bukarestbe, és nagyobbat vesznek 
helyébe. Ezt a nagyobb harangot július 24-én szentelik fel.”

A templomról írásos bizonylat 1567-ből maradt fent. Benkő József sze-
rint a mai templom helyén már 1141-ben volt egy régi templom, de Orbán 
Balázs a mai templom építését 1540–1560-ra teszi. Eredetileg a torony egybe-
épült a templommal, ezt 1790-ben lebontották, és külön építették meg a 36 

Megkondul a nyolc órát 
jelző harang: élesen ha-
sít bele a levegőbe a nagy, 
szinte sípolva igyekszik 
utolérni a kicsi. Nem is 
csoda, hiszen a nagyobbik 
500, a kicsi 250 kilós.
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méter magas tornyot. A ma is működő 10 re-
giszteres, 4 pedálos orgonát 1904-ben vásá-
rolták a brassói Csoflek testvérektől. 

A templom régi ugyan, de mára már 
semmi sem maradt fenn benne az elmúlt 
századokból. Ez főképp annak tulajdonítha-
tó, hogy többszöri átalakításakor különféle 
stílusirányzatok uralkodtak. A templom ré-
giségét bizonyító adat, amint azt már előbb 
említettük, Benkő Józseftől maradt fenn, 
eszerint a templom mennyezetét régi fres-
kók borították, és rajta az 1141-es évszám 
volt olvasható. Nemzettörténeti tekintetben 
sokkal értékesebb volt a templom falain egy-
koron díszelgő hun vagy szkíta felirat, amely 
mára már nyomtalanul eltűnt, ennek létezé-
séről ugyancsak Benkő József ír. 

A templomkertben 1992-ben avatták fel 
Benkő József történettudós, botanikus mell-
szobrát, Petrovics István alkotását, amelyet 
a Középajtán született, Kanadában élő Pusz-
tai Péter grafikus állítattott. Később emlék-
szobával is gyarapodott az egyházközség. 
Benkő József Bardócon született 1740-ben, 

fiatalon apja nyomdokaiba lépett, ő is teológiai tanulmányokat végzett, 1767-
től Középajta református lelkésze lett. Erdélyi könyvtárakat, levéltárakat lá-
togatott, és a kiterjedt gyűjtőmunkája eredményeként megírta első művét, Er-
dély történetét, amelyet két kötetben, Bécsben adott ki Transsilvania cím-
mel 1777–78-ban. Történeti írásaival párhuzamosan növénytannal is foglal-
kozott, három jelentős tanulmányt írt. 1789-ben végképp papi pályára vo-
nult vissza Középajtára, ahol saját kertjében több mint hatszáz növényt tar-
tott nyilván.

„A középajtaiak számára  támpillér Benkő József, aki egykoron Erdély-
szerte ismert Füvészkertet létesített. Kétszáz esztendő múltán is felfedhető en-
nek a nyoma, a falu melletti Szőlőhegyen ma is  felfut a szőlő – Középajta 
nem szőlőtermesztő övezet –, mint a repkény az elvadult fákra, még strázsál 
egy-egy diófa, és fenn, a Szőlőhegy élén ott állnak még a Benkő József élte után 
majdnem száz évre, a Magyar millennium emlékére ültetett fenyők, az ebből 
összeálló galéria erdő. […] régi felújításával egy új botanikus kert alapkövét 
rakjuk le ezen a Középajtai Falunapokon, a Benkő József nevét viselő arboré-
tumét és füvészkertét. Erre Sipos András, a Szarvasi Arborétum nyugalmazott 
főigazgatója, az ismert „fadoktor” is szakmai áldását adta, s a felújítás ötleté-
nek örvendezve ígérte: a Magyar Arborétumok Országos Szövetsége is támo-
gatja a középajtai füvészkert újraalapítását.”1 – írja Sylvester Lajos egyik cik-
kében a 2005-ös, első falunapok előtt néhány nappal.

– Azóta eltelt három év, de az alapkőre nem sikerült még várat építsünk 
– meséli Berszán tiszteletes. A szőlőskert telekkönyve nincs tisztázva, nem 
sikerült a területet felvásárolni. El kéne keríteni, és megkezdeni a növények 
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ültetését. De ez még várat magára. A kultúrház tu-
lajdonjogának tisztázása sem ment egyszerűen. A 
paplak melletti épület ugyanis eredetileg a paró-
kia udvarára épült, a csűr helyébe, az egyház kezd-
te el építeni 1946-ban. 1948-ban a pirosba felhú-
zott épületet az állam kisajátította, az elmúlt évek-
ben pedig rengeteg idő- és pénzbefektetéssel, ügy-
véd fogadásával, folyamatos levelezéssel Bukarest-
be sikerült visszaigényelni. Közben időt és pályá-
zati lehetőségeket veszítettünk, az épület felújítás-
ra szorul. 

A nemrég felújított kántori lak kertjével is tervünk van. Amint lehetőség 
és anyagi háttér lesz rá, szeretnénk kis kemping–házakat építtetni az almafák 
alá, ez kiváló lehetőséget nyújtana a táborszervezésre. Kellemest a hasznos-
sal összekötve azokat a gyerekeket szeretnénk fogadni, akik a tengerparti (a 
Konstancai – sz. m.) református gyülekezethez tartoznak. 

Ezek a szórványban élő családok többnyire a kommunizmus ideje alatt 
kerültek oda, Ceauşescu elvetemült ötlete révén, amikor az embereket úgy 
helyeztette ki munkahelyükre, hogy minél távolabb legyenek szülőhelyüktől, 
így akarta felhígítani a magyarságot. Voltak, akik letelepedtek, családot alapí-
tottak, és megszakadt a kapcsolatuk a rokonsággal. A gyerekek közül már na-
gyon kevesen ismerik a magyar nyelvet. Itt gyakorolhatnák, megtanulhatnák, 
és nem utolsó sorban páratlan élményt nyújtana nekik ez a hegyvidék. A mi 
gyerekeink is elutazhatnának majd a tengerpartra, gyakorolnák az állam nyel-
vét, barátságok kötődhetnének, és lehet, hogy könnyebb lenne az iskolai ro-
mántanítás is.

Beszélgetésünk félbe maradt, mert megérkezett a tizennégy első éves 
konfirmándus, akik nemsokára a gyülekezet előtt adnak számot tudásukról. 
Nagy az izgalom, s kicsit a zaj is. Rég nem volt ennyi gyerek egy osztályban. 

– Szívesen foglalkoznánk kétszer ennyivel is, csak ne szüntessék meg a 
Középajtai Általános Iskolát – fakad ki Incze Irén, aki sok éve már az iskola 
igazgatónője. A létszámunk éppen hogy súrolja a kötelezőt, annak ellenére, 
hogy jövőre – rekord számú – 18 első osztályos diákunk lesz. Pedig ha ezek 
a gyerekek Nagyajtára kell majd iskolába járjanak, akkor nemcsak az ő éle-
tük, de az egész falué is megváltozik. Kimaradnak az álarcos bálok, az évnyi-
tók, évzárók, a színpadi szereplések, amit olyan nagy lelkesedéssel adnak elő 
a gyerekek. Ezért is törekszünk arra, hogy minél jobb, a feltételeknek meg-
felelő oktatást nyújtsunk a diákoknak. Vidéki iskola lévén, mi kétszer olyan 
nagy erőfeszítést kell tegyünk arra, hogy diákjaink a későbbiekben is megáll-
ják a helyüket. Itt olyan alapot kell teremtsünk a gyerekeknek, amely szilár-
dan tartja majd mindazt a tudást, amit az évek során felhalmoznak.  Minden 
évben sokan választják a továbbtanulást, gimnáziumokban, líceumokban, de 
a szakiskolákban is megállják a helyüket. Nem egy egyetemistánk került már 
ki, itthon, de külföldön is tudták gyarapítani azt a tarisznyányi tudást, amit 
Középajtáról vihettek magukkal. Mindenkori diákjaink pedig nagy lelkese-
déssel vesznek részt versenyeken, és nem kevés esetben díjakkal gazdagít-
ják az iskolát, legyen az fizikai vagy szellemi tudáspróba. Az iskola két épü-
lete jól felszerelt, télire már sikerült a központi fűtést felszerelnünk és műkö-
désbe helyeznünk.

Kimaradnak az álarcos bá-
lok, az évnyitók, évzárók, a 
színpadi szereplések, amit 
olyan nagy lelkesedéssel 
adnak elő a gyerekek. Ezért 
is törekszünk arra, hogy 
minél jobb, a feltételeknek 
megfelelő oktatást nyújt-
sunk a diákoknak. 
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 Állandó fúvós zenekara van a falunak: körülbelül 1896 óta létezik, ala-
pításakor karmesterük egy szászhomoródi szász ember volt – meséli Simon 
Áron számadó gondnok, nyugalmazott tanító, a Református dalkör vezetője.

– Több mint húsz tag muzsikált abban az időben. A közel száz éves 
Bánda rendszeresen vesz részt fúvós találkozókon, ünnepségeken, de teme-
téseken, halottak napján is. A Református dalkör csak árnyéka ugyan a fúvó-
soknak, de még mindig lelkesen énekel a 23 tag. Fénykorát 1930 és 1970 kö-
zött élte, leginkább férfiakból tevődött össze.

1962-ben Nagy Aranka tanítónő, a falu szülötte, 24 tagú tánccsoportot 
alapított, amely 1963-ban versenyen is indult. A csoport vezetését Keszeg 
Edit és Kubánda Gizella tanítónők vették át, Keszeg János tanító bácsi támo-
gatásával. Néhai Barabás Sándor újságíró így emlékszik vissza: „A Székely la-
kodalmasban már 100 ember forgolódott a színpadon, már híre, neve sem volt 
az összefogásnak… A Középajtai Népi Együttes elindult azóta tartó diadalút-
ján. A Kukoricafosztással országos díjat nyert, az Aratóssal az idei Megének-
lünk Románia fesztivál bukaresti döntőjébe jutott. Ennek a másfél évtizedes 
tudatos munkának köszönheti Középajta, hogy ma sajtótudósításokból, televí-
zióadásokból az egész ország ismeri a nevét.”

Most is van tánccsoportja a falunak, bár létszáma és tehetsége még nem 
tudja meghaladni elődeikét, a 14 pár lelkesen lépett fel tavaly nyáron is a kö-
zépajtai és zalánpataki falunapokon s a Háromszéki Magyarok Világtalálko-
zóján.

Azóta sem sikerült egy ennyi embert megmozgató eseményt szervez-
ni, ami nem is csoda, hiszen a közel ötven év alatt szinte felére csökkent 
a falu lakossága, a hajdani 1500-1600 lelket számláló falu lakossága mos-
tanra alig éri el a 700-at. A statisztikák elöregedést is mutatnak, közel száz 
üres, vagy csak nyaralónak használt ház van, az idős, többségében özvegy-
emberek száma meghaladja a százhúszat. A fiatalok városra költöznek, mert 
Középajtán nincs sok munkalehetőség, ingázni szinte lehetetlenség. Ezen kí-
vül Középajta az infrastruktúrával is gondban van. Bár tavalytól elindult az 
ivóvíz-hálózat kialakítása, a falunak nincs csatornahálózata. Nincs szemétel-
hordás, de még a követelményeknek megfelelő szemétlerakó sem. A gáz be-
vezetése is odébb van még, a fűtést fával oldják meg. A villany-, telefonve-
zetékeket is ki kéne már cserélni, rossz idő esetén gyakori az áramszünet és 
az áramingadozás. A telefonvonalak zúgnak, nem köthető be rajtuk a szé-

lessávú internet. Világhálót csak azok böngészhet-
nek otthonukban, akiknek van elég térerőjük a mo-
bil internetkapcsolathoz. Középajtán viszont na-
gyon gyenge térerő van bármelyik szolgáltatónál. 
A Cosmote telefonhálózat tavaly ezért szereltetett 
antennát a két ajta közé. Bár voltak gubancok, mos-
tanra nagyon sokan áttértek erre a hálózatra. Idő-
seknek vásároltak telefont, hogy bármikor segítsé-
get hívhassanak. Kapott ezen az Orange hálózat is, 
ők is szerettek volna antennát állítani, de az a te-
rület, ahová elképzelték, nincs még tisztázva telek-
könyvileg. 

Amint beesteledik, megtelnek az utcák fiata-
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lokkal. Szórakozásra nem sok lehetőség van, három kocsma működik a fa-
luban, minimális árukészlettel és felszereltséggel, bár az alszegi kocsma bi-
liárddal és ping-pong asztallal is rendelkezik. Legközelebbi diszkó Baróton 
van. Lehet, éppen ezért, sűrűn megragadják az alkalmat mind a középajtai, 
mind a szomszédos falvak fiataljai a bálszervezésre. Szüreti, farsangi, falu-
napi bálokat szoktak szervezni. Az ilyen alkalmak általában akkor sikere-
sek, ha szünidőre vagy nyárra esnek: a fiatalok nagy része ugyanis csak hét-
végenként, vagy még annál is ritkábban jár haza. Ezért is tűnt elveszettnek 
Középajta fiatalsága még néhány éve. A kilencvenes években erős fiatalsá-
ga volt a falunak, több mint harminc tagos IKÉ–je (Ifjúsági Keresztyén Egye-
sület) rendszeresen szervezett ünnepségeket, színdarabot tanultak, részt vet-
tek az egyházmegye ifjúságot foglalkoztató rendezvényein. Abban az időben 
rendszeres buszjárat volt Barót és Középajta között, a fiatalok többsége így tu-
dott ingázni a baróti líceumba. Miután ez a korosztály kiöregedett, egy ide-
ig még működött az IKE, aztán egyre kevesebben, egyre ritkábban jártak. A 
mostani fiatalság nagy része nincs itthon, a líceumba járók is minimálisan öt-
ven kilométerre járnak iskolába (Sepsiszentgyörgy, Kőhalom). Az egyetemis-
ták egy része Kolozsváron vagy Magyarországon tanul.

– Ezért is érlelődött meg bennünk a gondolat, hogy létrehozzunk egy 
egyesületet, amely olyan célokat tűz ki maga elé, ami a kilométerek ellené-
re is megvalósítható – mondja Incze Zsuzsánna, a Közifi (Középajtai Ifjúsá-
gi Egyesület) elnöke. 2006 karácsonyán, amikor először összehívtuk a fiatalo-
kat, még nem voltunk biztosak benne, hogy hamarosan egyesületként fogunk 
működni. Szabó István közösségfejlesztő irányításával összeírtuk a legfonto-
sabb célkitűzéseinket, s azóta is próbáljuk ahhoz tartani magunkat. 

Bár nem ment könnyen, de idéntől a Közifit is van bejegyeztük, együtt-
működünk a Három-
széki Ifjúsági Tanáccsal 
(HÁRIT), honlapot készítet-
tünk Középajtának (http://
kozepajta.go.ro), a park kerí-
tésének festésében, a temető 
takarításában, falunapokon, 
a Háromszéki Magyarok Vi-
lágtalálkozóján is részt vet-
tünk, és nemrég megnyer-
tük első pályázatunkat tábor-
szervezésre a Communitas 
Alapítvány jóvoltából.

Egy másik esemény is, 
talán fontosabb, mint gon-
dolnánk, foglalkoztatja a 
helybélieket. Tavaly a kor-
mány nagyszabású költ-
ségvetés-kiegészítést szabott 
meg a régiónak, amiből 15 
millió lejjel pótolták az utak 
javítására szánt összeget. En-
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nek köszönhetően teszik rendbe a Középajta és Sepsikőröspatak közti hadi 
utat a Vadas-tetőn át. Azért nevezik hadi útnak, mert az út építését azok-
kal a zsidókkal végeztették annak idején, akik deportálás előtt álltak, s ami-
kor Észak- és Dél-Erdély között meghúzták Románia és Magyarország hatá-
rát, ezen az úton lehetett csak megközelíteni Sepsiszentgyörgyöt. Még a tél 
előtt járhatóvá tették gépkocsik számára, kavicsréteget húztak a földútra, ez-
által Középajtáról megközelíthető legkönnyebben a kisrégió számára Sepsi-
szentgyörgy, a megyeszékhely. 

Ahhoz, hogy az út biztonságos és továbbra is járható legyen, elkerülhe-
tetlen leaszfaltozni. Ha leaszfaltozzák, talán beindul a tömegközlekedés. Jó 
lesz turizmus szempontjából is, több idegen utazik majd át a falun, de nem 
tesz majd jót a házaknak, amelyek túl közel vannak az úthoz. Munka- és be-
fektetési lehetőség nyílik, panziók, benzinkutak épülhetnek, de ugyanakkor 
előbb-utóbb megsínyli mindezt a páratlan szépségű és gazdag vadállomány-
nyal rendelkező Vadas-tető. Talán megvásárolják majd az üres házakat is, en-
nek hátránya viszont, hogy a lakosság felhígulhat.

Szóval, hogy jó lesz-e vagy sem, senki sem tudja megjósolni – mire is 
mennénk a jövendőlátással? Ez a falu sem képes a csodákra, él, ahogy lehet, 
tesz, amit tud. Ápolja múltját, igazgatja jelenét, és elindul a jövő útján a Va-
das-tetőre, Sepsiszentgyörgyre, a világba, hogy majd a világ köszönhessen 
vissza egy közösségre, egy élő társadalomra.

Jegyzetek

1  Sylvester Lajos: Szegletbéli szavaink s a magyar nyelv gyalulói.Gondola.hu online 
újság, 2005. július 30, http://gondola.hu/rovat/cikkek/43190  (letöltés ideje: 2009. 09. 03.)
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A Székelykő árnyékában

Terepszemle egy Herédi Gusztáv-riport helyszínén

M  B

Mondja el nekik, hogy a Székelykő magyar és unitárius
népe az idők tomboló árjában is sziklaszilárdan áll és él s

büszke gyönyörűséggel tekint őseire vissza!
Dr. Borbély István

„Talán könnyelműség Torockóról írnom” ─ harminckilenc évvel ez-
előtt ezzel a mondattal indította Torockóról írt szociográfiai riportját 
Herédi Gusztáv. Bebizonyosodott, hogy nem volt könnyelműség. Magam 
sem hiszem, hogy részemről az lenne. Torockó mindenkinek más arcát mu-

Cuvinte cheie
Rimetea, Piatra Secuiului, turism, protejarea monumentelor, tradiţii, salvarea valorilor
Rezumat (Satul de lângă Piatra Secuiului, prin prisma unui reportaj de Gusztáv Herédi)
Reportajul sociografi c realizat de Beáta Magyari ne călăuzeşte la Rimetea, pe meleagurile 

prezentate de Gusztáv Herédi într-un reportaj din anii 1970. „Satul arată feţe diferite, câte un nou 
miracol pentru toţi vizitatorii. Ceea ce consemnezi astăzi, mâine este deja istorie, iar prezentul 
este un nou miracol care se hrăneşte din trecut. Herédi însuşi s-ar mira dacă ar vedea imaginea 
prezentă a satului. De exemplu, turismul era doar o posibilitate în anii 1970, astăzi este deja parte 
a vieţii cotidiene a locuitorilor” – scrie Beáta Magyari. Reportajul reliefează prezentul satului 
Rimetea, prin prisma trecutului înfl oritor şi a viitorului cu perspective mai puţin optimiste. 

Keywords
Torockó, Székelykő, tourism, monument-preserving, traditions, saving 
Abstract (In the shadow of Szekelykő. Recce on the location of Gusztáv Herédi’s report)
Beata Magyari visits the site of a Herédi-report accomplished in the seventies. „The village 

shows another face to every visitor, displays a wink of a miracle. What you write down today will be 
history in the next minute, the present is a new miracle nourishing itself from the past. Herédi him-
self would be amazed would he see the face of Torockó today. Tourism for example in 1970 showed 
only new opportunities, today it is part of the everyday life of the inhabitants.”-she writes. The reader 
receives a panoramic description of today’s Torockó and an insight into its past contemplating on 
what would a less optimistic future bring.

Magyari Beáta

a BBTE újságíró szakának magiszteri hallgatója
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tatja, más csodát villant meg magából. Amit ma leírsz, a következő percben 
már történelem, a jelen pedig egy újabb csoda, mely a múltból táplálkozik.

Herédi maga is meglepődne, ha Torockó  jelenlegi arcát pillanthatná 
meg. A turizmus például 1970-ben még csak új lehetőségeket villantott fel, 
ma már része az ott élő emberek mindennapjainak. Megélhetőségük forrása. 
Hiszen másfajta munkalehetőség nemigen akad a faluban, bár többször pró-
bálkoztak már a falubeliek a föld megszelídítésével, a földművelésből nem le-
het megélni. Munkájukat kevés siker koronázta, a sziklás talaj nem barátja az 
ekének. Az állattenyésztéssel, állattartással a legtöbb család már felhagyott, 
sokan még a tojást is a három kilométernyire levő Torockószentgyörgyről 
szerzik be.

Torockót Nagyenyed felől közelítettük meg. Tavaly óta az út semmit sem 
változott, vagy talán annyiban, hogy még nagyobbak, terebélyesebbek lettek 
a gödrök és a kátyúk. Szinte önálló életre keltek, lassan növesztették terüle-
tük nagyságát, míg egymásba nem olvadtak. Éppen, ahogy Erdély honfoglalá-
sa után a magyarok tették a megyék kialakításakor.

Akkoriban, a központi magyar királyság megalakulása után Szent István  
saját birtokának tekintette Erdélyt, és a többi királyi birtokához hasonló ka-
tonai közigazgatási szervezettel látta el. Védelmi kerületekre osztotta, melyet 
mesgyéknek, ill. megyéknek nevezett el. Ahogy megalakult Torda-vármegye, 
beleértve a Székelyvárat és a torockói völgyet is, a királyi megye közigazgatá-
sába kapcsolódott. A lakatlan területek határa pedig bizonytalan maradt, egé-
szen addig, míg az be nem népesült a vármegye lakóival. Innentől kezdve, ha 
a megye birtokos ura egy addig lakatlan területre tévedt, azt már az illető me-
gyéhez tartózónak tekintették. A megye határa pedig egészen addig terjedt, 
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míg egy hasonló megye határával össze nem ért. 
Így onnantól kezdve azt a pontot tekintették a me-
gye végleges határának.1

Hasonló helyzetre törekednek tehát a bizony-
talan körvonalú gödrök is: egymás határát akar-
ják elérni, egyre nagyobb sikerrel. Irántuk tanú-
sított túlzott érdeklődésem azonban csakhamar 
alább hagyott, és az utat szegélyező meredek szik-
lasor látványára terelődött. A Torockó felé vezető 
út két oldalát övező természetes sziklakapu közt 
haladtunk, amit találóan Kőköznek neveznek. Kő-
köz gyilkos és megmentő is egy személyben. Sok 
sziklamászó vesztette ott életét hegymászás köz-
ben, de barlangjai ugyanakkor menedéket nyújtot-
tak az osztrákok elől menekülő enyedieknek 1704-ben. 

Ahol kétszer kél a nap

Torockó mosolyog ─ talán a gondolataimon. Hallom a csorgó ütemes 
hangját, miközben a szálláshely felé baktatok. Épp egy Farkas Árpád tollá-
ból származó mondat jár a fejemben: „Én azért szeretek falura menni, mert 
ott előre köszönnek az embernek.” De Torockón ez másképp szokás, ott min-
dig a vendégé az első szó. 

Köszöntöm is egy Jó napot-tal az utamat keresztező falubelieket, amire 
kihúzott hátú Jó napot! a válasz. Mintha akkor ébrednének gazdag múltjuk 
tudatára, és büszkeségüket e köszönéssel kívánnák a tudtomra adni.

Estére nem kértünk mosdóvizet, ennek pedig láthatóan megörült a min-
ket fogadó torockói néni, meg is jegyezte rögvest: „Nagyon helyes, mi sem 
mosdunk minden nap, mégis élünk!” Én is megörültem a jó öreg falusi gon-
dolkodásnak, hiszen már egy ideje a turisták miatt szinte minden házban 
modern fürdőszoba található. De legalább a mentalitás nem változott. Em-
lékszem, nagymamámnál még a tálnak is örültünk, a belekerülő patakvízzel 
együtt. Ezt akkoriban mindig magától értetődőként könyveltem el falun, és 
nem is hittem, hogy létezhetne másképp is.

Vacsora után a Gondűző nevű kocsmába is betértünk, a nevét akartuk 
próbára tenni. Gyónni járnak ide az emberek, gondoltam, és füleltem, mint 
aki nagy titkok után kutat. Titok nem volt, csak keserű szájíz, a falubeliek már 
nem járnak sehova, legtöbbjük már a kocsmalátogatásról is lemondott. Ha a 
turisták nem lennének, már a kocsmáknak is leáldozna ─ tudtam meg a szem-
ben ülő asztaltársaságtól. Vajon tényleg ennyire józan életű lenne Torockó? 
Azt azért nem hinném… Az est folyamán kiderült, hogy nyolc kocsma talál-
ható a szűk ötszáz lelkes faluban. Mindegyiknek nem is mehet egyforma jól 
az üzlet, hiszen az embereknek van miből válogatniuk, és ők döntik el, hogy 
hol akarják meginni az esti lélekmelegítőjüket.

Épp egy Farkas Árpád tol-
lából származó mondat jár 
a fejemben: „Én azért sze-
retek falura menni, mert ott 
előre köszönnek az ember-
nek.” De Torockón ez más-
képp szokás, ott mindig a 
vendégé az első szó.  Kö-
szöntöm is egy Jó napot-
tal az utamat keresztező fa-
lubelieket, amire kihúzott 
hátú Jó napot! a válasz. 
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Fényes múlt, bizonytalan jövő

Reggel útnak eredtem, a főtér csendes volt, csak két kutya játszott a csor-
gó melletti itatóknál. Régi ismerősök lehettek, játékosan harapdálták egymás 
füle tövét, ügyet sem vetve a mellettük levő több mint négyszázéves isko-
la épületére, mely a páratlan képességű Sebes Pál tanáremberről kapta a ne-
vét. Az intézmény az unitárius egyház megalakulását (1568) követően épült. 
Első írásos említése 1595-ből származik. Az iskola tanárai és diákjai között 
jelentős személyiségeket találunk. Itt tanult többek közt a néprajzkutató Kri-
za János, az utolsó erdélyi polihisztor Brassai Sámuel, és a román publicista 
Gheorghe Bariţiu is. A múltja biztos, a jövője bizonytalan. Ha idejében nem 
találnak megoldást a gyereklétszám-csökkenésre, be kell zárnia kapuit. És ha 
egy falunak megszűnik az iskolája, a falu elveszett, előbb-utóbb kihal. Jelen-
leg összesen 54 diák tanul az I─VIII. osztályban. Ez a létszám is a Böjte Csa-
ba atya által 2004-ben alapított Kis Szent Teréz Gyermekotthonnak köszön-
hető. Lényegében a gyerekotthon azért jött létre, hogy megakadályozza az ak-
kor napirendre került iskola bezárását. A tanulók 40 százalékát a gyerekott-
honból kikerülő diákok teszik ki, de még így is jelenleg két összevont osztály 
indult az I─IV-ben. Az V─VIII-as osztályokat egyelőre nem vonták össze, de 
jövőre lehet, hogy ott is be kell vezetni ezt a tanulás szempontjából nem túl 
előnyös megoldást. 

Nincs mit tenni, kevés a gyerek, a faluban az idén nyolc temetésre egy 
születés jutott. Az arány elkeserítő… Sajnos a fiatalok sem abban igyekeznek, 
hogy Torockón alapítsanak családot, ami részben érthető is, hiszen a turiz-
muson kívül nemigen van amiből megélni. A falu 70 százaléka pedig nyugdí-
jas és özvegy. Tőlük már nem lehet segítséget várni ezen a téren.

Herédi Gusztáv az 1970-ben írt riportjában már felhívta erre a jelenség-
re a figyelmet: már akkoriban - a születések alacsony száma miatt - be kellett 
szüntetni az iskola IX. osztályát. A gyerekek Kövendre mentek tovább iskolá-
ba. Jelenleg sincs IX. osztály a faluban, így a diákok többsége Nagyenyeden a 
Bethlen Gábor Kollégiumban tanul tovább, míg az ügyesebbje a kolozsvári Já-
nos Zsigmond Unitárius Kollégiumot választja.

Kilencen tanítanak ma Torockón, egy tanítónő kivételével mindannyian 
ingáznak Nagyenyed és környékéről.

A faluhoz tartozó Torockószentgyörgyről az V─VIII. osztály szintén 
Torockóra jár be, idén szeptembertől már iskola-
busszal. A román ajkú gyerekek nem itt tanulnak, 
ők a három faluval arrébb levő településre járnak, 
román nyelvű iskolába. 

Hammes Piroska tanítónő lelkesen mesélt a 
könyvtárról, és felajánlotta, hogy körbekalauzol a 
könyvek birodalmában. A „nagy” könyvtár a „cso-
mó” könyvvel igazság szerint csalódást okozott, va-
lószínű azért, mert Kolozsvár másfajta könyvtárak-
hoz szoktatott. De jobban belegondolva, az a „négy-
ötpolcnyi” könyv valószínűleg teljesíti hivatását, az 
igazgató szavaival élve: a diákok „nyakába kötik” az 
olvasnivalót.

Jelenleg 54 diák tanul az 
I─VIII. osztályban össze-
sen. Ez a létszám is a Böjte 
Csaba atya által 2004-ben 
alapított Kis Szent Teréz 
Gyermekotthonnak köszön-
hető. Lényegében a gyerek-
otthon azért jött létre, hogy 
megakadályozza az akkor 
napirendre került iskola be-
zárását. 
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Deák Székely Szilárd Levente iskolaigazgató 
munkáját mindenki dicséri. Tekintete őszinteséget 
sugároz, fiatalos lendülettel szól, de nem tolako-
dó, inkább szerény és egyenes. A tanítónő helyet-
te is elzengi tetteit: „Rendezi a közösséget és össze-
fogja az iskolát.” 

„Tanító néni, csak az igazat!” ─ szól az igazga-
tó, és szemével jelzi, hogy hát „ezek nem is olyan 
nagy dolgok”.

A nagy dolgok viszont a tényeknél kezdődnek 
─ és a tények önmagukért beszélnek. Az igazga-
tó utánajárásának köszönhetően 2007-ben sikerült 
felújítaniuk az iskolát. Állami segítséggel és a debreceni testvériskola jóvoltá-
ból. Központi fűtést vezettek be, külön kazánházat és fáskamrát építettek, ki-
cserélték az ajtókat, ablakokat. Két osztálytermet pedig teljesen felújítottak. 
Számítógép és internet lehetőség is van az iskolában, bátran versenyre kelhet 
akár egy városi iskola felszereltségével is. Csak legyen elég gyerek, aki a jövő-
ben eme újdonságokat élvezze és kihasználja.

A gyerekek a kirándulás miatt sem panaszkodhatnak, hiszen az iskola 
két élő testvérkapcsolattal büszkélkedhet Debrecenben és Békéscsabán. Oda 
is el-elviszik a diákokat, és onnan is szívesen fogadnak látogatót. Ugyanakkor, 
a budapesti V. Kerület Önkormányzatának jóvoltából minden évben elviszik 
a gyerekeket tíz napra a Balatonra. Persze, a tanulás a legfontosabb, legutóbb 
például a kolozsvári Zrínyi Ilona matematika tantárgyversenyen ügyesked-
tek a tanulók.

Simádiné Ibolya nyugdíjas tanítónő ötven éve él Torockón. Az iskolaki-
rándulások neki másfajta élményeket juttatnak eszébe, hiszen a régi rendszer 
„fogságában” más törvények uralkodtak. Még most is emlékszik a magyaror-
szági kirándulásukat megelőző lelkes készülődésre… Az indulás előtti na-
pon a román kormány azonban visszavonta az engedélyüket, azzal indokolva 
döntésük jogosságát, hogy a gyerekek nem ismerik a kés és a villa használa-
tát, így szégyent hoznak ezzel az országra. Később persze kiderült, hogy nem 
a gyerekek az ország szégyenfoltjai… Ibolya néni férje szintén tanító volt, ti-
zenöt évig pedig az iskola igazgatója is. Közösen szervezték a gyerekeknek a 
kirándulásokat, és az iskola utáni programot, mint a színjátszást vagy a ké-
zimunka-kört. Sajnos, manapság ez a rész kimaradt az oktatásból, többnyire 
a tanárok ingázása végett. Ha lejár a tanítás, mindenki igyekszik haza. „Nem 
szívügyük az iskola” ─ sóhajt fel Ibolya néni.

Hammes Piroska tanítónő viszont torockói, igaz, hogy tavalytól jött visz-
sza. Ezt megelőzően Balázsfalván tanított. Szereti Torockón, bár kicsit törést 
jelentett neki a váltás, 1400-as létszámú iskolából került át ebbe a kis kö-
zösségbe. A legjobban mégis azon lepődött meg, hogy a gyerekek nem isme-
rik a román nyelvet: „Tavaly elcsodálkoztam, hogy mennyire nem tudnak itt 
Torockón románul, mert abban a környezetben, ahol én voltam, ott jobban 
beszéltek románul, mint magyarul. A magyart, mondhatni, törték, inkább az 
iskolába tanítottuk mi a helyes magyar nyelvre. Itt pedig éppen a fordítottja 
van, nem tudják a szavakat sem rendesen kiejteni. A falu egy elég zárt közös-
ség, az a néhány román, aki itt él, azok a falu végén levő cigányokból kerül-

A legjobban mégis azon le-
pődött meg, hogy a gye-
rekek nem ismerik a ro-
mán nyelvet: „Tavaly elcso-
dálkoztam, hogy mennyi-
re nem tudnak itt Torockón 
románul, mert abban a kör-
nyezetben, ahol én voltam, 
ott jobban beszéltek romá-
nul, mint magyarul. 
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nek ki. A gyerekek meg azokkal a gyerekekkel nem közösködnek, nem játsza-
nak, így nem ragad rájuk egyetlen román szó sem.”

De talán ez még mindig a jobbik eset. Sajnos, Kolozsváron és környékén 
sok elrettentő példát hallottam, sokan az anyanyelvüket törik ilyenformán. 
Az ország nyelvét nem ismerni kellemetlen, de a saját anyanyelvedet nem is-
merni nemcsak szégyen, de bűn is. 

A Kis Szent Teréz Gyermekotthon csendes volt, a gyerekek még az is-
kolában tanultak, csak a konyhából kiszűrődő zaj meg az illat jelezte, hogy 
készül az ebéd. Az otthon nappalija barátságos színekben pompázott a déli 
nap beömlő sugaraitól. Szemben a Székelykő szürkés ormai álltak őrt, éppen, 
mint hajdan a székelyek, akik a szikla csúcsán levő várból vigyázták a tele-
pülés nyugalmát. 

Karcagi Iringó a ház új vezetője. Előtte a szintén Csaba testvér által alapí-
tott szovátai gyerekotthonban tevékenykedett. Most ő vigyáz Torockó 23 leg-
fiatalabb lakójára, az iskola megmentőire.

A gyerekek Székelyföldről, Hunyadról és Déváról kerültek ide, kisebb-
nagyobb lelki sérülésekkel. De az új otthon, az új barátok valamennyire fe-
ledtetik azt a szegénységet, amiből kikerültek. Az otthon legkisebb lakója há-
roméves, a legnagyobb pedig tizenhét. Három óvodással és húsz iskolással 
nem lehet könnyű dolga a három nevelőnek, de a rendszeres napi program 
mellett jut idő mindenre. A játszásra, az evésre, alvásra, na és persze a tanu-
lásra is.

A gyerekekkel ellentétben, Iringó még nem igazán tudott beilleszkedni 
Torockó zárt kis világába. Barátságtalannak érzi az embereket, akik szerinte 
csak önmagukkal vannak elfoglalva. Király Ferenc, a torockói bútorfestés ha-
gyományának újraélesztője hamar talál magyarázatot a jelenség okára: „En-
nek a mi népünknek van egy különleges magatartása is, hidegebbek vagyunk, 
nem tudnak minket szeretni, nem tudnak velünk azonosulni… Talán azért is, 
mert ahonnan jönnek az új lakók, attól ez a hely híresebb, és szebb…”

  Valóban így lenne? Azért nem tudnak a máshonnan származó embe-
rek integrálódni, mert rosszul érzik magukat egy szép és híres helyen? Nem 
hinném… Itt valóban magatartás és mentalitásbeli gondokkal állunk szem-
ben. A torockóiak büszkeségtudata, ami önmagában nem lenne negatív jelen-
ség, nehezíti a máshonnan érkezők beilleszkedését. 

Ám a lakosság vészesen fogy, és nincs utánpótlás. Érdemes összehason-
lítani a régebbi adatokat a mostaniakkal, a szá-
mok önmagukért beszélnek. Orbán Balázs szerint 
1765-ben a lakosság száma 1500-ra tehető, 1847-
ben 1800-ra, míg 1890-ben már csak 1406 lakos élt 
Torockón. A 20. század változó társadalmi, gazda-
sági és politikai viszonyai a lakosság további apa-
dását eredményezték. 1930-ból 1310 lakosról van 
tudomásunk. Herédi Gusztáv 1970-ben kétezer la-
kost említ a riportjában, Torockószentgyörgy la-
kóit is beleszámítva, így kb. ezer fő lehetett akkor 
Torockó lélekszáma. A 2002-es népszámlálás alap-
ján 530 falubeliről beszélhetünk, míg a polgármes-
ter szerint jelenleg félezernél kevesebben élnek a 

Ám a lakosság vészesen 
fogy, és nincs utánpótlás. 
Érdemes összehasonlítani 
a régebbi adatokat a mos-
taniakkal, a számok önma-
gukért beszélnek. Orbán 
Balázs szerint 1765-ben a 
lakosság száma 1500-ra te-
hető, 1847-ben 1800-ra, míg 
1890-ben már csak 1406 la-
kos élt Torockón. 
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faluban. Az itt élő románok lélekszámával kapcsolatosan pontos adatokkal 
nem tudtak szolgálni, a becslések szerint száznál kevesebb román nemzeti-
ségű ember él Torockón. Többé-kevésbé integrálódtak, többségük beszél ma-
gyarul is.

Torockószentgyörgy lakossága harminc fővel több, mint Torockóé, csak 
abban a faluban nem élnek románok. Tudni kell azt, hogy a két falu között 
még most is óriási ellentét tapasztalható. Torockószentgyörgy három kilomé-
ternyire található Torockótól, ám a torockóiak szerint az emberi tartás és gon-
dolkodás területén nem három, hanem háromszáz kilométer távolságra van 
a két falu egymástól. 

Az okok a múltban keresendők: Torockószentgyörgy jobbágyfalu volt, 
míg Torockó igazi bányavárossá nőtte ki magát. Régebb egyenesen szégyen 
volt, ha egy torockói lány Szentgyörgyre ment férjhez, és fordítva se nézték jó 
szemmel, ha valaki benősült Torockóra a szentgyörgyiek közül. „Mi nem pa-
raszti nép vagyunk itt Torockón ─ vallja Király Ferenc. ─ Meglátszik ez a bú-
torokon, a népviseletet. Hát ilyen csodát paraszti közösség nem tud csinálni, 
ilyen csodát csak egy jómódú polgári közösség alkothat…” Herédi is felfigyelt 
a különbségekre, és párhuzamot vont a két falu között: „Torockón terjedel-
mesebbek, vaskosabbak a házak. Szentgyörgyön még akad egy-két faház, régi 
zsellérkunyhó. A torockóbeliek inkább kedvelik az ipart, a szentgyörgyiek vi-
szont ragaszkodnak a földhöz, az állatokhoz.”

Sajnálatos ez az ellenségeskedés a két falu közt. A torockói mesterembe-
rek, kőfaragók és kovácsok munkájának értékét senki sem vonja kétségbe, ám 
egy falu megélhetéséhez hozzátartozik a föld megművelése és az állattartás 
is. Külön-külön más értékkategóriát képvisel a két foglalkozás, de nem zár-
hatja ki egyik a másikat.

Múzeumba zárt múlt

A Torockói Népművészeti Múzeum 1952-ben létesült, még éppen idő-
ben ahhoz, hogy összegyűljön az a gazdag anyag, ami ott látható. Györbíró 
Pál, egy orosz szakos, sepsiszentgyörgyi származású tanárember a múzeum 
létrehozója. Ő még idejében rájött arra, hogy mennyi érték, mennyi kincs van 
itt, és hozzá is látott az anyag összegyűjtéséhez, a gyűjtést pedig a későbbi ge-
nerációk is folytatták. Akkor még nagyon sok minden felgyűlt az emberek-
nél, és nem tulajdonítottak túl nagy fontosságot a régi dolgok megőrzésének.

Az ötvenes-hatvanas évektől napjainkig a torockóiak rengeteg tárgyat el-
adtak potom áron a kereskedőknek, cigányoknak. Azt lehet mondani, hogy 
ami mozdítható volt, minden elkelt: edények, bútorok, ruhadarabok. Herédi 
is felfigyelt a jelenségre: „A falu sajátosan reagál a keresletre. Végkiárusítást 
tart. Ami párnahuzat és falvédő, régi faragvány vagy bőrmunka még található 
a ládák mélyén vagy a padláson, csűrök szegleteiben, jobb ügyhöz méltó buz-
galommal, mind felhajtják, s pénzzé teszik. Kapva kapnak az alkalmon, el-
herdálnak mindent, s nem is sejtik, hogy aranyat, ezüstöt adnak színes üveg-
golyókért.”

A intézmény tárlata egyrészt felvásárlásból, másrészt adományok-
ból gyűlt össze, de akkor még nem kértek annyi pénzt a régiségekért, mint 
amennyit ma kérnének. A kiállított tárgyak nagy része azonban adományok-
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ból származik. Mára már az adományozás nem igazán jellemző. Sokan fog-
lalkoznak a faluban turizmussal, és inkább a saját szobájukban állítanak ki 
egy-egy ilyen régiséget, amit külön látványosságként mutogathatnak az el-
szállásolt vendégnek.

A múzeumban öt terem található, különféleképpen felosztva, berendez-
ve.  Az első teremben vannak a vasbányászati emlékek, a másodikban látha-
tóak a kovácstermékek, majd a harmadik teremben a kézműves termékek (pi-
ros csizma, kandalló, különböző mesterségekhez kapcsolódó tárgyak), leg-
végén pedig a festett bútorokat és viseletet lehet megcsodálni. Lényegében 
a múzeum anyaga teljesen átfogó, Torockó egész története megtalálható és 
megtekinthető benne. 

Az Ordaskő oldalán található vasbányákból limonitot bányásztak, és azt 
helyben, vaskohókban, vashámorokban és kovácsműhelyekben fel is dolgoz-
ták. Lényegében teljes vasfeldolgozás történt Torockón, aminek kezdete a 14. 
századra tehető, a vasbányák bezárásával pedig megszűnt a 19. század végén, 
a 20. század elején. A vasbányák bezárásának fő oka a gazdasági viszonyok 
változásában, az ipar kialakulásában keresendő. A vajdahunyadi és a resicai 
nagy olvasztó megjelenése versenyképtelenné tette az ilyen kisméretű kiter-
meléseket. Többé már nem volt kifizetődő a vas kis mennyiségű kitermelése, 
így kénytelenek voltak a vasbányákat bezárni, ami aztán az addigi gazdag te-
lepülés fokozatos elszegényedéséhez vezetett. 

Erdélyszerte nagyon keresett volt a torockói vasáru, ugyanakkor elmen-
tek Budapestig, Bécsig is a vasakkal. Az egyszerű földszerszámoktól az egé-
szen bonyolult zárszerkezetekig mindent készítettek. Többnyire mezőgazda-
sági eszközökkel kereskedtek, jelentős volt a cserekereskedelem, tehát a va-
sakért hoztak be cserepet, cserépfazekat, gabonát, ruhaanyagot és különböző 
olyan dolgokat, amelyeket nem tudtak helyben előállítani.

Nagyon sok kis mesterség is kialakult közben, mert a vasművesség fel-
lendülése elősegítette bizonyos kisebb foglalkozások kialakulását, fellendülé-
sét, például a csizma- és ruhakészítés, bútorfestés. Minden a vasbányászatra 
épült, s ebből következtek bizonyos egyéb mesterségek, amelyek aztán a vas-
művesség megszűnésével fokozatosan abbamaradtak. 

Kézimunkavarrás napjainkban is folyik, a ruhavarrás-csizmakészítés vi-
szont teljesen megszűnt. A bútorfestést újra életre keltő Király Ferenc már 
rendelésre is fest nagyobb bútorokat, ajándéktárgyakat. Nagyon jó lenne, ha 

vissza lehetne állítani a viseletkészítést is. Van-
nak ilyen jellegű próbálkozások, kisebb sikerél-
ményekkel. Néhány éve az Unitárius Nőszövetség 
szervezésében beindult a kézimunka-tanfolyam, 
amelyen újratanították a csipkeverés fortélyait. 

A múzeum igazgatója, Lasser Ágnes torockói 
születésű. Kedves, vidám teremtés, a látogatókat 
örömmel vezeti körbe, és szinte minden múzeumi 
darab származását, történetét ismeri. 

A faluban ezen kívül még két magánmúze-
um is működik, Ida néni és Anna néni saját portáján. Anna néni múzeu-
ma Herédi ottjártakor be volt zárva, de mára már kinyitották, és meg lehet 
csodálni az egyénileg összegyűjtött régiségeket. Ida néni két szobát rende-

Erdély szerte nagyon ke-
resett volt a torockói vas-
áru, ugyanakkor elmentek 
Budapestig, Bécsig is a va-
sakkal. Az egyszerű föld-
szerszámoktól az egészen 
bonyolult zárszerkezetekig 
mindent készítettek. 
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zett be, főként népművészeti jel-
legű tárgyakkal: festett bútorok-
kal, torockói népviseletes ruhák-
kal, varrottasokkal. Itt az számít 
érdekességnek, hogy a ruhákat fel 
is lehet próbálni, be lehet öltözni 
igazi torockói legénynek vagy le-
ánynak.

 A torockói népviselet gyö-
nyörű és nagyon értékes. A leg-
több ruha, ahogyan a festett bú-
torok nagy része is, az 1800-as 
években készült, ugyanis Torockó 
virágkora arra az időre tehető. A 
viselet napjainkban már nem él, 
csak alkalmakkor öltik magukra a 
ruhákat, farsangtemetéskor, kon-
firmációkor. Kihalásának oka ab-
ban keresendő, hogy Torockónak 
nem volt helyi jellegű néptán-
ca, ami megkívánná a népi vise-
let használatát. Minden korosz-
tály számára külön ruhát varrtak, 
különböző mintázattal és díszek-
kel. Elkülönült a kislány, a konfirmáló lány, a nagylány, a menyasszony, fia-
talasszony, idős vagy öregasszony ruhája, a férfiaknál ugyancsak a kor szab-
ta meg, hogy ki milyen viseletet hordhatott, bár náluk nem volt annyira vál-
tozó, mint a nőknél.

Székely, szász és magyar kölcsönhatás érvényesül az öltözetekben, ezért 
Erdély-szerte egyediként tartják számon. A harisnya nagyon hasonlít a szé-
kely harisnyához, a bő ingujj is székely jellegzetesség, szász stílusú a csokor-
nyakkendő, a ruhákon pedig a jellegzetes magyar színek dominálnak.

A 11. század derekán a magyar király felvidéki német bányászokat tele-
pített Torockóra, és tulajdonképpen ők tanították meg a falubelieket a vaski-
termelés fortélyaira. Az évek során teljesen beolvadtak a magyar közösségbe, 
olyannyira, hogy már nyelvüket is elfelejtették. Napjainkban is egy-egy né-
metes hangzású vezetéknév utal erre a múltban történt szimbiózisra. Tulaj-
donképpen az ő hatásuk látszik az építészeten, a festett bútorok sötétzöld ár-
nyalatában és a ruhaviseleten is.

Bútorba festett csoda

Király Ferenc három évtizede kezdte tanulmányozni a régi bútorok raj-
zait, virágmintáit, színvilágát. Igényes munkáit többnyire rendelésre készí-
ti, belföldre és külföldre egyaránt. Ő kezdeményezte 1976-ban az addig betil-
tott  farsangtemetés visszaállítását is, mely jellegzetes hagyománya maradt a 
torockói népnek. A húshagyó kedd utáni első hétvégén tartják: a téli mulat-
ságok végét, illetve a tavaszi Nagyböjt kezdetét jelenti. Három évvel ezelőtt 
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a falunapok megszervezését is vállalta, két másik tanácsos társával együtt.
A falubeliek ezeken az ünnepeken kívül nem nagyon járnak sehova, már 

esküvő is csak nagy ritkán akad. A temetések viszont egymást érik…
Király Ferencet a műhelyében találtam, a híres vízi malom közelében. 

Kicsi unokája fogadott, aki még nem iskolás, de bátran beinvitált, és szaladt 
is elújságolni a hírt: „Tata, egy néni keres!”

A műhelyt a csűrben rendezték be, voltaképpen kamra nagyságú kuc-
kó, melynek ablaka a kertre néz. A falon ceruzával rajzolt virágminták, egyik 
szebb, mint a másik. Szerény berendezés, csendes hely, épp ideális a feste-
getéshez.

Király Ferenc mindennapi használatra készít szekrényeket, asztalokat, 
székeket, ládákat. A lényeg, hogy ezek a tárgyak, mérettől függetlenül, bár-
merre is kerüljenek el, e kis közösség népművészetének hírnökeivé válnak. 
„Teljesen amatőrként kezdtem – mondja –, persze a belső indíttatás mindig 
is megvolt bennem… Ez a  kuckó az én világom, itt vagyok nyugodt, itt ér-
zem jól magam.”

─ Nem gondolt arra, hogy másokat is megtanít bútorfestésre?
─ Régóta foglalkoztat a gondolat, de most inkább azt tartom fontos-

nak, hogy minél több maradandó bútort készítsek. Megszállottan keresem az 
1800-as években festett motívumokat, hogy továbbörökíthessem azokat. Na-
gyon fellendít, serkent az, ha egy új mintát találok.  

─ Mennyire volt nehéz a színvilág megtalálása, a színek kikavarása?
─ Sok idő kellett ahhoz, hogy a színeket uralni tudjam, de most már egy 

teljesen stabil hangulatot, színvilágot tudok a bútoroknak adni. Természete-
sen ez nem ugyanaz a hangulat, mint az 1800-as években készült bútoroké, 
de próbálok minél közelebb kerülni ahhoz. Mert ugye a mai világ emberének 
is van egyfajta szépségigénye. Azt tartom szem előtt, hogy megőrizzem a régi 
színharmóniát, hogy éljenek a színek. Ha valaki rátekint, akkor érezze úgy, 
hogy ez olyan meleg, ez olyan jó. 

─ Sokat dolgozhat…
─ Beosztom a munkám, mert naponta hét-nyolc órát festeni fárasztó, 

még nem próbáltam, de lehet, hogy monotonná is válna. Odakint kis gépek-
kel elvégzem az asztalosmunkát, egy másik műhelyben a deszkák gyalulá-
sát, aztán bejövök, és itt festek. Itt teljes nyugalom van, még rádióm sincs… 
csak a csend.

─ Mennyi időt vesz igénybe egy-egy tárgy el-
készítése?

─ Kis ládikákat, az összeállításon kívül, na-
ponta négyet is meg tudok festeni. A színek felvi-
tele is nagyon fontos. Látszik, hogy a színek tompí-
tottak, tehát szándékosan ráviszek egy kis masza-
tolást, hogy látszódjon halványan az ecset vonása 
is, de éppen ettől lesz hangulatosabb, eredetibb. A 
legvégén egy környezetbarát lakkréteget viszek fel, 
ami szintén színezett, így ad neki kellemes tónust.

Érzem, hogy az ereimben bizsereg a vér. Sze-
retnék nyomban én is ecsetet ragadni, és kipróbál-
ni a hallottakat.

ok idő kellett ahhoz, hogy 
a színeket uralni tudjam, 
de most már egy teljesen 
stabil hangulatot, színvi-
lágot tudok a bútoroknak 
adni. Természetesen ez 
nem ugyanaz a hangulat, 
mint az 1800-as években 
készült bútoroké, de pró-
bálok minél közelebb ke-
rülni ahhoz.
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─ Ebben a technikában mindent-mindent én 
tapasztaltam ki, és most sem állok meg, most is 
egyfolytában keresem az újat, keresem a szebbet. 
Két kéket használok, az előzőek komorabbak vol-
tak, így hozzákevertem, megélénkítettem egy ki-
csit, és láttam, hogy az még kedvesebbé teszi a 
színt. Főképpen a kisebb dísztárgyakon alkalma-
zom a világosabb kéket, mert sokkal vidámabbá 
válik tőle.

─ Mi a személyiségjegye? 
─ Mindenhol felismerik a munkáimat, akik már találkoztak vele. Mind-

egyik darabomon ott a szignálom: egy, a régiekéhez hasonló koszorúval, hát-
térben a Székelykő körvonalával.

─ Ha most nem adja tovább a tudását,  ki fog rászánni újabb 28 évet, 
hogy egészen az apró fogásokig kitapasztaljon újra mindent?

─ Többször is kijelentettem: ha megszervezik, akkor szívesen odaállok 
tanítani, de hogy én szervezkedjek, azt már nem vállalom. Ezen a nyáron 
is várom a kolozsvári Brassai Sámuel Gimnáziumból a gyerekeket, akiknek 
minden nap tartok órát. Böjte atya is szerette volna, hogy a gyerekotthonban 
tanítsak, de eddig még valahogy nem jött össze.

Látom, hogy elhúzza a száját, még mondani szeretne valamit…
─ Az az igazság, hogy nem is ragaszkodom az ilyenféle dolgokhoz, mert 

legtöbb esetben fölösleges időtöltésnek tartom. Mert ha valaki hajlamos rá, 
van benne indíttatás, akkor így is megtalál. Ha idejönne hozzám, én egy hét 
alatt megtanítanám a színek használatára, az ecset kezelésére. A minták elsa-
játítása azért hosszabb idő, azt nem lehet egy-két nap alatt betömni valakinek 
a fejébe. De ha belülről jön neki, akkor ennyiből ráérez az ízére, és nem fogja 
abbahagyni. Százszor könnyebb lenne megtanulnia neki, mint nekem, mert 
én mindenben tudnám segíteni. Megmondanám, hogy ehhez kitartás kell, és 
majdnem megszállottja kell legyél a régi bútoroknak. 

─ Megszállott?
─ Igen, én amikor reggel felkelek, az első utam ide vezet, megnézem, 

hogy mit dolgoztam addig, és mindjárt jön egy gondolat, egy ihlet. Vasárnap 
meg ez a templomom. Ha néhány napig nem tudok ide jönni, akkor már hi-
ányzik, vágyom a csendre, és arra, hogy újabb dolgokat alkothassak. 

─ És a rendelések? Győzi őket egyedül?
─ Annyit vállalok el, amennyit győzök. Nagyon jó kis műhelyem van, 

kilátok a kis kertre, a beszűrődő fény kitűnő, mert tompa fény, a nap soha-
sem süt a szemembe. Ha ezt felhagynám, és felvennék vagy öt embert, akkor 
már ipar lenne, és mindennek vége. Már sorozatmunkává válna, és a lénye-
ge veszne el. Nem engedhetem meg magamnak azt, amit egyesek, hogy egy 
falu hírnevét ocsmány dolgokkal rontsák. Itt csak egy nevet említek: Korond.

─ Korond már kisiklott a vágányról, de szerintem mindenkinek van kí-
sérletezgetésre való hajlama. 

─ Én megkaptam ezzel kapcsolatosan már a leckét. Tizenhét évvel ez-
előtt bejött hozzám egy idős kolozsvári professzor, a nevére már nem emlék-
szem, de úgy értette a szakmáját, hogy le a kalappal előtte. Akkoriban lát-
tam valahol a búzakalászt, és jött egy belső indíték, hogy miért is ne rajzoljak 

Ha idejönne hozzám, én 
egy hét alatt megtanítanám 
a színek használatára, az 
ecset kezelésére. A minták 
elsajátítása azért hosszabb 
idő, azt nem lehet egy-két 
nap alatt betömni valakinek 
a fejébe.
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egyet a sok virág közé. Egyből kiszúrta: „Te Ferenc, ez mit keres itt? Az nem 
kell, hogy ott legyen! Van a torockói bútorokon elég sok virág, amivel meg-
tölthetsz ezer ládát, nem kell oda bevinni más idegent.” Nekem az akkora lec-
ke volt, hogy azóta még az olyan jellegű felkéréseket is elutasítom, hogy egy 
máshonnan, például Kalotaszegről származó minta alapján fessek meg egy lá-
dikót. Nem vállalom, mert lehet, hogy akaratlanul is belefolyik az a minta, az 
a kanyarítás a torockóiba, és akkor annak vége.

─  Eszerint minden egyes motívum külön jelentést hordoz magában? 
─ Én nem keresem a jelentését. Azért nem keresem, mert engem bosz-

szant, hogy olyan emberek, akik nem tudnak egy virágot megfesteni, kitalál-
nak róla mindenféle dolgot. Hogy ahol három virágot látnak, az a Szenthá-
romság jelképe… Hát bocsánat, nem hiszem, hogy az az lenne. Az egy mes-
ternek a lelkivilága, és a régi embereknek a széphez való igénye. Semmi más. 
Hogy a torockói ládákon lévő virágcsokor az életfát jelenti, azt elhiszem. A 
szaporodáshoz, a gyarapodáshoz köthető. Közben az együtt maradásnak is 
a szimbóluma. Nagyon szépen mutatják ezek az egybefonódó virágok, meg-
érinti egyik a másikat. 

A falu fiataljai tömegesen vándoroltak el, más helyen keresve a megélhe-
tést maguknak. Az itt maradottak több mint 60 százaléka mára már nyugdíjas 
vagy nyugdíj előtt áll. 1990 után hatvan család telepedett át  Magyarország-
ra. A maguk szempontjából bizonyára jól döntöttek, de a falunak ez komoly 
érvágást jelentett. Szerencsére kialakult a vendégfogadás. Merthogy a turiz-
mus több családot is visszacsalogatott. Mintegy nyolcvan család él most tel-
jesen a turizmusból, ők már a legelején belevágtak, úgyhogy szállást és étkez-
tetést is tudnak biztosítani a vendégeknek. A turizmussal összefüggő mellék-
tevékenységekből is nagyon sokan tudnának hasznot húzni, de ez még nem 
fejlődött ki rendesen. Süthetnének kalácsot meg házi kenyeret eladásra, és 
biztosan lenne rá igény, hiszen jelenleg a panziósok vagy külön megsütik kö-
rülményesen maguknak, vagy bolti kenyeret szolgálnak fel a vendégeknek. 
Disznót és baromfit is lehetne nevelni a hús biztosítására, de még a tojást is 
sokan a szomszéd faluból hozzák. Tehenet nagyon kevesen tartanak, és csak 
kevés panziósnak jut a házi tejből. Torockószentgyörgyön működik egy sajt-
feldolgozó üzem, így a tejtermékeket is részint onnan szerzik be a falubeliek. 
A zöldségtermesztés is működhetne kisebb hozamban, de ennek érdekében 
sem tesznek semmit. Lehetőségek volnának tehát, csak a torockói az ilyen jel-
legű munkában nem sok fantáziát lát.

A Székelykő lábánál

Az este csendesen telt, sátrunkat a Székelykő 
lábánál húztuk fel, és figyeltem e hatalmas szikla 
színének változását. Csillogott, amikor a nap suga-
rai aranyos színbe borították, majd vörösre váltott, 
szinte izzott a lemenő nap fényénél. Kékes-szür-
kés színt öltött a szürkület köszöntésére, az est 
leszálltával pedig fekete korommal vonta be ma-
gát. Herédi oldalakat szánt riportjában e csoda le-
írására, a színek ezernyi játéka őt is megbabonázta.

A falu fi ataljai tömegesen 
vándoroltak el, más helyen 
keresve a megélhetést ma-
guknak. Az itt maradot-
tak több mint 60 százaléka 
mára már nyugdíjas vagy 
nyugdíj előtt áll. 1990 után 
hatvan család telepedett át  
Magyarországra. 
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A halandó csak tisztelettel tud felnézni e 120 
millió éves szikla tömbjére, mely tanúja volt any-
nyi véres eseménynek a történelem folyamán. Vár-
kő nevezetű csúcsán egykor egy hatalmas vár ál-
lott, melynek alapfalai még ma is láthatóak. A 
Thoroczkay család építette. A tatárdúlás volt az a 
pillanat, amikor egész Európa a tatárok lábai előtt 
hevert. 1241-ben a torockói székely vár védői a 
szikla csúcsán megütköztek a tatárokkal, és abban 
az időben szokatlan módon győztek is, lévén, hogy 
a kézdi székelyek egy csoportja megsegítette a vár-
védőket. Ez volt az a pillanat, amikortól Torockó 
nagyon fontos zarándokhelye lett a székelységnek.

1514-ben a Dózsa-féle parasztfelkelés pusztít végig a falun. Szűk két év-
század múlva a Thoroczkay család és a jobbágyság alól szabadulni kívánó la-
kosok viszálykodása 1702-ben véres megtorlásba fulladt. A hűbéri család az 
osztrák kormányzat katonai erejét hívta segítségül, így Rabutin hadai máig 
élő sebet ejtettek a torockóiak lelkén. Vezetőiket a főtéren akasztották fel, mi-
közben a bitófa alatt kellett aláírniuk a jobbágyságra kötelező dokumentu-
mot. A jobbágyság alóli szabadulást végül az 1848-as forradalom hozta el. 

1704-ben Torockó újabb megtorlás áldozata. Tiege császári generális fel-
robbantotta a torockószentgyörgyi várat, és felgyújtotta a két falut annak in-
dokán, hogy Thoroczkay István segítette a Rákóczi féle erdélyi harcokat. 

A Székelykő most, mint egy aggastyán, aki a szülőföldjével öregedett, 
szemléli a völgyben szorgoskodó hangyányi emberek életét… Hozzászokott 
a magasba vágyó ember verejtékéhez, lemossa azt úgyis az eső, vagy felszá-
rítja a nap. 

Egy helybéli szerző munkái

Balogh Szabolcs a Forrás panzió tulajdonosa régi torockói család sarja. 
Származásához hűen próbálta felhívni az emberek figyelmét falujára, kis ki-
adványokat jelentetett meg Torockóról. 

1998-tól jelent meg a Torockó titkai kis bemutató füzetecske. Ez annyira 
sikeresnek bizonyult, hogy ezekből két könyvet is sikerült kiadnia. Barátai is 
segítettek ebben a munkában, többek közt Ughy István grafikus és Furu Ár-
pád műemlékvédő.

Volt egy másik kiadványuk is, egy igényes kicsi füzetecske, Az arany-
mosás titkai címmel. Mára már ez is megjelent könyv formában, és nagyon 
felkapott, Kanadában és az Egyesült Államokban is ismert könyv lett belőle. 
Címe: Verespatak.

A könyvek kiadásánál mindig külső segítségre szorultak. Kútvölgyi Mi-
hály neve alatt megjelent A regélő Torockó című könyv elkészítésében sokat 
segített Balogh Szabolcs, Furu Árpád és Ughy István is. A könyvet a buda-
pesti V. Kerület Önkormányzata támogatta hétmillió forinttal, így nagyon igé-
nyes, szép munka kerekedett ki belőle.

2008 karácsonyán egy újabb könyve jelent meg, amely főként azokról a 
bányászélethez és a falu múltjához kötődő történetekről szól, amelyeket kicsi 
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korában az öreg torockóiaktól hallott. A közelmúltban előkerült három fon-
tos kézirat szintén helyet kap a könyvben. Az egyiket Balogh Szabolcs család-
ja őrizte meg, még az ükapja írta valamikor az 1800-as évek elején: azt hang-
súlyozza, a világon sehol nem történt meg, hogy egy kis közösség több mint 
350 évig pereskedjen, hogy a jobbágyság terhét valamilyen módon levesse 
magáról. A könyvben szerepel egy másik kézirat is, ezt Torockón őrizték meg 
az 1870-es évekből. Torockó bányászata, az egész vasművesség leírása helyet 
kap benne, és értékét külön emeli, hogy a bányákban részvényes 30 családot 
név szerint, foglalkozásukra is kitérve említi. Ezt a kéziratot egy Borbély Fe-
renc nevű torockói ember őrizte egy ideig, de a ’70-es években egy régiség-
gyűjtő elvitte Bulgáriába, s onnan vásárolták vissza nagy nehézségek árán. A 
kézirat szerzője nem ismeretes, de úgy tartják, hogy eredetileg Pávai Vajna, 
egy kiváló szakember és geológus munkája lehetett,

Még egy érdekesség is megjelenik a könyvben, mégpedig arról a kézirat-
ról, amely 1972-ben kerül elő az unitárius templom tetejének újrabádogozá-
sakor. Sebes Pál legendás pedagógus munkája pontosan leírja, hogy mit épí-
tenek, mi mennyibe kerül, de azt is megemlíti, hogy sáskajárás pusztítja a ter-
mést és vérhasjárvány dúl a faluban, amibe 34-en belehaltak. 

 Torockói fehér házak

A fehérre festett házsorok a zöld zsalugáteres ablakokkal ízléses, egy-
szerű, mondhatni egyedi építészeti remekművek, a hely természetes képé-
hez idomulnak. Sok ház oldalán ott fénylik a kerek, pecséthez hasonló emb-
léma, a Transylvania Trust Műemlékvédő Egyesület munkájának bizonyítvá-
nya. Torockó nagyon sokat köszönhet ennek, hiszen nélküle megközelítőleg 
sem lenne a település a mostani állapotában. 

A Torockó Értékvédő program tizenhárom éve már a falu építészeti örök-
ségének védelmére és megőrzésére törekszik. A műemlékvédelmi program 
1996-ban indult be, és a mai napig működik. Dr. Román András segítsége és 
párfogása révén a Budapest V. Kerületének Önkormányzata határozatot ho-
zott két erdélyi település, Torockó és Énlaka építészeti kincsei megőrzésének 
anyagi támogatására. 1996-ban létrejött a Transylvania Trust Alapítvány Ko-
lozsváron, így rábízták a támogatási rendszer technikai lebonyolítását. Alap-
célkitűzéseik közé tartozott az erdélyi épített örökség védelme, a költségek 
kezelése, átfogó védelmi stratégiák kidolgozása és kivitelezése.

1996-tól kb. 130–140 ház tulajdonosa veszi át a támogatást, amit háza ta-
tarozására fordít. Az évente kiutalt összeg egyhavi fizetésnek felel meg, még-
is képes volt megváltoztatni az emberek hozzáállását, mentalitását. A Forrás 
panzió vezetője, Balogh Szabolcs úgy véli: „Megértették az emberek, hogy az 
a szép, ami hagyományos. Ha ez nincs, akkor mindenki biztosan lilára meg 
sárgára festett volna mindent.”

Igaz, a program beindulásához és működéséhez időre volt szükség, az 
emberek nagyon szkeptikusak voltak ezzel kapcsolatosan. Furu Árpád, a 
program vezetője sok kellemetlenségen is keresztül ment, de fáradozásai nem 
voltak hasztalanok. Meséli, hogy még a műemlékvédelmi program indulá-
sa előtt külön-külön minden házba bekopogtatott, és elbeszélgetett az em-
berekkel. Kezdetben a nagy többség bölcs egykedvűséggel fogadta, de akadt 
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olyan is, aki a kutyáját is elengedte tiltakozásképpen. Az áttörés akkor szüle-
tett meg, amikor májusban elkezdték a felméréseket, és szeptemberben kiosz-
tották az első pénzösszegeket. A bizalmatlanság légköre viszont sokáig érző-
dött a levegőben, az emberek elkezdtek egy második államosításról is beszél-
ni. Féltek, hogy a papírok aláírásával elveszítik tulajdonjogukat házaik felett. 

A támogatási szerződésnek tiltó szerepe is van, ennek értelmében a ház 
tulajdonosa önkényesen semmilyen változtatást nem eszközölhet a házán, és 
többnyire mindenben az alapítvány ajánlásai szerint kell cselekednie. Ennek 
be nem tartása eleinte csak a támogatás beszüntetését vonta maga után, míg 
2000-től már törvénysértést követ el a szerződés megszegője.

A házak műszaki felmérése nagyrészt az 1996─1998 között szervezett 
diáktáborok során készült el, így a program oktatási célokat is szolgált. A diá-
kok gyakorolhatták a felmérés technikáit, ugyanakkor megismerkedtek a népi 
építészet és műemlékvédelem általános elveivel is. A helyreállítási munká-
latok a helyi mesterembereknek is munkát biztosítottak. A falu mintegy 160 
népi építészeti műemlékén végeztek el kisebb-nagyobb átalakításokat, res-
taurálásokat. E tevékenységéért az alapítvány 1999-ben elnyerte az Europa 
Nostra díjat. 

Az Országos Műemlékbizottság 2000-ben Torockó teljes belterületét vé-
dett övezetté nyilvánította, ami azt jelenti, hogy a település területén csak 
megfelelő engedéllyel lehet építészeti beavatkozást végrehajtani. A műem-
lékvédelmi program elősegítette a turizmus nagy mértékű fellendülését is, 
ugyanis sokan az alapítványon keresztül kapták meg a faluturizmus működ-
tetéséhez szükséges engedélyeket.2 

Rengeteg turista ellátogat ide, hogy láthassák a falu csodáit. A pünkösdi 
búcsúkor kezd látványosan növekedni a számuk. Tavaly például 14 ezren vá-
lasztották nyaralásuk céljául Torockót. A múzeum a polgármesteri hivatalhoz 
tartozik, de lényegében önfenntartó. Sokan a sportolás élményéért utaznak el 
idáig, hiszen a Székelykő a hagyományos túrázásokon kívül sok más egyebet 
is nyújt. A hegymászók egyik kedvelt helye, főleg mióta 123 újabb mászó utat 
készítettek a függőleges sziklába. Edzés a testnek és a léleknek egyaránt. A le-
vegő és a magasság szerelmesei is ide jönnek meglovagolni a szél barázdáit. 
A siklóernyősök többnyire a Székelykő tetejéről buknak alá a mélységbe, és 
több mint 2000 m magasságból gyönyörködhetnek az alattuk fekvő falu utcá-
inak fodrában és a környezet bámulatos szépségében.

Hiszen nem mindennap alkot a Teremtő olyan sziklát, mint a Székelykő, 
és nem mindennap álmodik az ölébe olyan falut, mint Torockó.

Jegyzetek

1 Vö.: Dr. Borbély István: A régi Torockó. Minerva Kiadó, Kolozsvár, 1927.  21–23.
2 Vö.: Furu Árpád: Műemlékvédelem Torockón. Utilitas Kiadó, Kolozsvár, 2006. 30–33.
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Falujárás Székelyvarságon
D  E

Fenyvesek, friss levegő, kristálytiszta víz. A kanyargós, köves utakon 
itt-ott elsurranó gépkocsik előzik meg a döcögő szekereket. A helybéliek 
barátságosan állnak szóba a látogatókkal. Néhány felvillanó kép a Hargita 
megyei Székelyvarságról, amelynek rusztikus hangulata nem elmaradott-
ságot, hanem inkább egyedi világot idéz. A százegy éves település keletke-
zésétől fogva Erdély-szerte különlegesnek számít.

Ha Székelyudvahely környékén elbeszélgetünk valakivel, és Varságról 
esik szó, beszélgetőtársunk biztosan megjegyzi némi humorral, hogy Varság 
akkora, mint Bukarest: az állítás nem is valótlan, hiszen a falu határai több 
mint 7000 hektárnyi területet fognak közre, igaz, ennek 60 százaléka erdő. 

Óriási gödröket kerülgetve, egy órás zötykölődés után érkezett a 

Cuvinte cheie
lumea satului, locuri de muncă, gospodărire, exploatarea lemnului, turism 
Rezumat (Drumuri prin Vărşag ) Reportajul sociografi c realizat de Emese Dénes prezintă imag-

inea de astăzi a satului Vărşag, care a rămas un sat special în Transilvania în cursul celor 101 ani 
de existenţă. Spre deosebire de satele vecine, Vărşagul nu este un sat istoric, fi ind mai degrabă 
rezultatul unui proces de dezvoltare economică îndelungată. Majoritatea tinerilor din sat îşi întrerup 
studiile după bacalaureat sau de multe ori după şcoala generală. Nici aceia care îşi continuă studiile 
nu au mai multe oportunităţi, însă turismul reprezintă un potenţial economic imens, dezvoltarea 
căruia i-ar ajuta foarte mult pe localnici. Cu toate că viaţa de zi cu zi este deosebit de difi cilă, tonul 
fi nal al reportajului este unul optimist: satul are totuşi un viitor.

Keywords
farming, working opportunities, management, lumber harvesting, tourism
Abstract (Visiting Székelyvarság)
Emese Denes’s sociographic report shows today’s Székelyvarság. The 101 year-old colony is a 

special place in Transylvania since its inception. Counter to the neighbouring villages this one is not 
a historical one but a farming colony existing as a result of a long period of evolution of economical 
history. The majority of the youth gives up education after middle school. The place has a huge tour-
istic potential which would help to renew the quality of life. Though everyday life is hard, the report 
emphasizes its positive aspects: the colony still has a future.
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Székelyudvarhelyről induló autóbusz a havasi falu-
ba, ám az ottani fogadtatás és a magas hegyek feny-
veseinek látványa minden bosszúságot feledtetett.  
„E havas hosszú láncolata – írja Orbán Balázs a Szé-
kelyföld leírásában – csaknem párhuzamosan vonul 
el a határszéli Kárpátokkal, egy sokkal szilárdabb és 
nemesebb anyagú (trachyt) belső védfalát képezve 
a hon keleti határának. Láncolata északra Gyergyó 
mellett felnyúlik egészen Erdély északkeleti hatá-
ráig, míg délre egészen a Barcaságig ágazik le”. Dr. 
Bárth János magyarországi néprajzkutató is ezt az 
utat tette meg a kilencvenes években, amikor úgy-
mond felfedezte ezt a különleges helyet és megírta 
annak történelmét. Kérésemre a falu múltjáról me-
sélt: „Székelyvarság múltját tekintve igen lényege-

sen különbözik a táj falvaitól, bár ma romániai értelemben vett önálló község. 
Jelentős településről van szó, ennek ellenére teljesen más úton-módon kelet-
kezett, mint az összes többi falu, merthogy a többi falura azt mondhatnánk, 
hogy történelmi falvak, valamikor a középkorban jöttek létre Udvarhely tájé-
kán, azóta folyamatosan fennállnak. Így például Zetelaka, Korond... Ezekkel 
Székelyvarságot nem is lehet egy napon említeni, ugyanis Székelyvarság nem 
történelmi falu, hanem egy nagyon hosszú, gazdaságtörténeti fejlődés ered-
ményeként létrejött, tanyás település. Erdélyben a köztudat szerint ritka, de 
tizennyolc évi kutatásaim nyomán kiderült, hogy itt is van néhány ilyen jelle-
gű település. A leghíresebb talán mégis Székelyvarság, ahol  tanyák jöttek lét-
re mintegy tíz kilométer sugarú körben, irtás területeken szétszórtan, és ezek 
a tanyák szerveződtek önálló községgé, mégpedig úgy, hogy már 1907-ben el-
szakadtak az anyatelepülésüktől, Oroszhegytől. A legtöbb székelyvarsági csa-
lád oroszhegyi származású. Elődeik a XIX. század második felében teleped-
tek le a falu jelenlegi közigazgatási területére.”

Az említett folyamatot Pál Sándorné, Gizella néni a szüleitől hallott tör-
ténetek alapján keltette életre: „Feljöttek ide Varságra, nyáron szénát csinál-
tak, télidőben az állatokat etették, s akkor ilyen kicsi házakat építettek, csűrö-
ket, miben a marhákat rendezték és ide honosodtak. Édesapámék is úgy jöt-
tek fel, nagyapám is Oroszhegyben született.”

Laiber Antal nagyon fontos személy a falu létrejöttében. Oroszhegyi plé-
bánosként  1882-ben elment házat szentelni minden hívéhez. Mondták neki, 
hogy még „arra kifelé”, a havasokban is vannak hívek, akik mindig ott laknak, 
a mai Varság területén, ő pedig egy-két hétig is járt, ha kellett, derékig érő hó-
ban, a híveit kutatva. Amikor hazatért, levelet írt a  püspöknek, hogy hétszáz 
embert számlált össze fent a havasokban, a mai Varság területén, és ezzel a lé-
péssel kezdődött tulajdonképpen a falu önállósodási folyamata.

„Varságnak ma már központja is van, úgy is hívják, hogy Központ, azon-
ban ez nagyon újkori jelenség” – mondja Bárth János. „A XX. század máso-
dik fele terelte úgy a településfejlődést, hogy utcára emlékeztető út halad vé-
gig itt, de ennek a kialakulását különféle politikák, mesterséges hatások befo-
lyásolták: nevezetesen az a praktikus szempont, hogy elérhető legyen a hely. 
Itt állnak a középületek: a templom, a községháza, az iskola, a kultúrház, az 
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egészségház. Itt működik a legnagyobb bolt és a legnagyobb kocsma. A temp-
lom és a kocsma közötti térségben találkoznak egymással vasárnaponként a 
távoli hegyi tanyák lakói.”

Bagzos, Sólyomkő, Tisztás, Forrásköze, Küküllő – ezek Székelyvarság ta-
nyái, amelyeket egyházilag, közigazgatásilag és infrastrukturálisan is össze-
köt a Központ. Az Oroszhegy község havasain létrejött varsági szórványtele-
pülés azzal vált ki a környező tanyás területek világából, hogy lakossága élen 
járt a kulturális, az egyházi és a közigazgatási önállóságért folytatott harcban. 
A varsági tanyavilág önálló tanyaközséggé formálódva a környéken elsőként 
szakadt el egyházilag és közigazgatásilag az anyaközségtől.

Székelyvarság 99%-a római katolikus, egyetlen temploma a falu köz-
pontjában található, ahová a hívek vasárnaponként már 1904 óta összegyűl-
nek. A havasi templomba lépve egy fényképet pillantottam meg. A felvéte-
len székelyruhás embereket látni a templomot körülvevő magas állványokon: 
ők azok, akik hatalmas összefogással, közmunkával megépítették a templo-
mot. Jánosi Gellért, a falu plébánosa így mesél a erről: „A templom építése 
1902-ben kezdődött és 1904-ig tartott. Viszont már azelőtt nagyon rég felvető-
dött a kérdés: szerettek volna a varságiak egy külön templomot. Eleinte csak 
külön papot akartak, vagy legalább egy kihelyezett káplánt, mert Oroszhegy-
hez tartozott a község, így keresztelő, házasságkötés és halál esetén is nagyon 
hosszú utat kellett megtenni. Többször is volt a püspökség felé ilyen kérés, 
hogy templomot szeretnének, aztán 1902-ben kihelyeztek egy budapesti pa-
pot, Németh Gellértet, az ő idejében kezdték építeni a templomot. Az embe-
rek érezték, hogy szükségük van a templomra, nagyon sokat áldoztak rá. Nem 
voltak gazdagok akkor sem a varságiak, de amit tudtak, azt felajánlottak. Fel-
jegyezték, hogy olyan család is volt, aki két tehenét adta el azért, hogy a temp-
lomépítésbe bepótoljon, és ezt jó szívvel tették”

Dr. Bárth János néprajzkutató munkásságában nemcsak a falu létrejöttét, 
hanem a további tevékenységeket is nyomon követte: „Kőtemplomot építet-
tek, azt lehet mondani, hogy ez volt Erdély első havasi temploma. Azóta már 
különböző helyeken épültek ilyen havasi templomok, de ez egy nagyon fon-
tos, új jelenség volt az erdélyi egyház történetében, hogy valahol a havasok-
ban egy nagy tanyás terület elválik az anyaközségétől, már 1902-ben önál-
ló egyházközség, önálló pappal és benne egy templommal. A vallási önálló-
ság megvalósult, és ez együtt járt a kulturális önállósággal is, mert ebben az 
időszakban az iskolák nagyon szoros kapcsolatban álltak az egyházzal. Isko-
lák is létrejöttek, továbbá a negyvenes években megépítették a kultúrházat. 
Egy tanyás terület közepén egy kultúrház teljesen 
átalakította a szokásrendet”.  Megindultak korán 
a mozgalmak a politikai önállóság felé, a magyar 
belügyminiszter végül 1907 január 1-jétől önálló 
községgé nyilvánította Székelyvarságot. Ez Erdély-
ben szenzációszámba ment, mert ritkán fordult 
elő, hogy egy tanyás terület önálló közigazgatási 
egységgé váljon.

A község életének legfontosabb épülete a 
templom, mely összehozza a közösséget, és a szo-
ciális élet alapjait teremti meg. A templom koráb-
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ban mindig tele volt vasárnap, a gyermekek és fiata-
lok az oltár lépcsőjén ültek. Mára ez megváltozott, 
igaz, hogy minden vasárnap két szentmise van – ré-
gen csak egy volt – , sőt, most a sólyomkői iskolában 
is miséznek egy hónapban egyszer. „Sok embert el-
rabol a tévé – jegyzi meg Jánosi plébános –, már nem 
tartják talán olyan fontosnak, hogy a vasárnapot úgy 
szenteljék meg, hogy a szentmisén is részt vegye-
nek, de azért elég szép a templomba járók száma.”

Székelyvarság sajátos tanyai szerkezete megkö-
veteli, hogy több iskolát működtessen, annak függvényében, hogy az egyes 
tanyai részeken hány gyermek van. Az oktatás korántsem bizonyul egyszerű 
feladatnak, mint ahogy maga az iskolába járás sem.

Tifán Csaba iskolaigazgató a jelenlegi oktatási helyzetről számol be: „Két 
elemi és két általános iskolát működtetünk. Természetesen mindenik iskolá-
ban van egy-egy óvodai csoport is, sőt, a tisztási tanyán két óvodai csoport 
van a nagy létszám miatt. A legnagyobb iskolánk a központi, amely nyolcvan-
hat iskolást és huszonegy óvodást foglalkoztat. A kettes számú, nagykúti isko-
lába pedig hatvannégy iskolást és tizennyolc óvodás jár. Az a probléma ennél 
az iskolánál, hogy mivel mindegyik osztályban nincs meg a minimális tíz-tíz 
gyerek, több osztályban párhuzamos tanítás folyik. Például a hetedik osztály 
a nyolcadikkal egy osztályteremben tanul. A sólyomkői iskolában még ennél 
is rosszabb a helyzet, mert négy osztályt oktatnak egy osztályteremben, az el-
sősök, másodikosok, harmadikosok és negyedikesek egy osztályba járnak.” 
Voltak próbálkozások, hogy a gyerekeket bevigyék a központba, de ezt nem 
fogadták el, hiszen az iskoláskorú gyerekek egyharmada két-három kilomé-
tert is gyalogol az iskoláig így is, az utak pedig nem megfelelőek ahhoz,  hogy 
iskolabuszt lehessen működtetni. Egyébként a központi iskola felszereltebb, 
kényelmesebb, mint a többi, mert ott már központi fűtés is van, és a termek 
is megfelelnek a mai elvárásoknak. 

A tantestület nagy része szakképzett tanárokból áll, hiányosságok azon-
ban még mindig észlelhetőek: „Azoknál a tantárgyaknál van inkább problé-
ma – fejtette ki az iskolaigazgató –, amelyek keresettebbek, mivel a városhoz 
közel eső falvakba versenyvizsgáznak a végzős pedagógusok. Reméljük, hogy 
amikor a városi iskolák és a közelebb lévő falvak iskolái majd megtelnek, ak-
kor nekünk is lesznek szakképzett tanáraink. Ettől függetlenül az országos 
felmérőn mind átmenő osztályzatot kaptak a gyerekeink.”

Egyre többen mennek nagyvárosokba továbbtanulni, és kérdés, hogy ta-
nulmányaik befejeztével Varság mellett döntenek, vagy inkább máshol pró-
bálnak szerencsét. 

A varsági fiatalok többsége jobb esetben érettségi után, rosszabb eset-
ben már az általános iskola elvégzése után abbahagyja tanulmányait, mert 
nagyon kevés az a szakma, amivel a faluban is érvényesülni lehet. Sok vá-
lasztási lehetősége nincs annak sem, aki továbbtanul. Sánduly István Gyer-
gyószentmiklóson a Babeş–Bolyai Tudományegyetem turisztika, földrajz ka-
rának hallgatója, és egyáltalán nem biztos abban, hogy iskolái végeztével szü-
lőfaluja mellett dönt: „Szándékomban állna ugyan hazajönni, de mivel itthon 
nincs számomra munkalehetőség, nem tehetek így. Muszáj elmennem vala-
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hová külföldre dolgozni, vagy valamelyik városban olyan munkahelyet kell 
keresnem, ahol el tudok indulni.” 

András Erzsike néni egy diplomás állást biztosan tud a faluban: orvosra 
lenne szükség mindenképpen – milyen jó lenne, ha helyi születésű fiatal vé-
gezne orvosi egyetemet, és jönne haza gyógyítani.  

„Hiányzik egy orvos és egy patika, mert Isten őrizz, ha a gyerek beteg 
lesz, kell vinni Udvarhelyre, egy olcsó gyógyszerért is be kell menni a város-
ba” – mondja Réka is, a kétgyermekes édesanya.

Az elhelyezkedés annak is gondot jelent, aki továbbtanul, aki pedig nem 
folytatja tanulmányait, annak végképp csak a falusi megélhetés marad.  El-
helyezkedni a  fakitermelésben lehet, bár ez utóbbi most már egyre inkább 
csappan. A famegmunkálásban még rejlenek lehetőségek. A faluban még ne-
hezebb a nőknek, akik az említett férfimunkákat nem tudják vállalni, hiszen 
ezen kívül alig van más pénzkereseti lehetőség, jelenleg a hagyományosan 
szőtt holmikat sem lehet nagyon értékesíteni. A leleményes háziasszonyok 
amit csak lehet, pénzzé tesznek. „Aki tart tehenet, az tud sajtot készíteni vagy 
túrót, azt eladja. Nyáron a málnát, epret leehet szedni az erdőben, azt is meg-
veszik, de egyéb nem nagyon van itt, Varságon, amivel a nők tudnának fog-
lalkozni. Esetleg lehetnek elárusítók az üzletekben, de abból is nagyon kevés 
kell” – mondja Réka.

– A gyereknevelés így teljesen a nőkre marad?
– Általában igen, mert a férfiak járnak inkább dolgozni, számukra van 

munkalehetőség.
Az idősebb korosztály még a hagyományos mesterségeket is műveli, 

Szász Dezső bácsi immár nyugdíjas, a zsindelykészítéssel azonban még min-
dig nem hagyott fel. Amikor felkerestem, éppen az udvarban tevékenykedett, 
de munkáját félretéve, szívesen taglalta mindennapi teendőit, és a zsindely-
készítésről is mesélt: „Mindenekelőtt jó fát kell vásárolni, abból lehet a jó 
zsindelyt készíteni. Az anyagot hazaszállítjuk, összevágjuk, feldaraboljuk, 
késeljük, hornyoljuk - nehéz dolog, kézi munka. Én csak gyéren tudok dol-
gozni, már megöregedtem, de azért csinálgatom lassanként, mert vaegy lejt 
hoz a házhoz. Pótolja  a nyugdíjamat, az asszonynak pedig konyhára való 
pénz kerül belőle.”

Első hallásra gördülékenyen megy a zsindelykészítés, azonban ahogy 
Dezső bácsi elmeséli, nehézségek itt is akadnak. „Nehéz a fához hozzájut-
ni, mert közbirtokosság van és csak „jógra” adnak fát, egy keveset, és abból ki 
kell választani a neki valót. S a kézi munka is jó erős munka, mert kézzel vé-
gezünk mindent.”

– A vásárlók megnézik-e, hogy kézzel pattintott zsindelyről van-e szó?
– A vásárlók megnézik, nagyon is, sõt gé-

pen készített nem kell, hanem pattintott,  az tet-
szik mindenkinek.  Mi már itt, Varságon csak a régi 
épületekre födünk zsindelyt, másokra inkább le-
mezeket vásárolunk. Aki úgy szeretné, hogy „ré-
giségesen” maradjon a háza, az zsindelyt vásárol. 
Eljönnek idegenből is érte. Varság-viszonylatban 
többen foglalkozunk zsindelykészítéssel, megvá-
sárolnak tőlünk egy nagyobb mennyiséget, és el-

– A gyereknevelés így telje-
sen a nőkre marad?
– Általában igen, mert a 
férfi ak járnak inkább dol-
gozni, számukra van mun-
kalehetőség.
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viszik. Utána a felfödés következik, arra is vannak 
szakemberek, de ahová kell, még hívnak minket is. 
Tavaly például voltunk Szebenben, Korondon, Ma-
rosvásárhelyen, Malomfalván.

A fiatalabb generáció már nem foglalkozik a 
hagyományos mesterségekkel, inkább más pénz-
keresési lehetőségek után néz. Szász Vilmos fiatal 
családapa is többféle munkát végez, hogy családját 
eltarthassa. Számára a fafeldolgozást a szalagfűré-

szen kivágott  deszka jelenti, és nem mond le a kilátástalannak tűnő gazdál-
kodásról sem. ”Lehetőség van, ha pénzed van, fát tudsz venni, ki tudod dol-
gozni, ha van mivel kivágd, vagy kivágatod. Ezen kívül szerveznek különbö-
ző munkálatokat az erdőn: van csapszedés, facsemete-ültetés, és ezt mind 
megfizetik. Esetleg el lehet menni a nagyobb gazdáknak kaszálni, kapálni 
napszámra. Van, ahol adnak ételt is, attól függ, hogy egyeznek meg a  gazdá-
val. De el lehet menni külföldre is. Én is például, amikor végeztem a szak-
iskolával, itthon kevés fizetést kaptam, úgyhogy Udvarhelyen cipészkedtem 
egy darabig, s utána  elmentem egy ismerőssel Magyarországra, jó munkahe-
lyem volt. Tizenkét évet lehúztam, keményem dolgoztam: amikor hazakerül-
tem, megnősültem, házat, istállót vettem. Most már tartok lovakat, az erdőbe 
járok, vállalkozóknak is dolgozom, minden két hétben fizetnek... Ha dolgozol 
mindig, meggazdagodni nem fogsz, de meg tudsz élni” – mondja.

A község polgármestere, Tamás Ernő bizakodó a jövőt illetően, meglátá-
sa szerint a faluturizmus fellendülésével sokaknak lehetne munkahelyet te-
remteni, ehhez azonban még fejlődnie kell a falunak. „Ápolnunk kellene a 
helyi szokásokat, kultúrát, amivel elég gyengén állunk – a mesterségeket, a 
zsindelykésztést meg minden olyant, ami ide vonzaná a turistákat. Ennyire 
egyszerű. Úgy megszervezni az életünket, hogy erre kíváncsi legyen a vilá-
gon mindenki, és ide is tudjon jönni jó állapotban lévő utakon. Utána minden 
működni fog” – vélekedik. „Nemrég készült el Székelyvarság fejlesztési stra-
tégiája, integrált fejlesztési stratégia 2013-ig. Ezt  a Sapientia EMTE munka-
csoportja végezte, többször is itt voltak a településen, mi is követtük a mun-
kájukat. Szóba álltak a gazdákkal, a vállalkozókkal, a tanügyisekkel, a tanács-
csal, a közbirtokossággal, vagyis mindenkivel, aki itt számít, annak érdeké-
ben, hogy minél hitelesebb legyen az a stratégia. Ebből sok minden kiderül 
arról, hogy milyen irányba kellene elmozdítani Székelyvarságot. A vélemé-
nyünk megegyezik abban, hogy meg kellene tartanunk Varság tanyai jellegét, 
hiszen ez egyedülálló dolog a  környéken. Az erdőkkel, nem mondom, hogy 
ésszerűen gazdálkodunk, de megpróbálunk afelé közelíteni, és próbálunk az 
embereknek megélhetést teremteni. Lehetőség a kitörésre mindenképpen a 
turizmus lenne.” 

A korábban említett Erzsike néni szerint a faluturizmus azért nem tud 
Varságon fejlődni, mert nem hallat eléggé magáról a falu. „Nem kiabáljuk ki, 
hogy milyen tiszta, szűzi természetbe jönnének a látogatók. Olyan csopor-
tok kellenének Varságra, akik öt-hat napot itt szeretnének tölteni, túrázással, 
a látványosságok megnézésével. Így el lehet látogatni például Tartód várának 
romjaihoz, a meredek hegyoldal csak gyalog közelíthetõ meg.” 

A község polgármestere, 
Tamás Ernő bizakodó a jö-
vőt illetően, meglátása sze-
rint a faluturizmus fellen-
dülésével sokaknak lehetne 
munkahelyet teremteni, eh-
hez azonban még fejlődnie 
kell a falunak.
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Kányádi Sándor is említést tesz a Székelyvaságon, az említett rom köze-
lében eredő Nagy-Küküllő forrásvidékéről:

„Nagy a világ! S a Földgömbre, 
milyen igazságtalanság, 
kis folyónkat, a Nagy-Küküllőt, 
bizony, reá sem rajzolták. 
  
Pedig tudjátok meg: 
szép szelíd hegyek 
öléből, 
jószagú fenyők 
tövéből 
fakad, és úgy foly, 
akárcsak egy Neruda-verssor: 
szabadon, s mégis mértéket tartva”. 

A hatalmas sziklán lezúduló kristályvizet a helybéliek Csorgókő vízesés-
nek nevezik, és igencsak érdekes látnivalónak bizonyul. Mindemellett ott a 
sok bővizű forrás, köztük a Jézus kútja, amelyhez az a hiedelem fűződik, 
hogy aki betegen iszik belőle, az nem gyógyulhat meg, aki pedig egészsége-
sen, azt betegség utol nem éri.

A turisták igényei mellett persze az uniós előírásoknak is eleget kell ten-
ni. A folyamat már elindult, nagy dolog, hogy villany már van a településen, 
több mint száz kilométer villamos hálózatra volt szüksége Székelyvarságnak. 
A telefonhálózat is elfogadható, így internetcsatlakozási lehetőség is van. „A 
vízhálózat fejlettségével nem vagyunk teljesen rendben, annak ellenére, hogy 
a házak 95%-ában van folyóvíz, vannak elavult rendszereink. A szennyvíz-
hálózatunk 11 km hosszú lenne, derítőállomással is rendelkezne: a beruhá-
zás közel egymillió euróra rúg. Év végére kész kell lennie az egész rendszer-
nek, nagyon sok munka van még hátra. Vannak pályázati lehetőségek a köz-
ségi utakra is, és úgy próbáljuk ezeket kialakítani, hogy valamilyen úton-mó-
don minden tanyát érintsenek és összekössenek a központtal” – tájékoztat a 
polgármester. Hozzáteszi,  a szemételszállítás és a szemétgazdálkodás egyelő-
re a környező falvaknak is gondot okoz. Székelyvarságon sincs ez másképp. 
„Most értük el öt év után, hogy a szemetet a lakók odaadják a szemetes trak-
tornak. Van egy kezdetleges szeméttározónk, megpróbáljuk, amennyire tő-
lünk telik, megszervezni a szemételhordást. Mindenhová pénz kellene, a sze-
métgazdálkodást pedig a beszedett díjakból szok-
ták fedezni: ha most Varságon megdupláznánk a 
szemétdíjat, azt az emberek nem néznék jó szem-
mel. De a lehetőségeinkhez képest jól állunk. Egy 
biztos, 2009-ben az ilyenfajta szeméttározókat be 
kell zárni, és regionális szeméttárolásban kell gon-
dolkodni.” 

Az Unió persze nem csak az infrastrukturá-
lis fejlesztést jelenti. Normáihoz az egyszerű em-
bernek is alkalmazkodnia kell. Mit jelent az Unió a 
varsági embernek?

Nagy dolog, hogy villany 
már van a településen, több 
mint száz kilométer villa-
mos hálózatra volt szüksé-
ge Székelyvarságnak. A te-
lefonhálózat is elfogadha-
tó, így internetcsatlakozási 
lehetőség is van.

ME.TEREK
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Az egyszerű falusi nénik, bácsik leginkább hátrányát észlelték a gazdál-
kodásban. Pál Erzsike néni meglátása szerint „nyúzzák a népet”, és amíg a 
falu eléri azt a szintet, hogy megfeleljenek a követelményeknek, sokat kell 
szenvedni. Felháborítónak tartja, hogy az ízletes havasi tejért milyen keveset 
fizetnek. Aki nem tejelő marhát tart, arra panaszkodik, hogy már nem is vásá-
rolják fel az állatokat úgy, mint régen. Persze, akadnak, akik semmilyen válto-
zást nem észleltek az elmúlt időszakban, szerintük semmit nem javult a falu 
helyzete a csatlakozás óta. A szemfülesebbek pedig máris élnek az Unió adta 
támogatásokkal, így az állatok és a földterületek után is kapnak némi anyagi 
juttatást, és jó dolognak tartják, hogy higiéniai szempontból is magasabb már 
a mérce. Az előrelátó gazdálkodók máris attól tartanak, hogy ha ezek a támo-
gatások megszűnnek, akkor már végkép lemondhatnak a jövedelmező állat-
tartásról.

Ezek után milyen  lehet az új generáció jövője Székelyvaságon? Szász 
Vilmos a nehéz megélhetés ellenére szép jövőt tervez gyermekeinek. Ha eljön 
az idő, rájuk bízza a döntést, hogy a tanulás vagy a falusi élet mellett dönte-
nek. Ő a nehezebb utat választotta, mert, mint mondja, egyszerűen nem sze-
retett tanulni, a munkát viszont nem veti meg, és egyáltalán nem bátortala-
nítják el a nehézségek. Biztos benne, hogy gyermekei meg tudnak élni, ha az 
otthonmaradást választják majd. Vilmos több évig volt távol a falujától, de se-
hol nem találta a helyét: hiszen ilyen jó levegő és ennyire gyönyörű táj nincs 
a világon sehol. Csak Székelyvarságon.
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„A szociográfi a tulajdonképpen 
a tilalomfák megkerülése”

Beszélgetés Gálfalvi Györggyel
M  B

Gálfalvi György író, szociográfus, nyugalmazott szerkesztő marosvá-
sárhelyi lakásának könyvekkel zsúfolásig tömött szobájában fogadott. Az 
Ifjúmunkásnál eltöltött éveiről, az Igaz Szónál betöltött szerepéről/szere-
peiről faggattam, és arról,  hogy mi a szociográfia lényege, mit is jelen-
tett/jelent számára e műfaj.

Cuvinte cheie
sociografi e, reprezentarea realităţii, investigaţie, dezbatere despre reportaj, studiul vieţii rurale 
Rezumat („Sociografi a reprezintă de fapt evitarea interdicţiilor” – interviu cu

György Gálfalvi) 
În interviul realizat de Beáta Magyari, cunoscutul scriitor, sociograf şi redactor György Gálfal-

vi vorbeşte despre anii petrecuţi la ziarul Ifjúmunkás, rolul/rolurile sale la revista Igaz Szó, despre 
esenţa sociografi ei şi despre ceea ce a însemnat/înseamnă genul sociografi ei în cariera sa. În opin-
ia lui Gálfalvi sociografi a este un gen care vorbeşte în imagini despre realitate. Particularităţile de 
bază includ genul în sfera esteticului, prin modul în care îmbină prezentarea fenomenului şi lucrurilor 
esenţiale. Este o literatură care induce fapte şi modifi cări, prin relatarea unei situaţii.

Keywords
sociography, reality-description unveiling of facts, report-debate, village-research
Abstract („Sociography is evading the stop-signs” – Conversation with György Gálfalvi)
In Beata Magyari’s interview, György Gálfalvy writer, socigraph and retired editor talks about 

his years spent at the review Ifjúmunkás(Young Worker), the role he played at the literary/cultural 
review Igaz Szó (True Word), about sociography-writing and what this genre means to him. In his 
vision sociography is not just refl ective on reality but a genre speaking with images about reality 
and more than just an ordinary report. Its basic trait includes it in the circle of aesthetics, grasping 
phenomenon and essence in the same time. Literature that pushes towards acting and changing, 
after it makes a situation conscious.

Magyari Beáta

a BBTE újságíró szakának magiszteri hallgatója
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─ Ha jól számolom, 44 évig volt szerkesztő. 
Mikortól kezdett el érdeklődni a tényfeltáró iroda-
lom iránt, miért éppen ez vált a szívügyévé?

─ Ennek eléggé érdekes története van. Tíz 
évig és két hónapig voltam a Bolyai Farkas Líce-
um tanulója, de megpofoztam a kémia tanáromat, 
és kicsaptak az iskolából. Egy év múlva sikerült le-
érettségiznem az Unirea Leánylíceum humán osz-
tályában. Ebből a kicsapásból nekem előnyöm is 
származott, hiszen közben a Szakszervezetek Művelődési Házában könyvtá-
ros lettem, és rám bízták, hogy rendszerezzem az Aranyosszéki Szövetkezeti 
Könyvtár állományát. Rendszereztem is egészen addig, amíg el nem jutottam 
Balázs Ferenc A rög alatt című könyvéig. Onnantól kezdve csak azt olvastam, 
és tulajdonképpen engem az fertőzött meg. Olyan könyvek voltak ott, ame-
lyek még nem estek a szelektálás áldozatául, így Mikó Imre és Bözödi György 
szociográfiáját (Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés, Székely bánja) is ak-
kor olvastam el. S hogy én később valóságirodalommal kezdtem el foglalkoz-
ni, ennek a kicsapásomnak köszönhetem.

─ 1970-ig a bukaresti Ifjúmunkásnál dolgozott, ahol ugyancsak valóság-
irodalommal foglalkozott. Akkoriban milyen elvek vezérelték?

─ Abban az időben én és a nemzedékem nagyon lelkes tagok voltunk, és 
mindenképpen változtatni akartunk a világon. Akkor még azt hittük, hogy a 
világot meg lehet váltani. Én elismerem, hogy utólag nézve megmosolyogan-
dó naivság, de nem voltunk teljesen tökkelütöttek, így nagyon hamar rájöt-
tünk, hogy a világon elsősorban úgy lehet változtatni, ha hozzáadunk vala-
mit, valamivel megtoldjuk. 

─ 1968-ban az Ifjúmunkásnak volt egy riportvitája, amelynek Ön volt az 
egyik kirobbantója. Mi történt akkor, mi volt annak az előzménye?

─ Az 1968-as riportvita abból indult ki, hogy mi tényfeltáró riportokat 
kezdtünk el közölni, és az Ifjúmunkásnak nagyon jó híre kezdett lenni. Ma 
már elképzelhetetlen példányszámokban, 24 ezertől 32 ezerig jelentünk meg, 
ami egy hetilap szempontjából igen szép teljesítmény. Külön rovatunk is volt, 
a Diákszemmel, amit a középiskolások írásaiból állítottunk össze, és az Aula 
című rovatunk, amit az egyetemisták számára szerkesztettünk. 

Tehát mi rendre írtuk ezeket az ügyintéző riportokat, mert ahol botrány 
volt, ott be kellett avatkozni. Nekem különösen volt ilyen beavatkozási visz-
ketegségem, hogy nem szabad a világot úgy hagyni, ahogy van. A Balázs Fe-
renctől átvett mondásom szerint az embereknek nem szabad engedni, hogy 
úgy éljenek, ahogy akarnak, hanem arra kell késztetni őket, hogy úgy éljenek, 
ahogy tudnának. 

Cseke Gábor előtt Dali Sándor volt az Ifjúmunkás főszerkesztője, és őt 
felülről figyelmeztették, hogy nagy bajba kerül, ha eltűri a mi „hepciáskodá-
sunkat”. A ’60-as évek végén, amikor egymást érték az ilyen jellegű támadá-
sok, mi nyíltan vállaltuk, hogy egy másfajta valóság-megközelítést akarunk.

Személy szerint lakkozással vádoltam meg az előttünk járókat, főleg az 
idősebbeket. Arra akartam felhívni mindenki figyelmét, hogy hagyjuk a „lak-
kozást”, mert az igazság önmagában is elég érdekes és hatásos, nem kell azt 
feltupírozni, kifényesíteni.

 Erre az idősebb riporteri gárda nagyon felháborodott, és elkezdtek véde-

Tíz évig és két hónapig vol-
tam a Bolyai Farkas Líce-
um tanulója, de megpofoz-
tam a kémia tanáromat, és 
kicsaptak az iskolából. Egy 
év múlva sikerült leérettsé-
giznem az Unirea Leánylí-
ceum humán osztályában. 

ME.DIALÓGUS
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kezni, főleg Dános Miklós, aki a Hogyan lett belőlem lakkgyári szakmunkás? 
című, ironizáló és sértődött hangvételű cikkével kapcsolódott bele a vitába. 
Beke Gyurka, becsületére legyen mondva, megírta, hogy végre valaki ki mer-
te mondani: igenis, van ilyen hamisítás. De nem mondtuk ki a végén a tel-
jes igazságot…

Ebben a vitában megjelent vagy harminc cikk, és a végén össze kellett 
volna foglalni, de Cseke Gábor erre nem volt hajlandó, mert félt az egésztől. 
Nagyon óvatos ember volt…

Én naivan akkor még azt hittem, hogy itt áttörést tudunk hozni. Vala-
hogy úgy képzeltem, hogy ledöntünk egy falat, ami után már nem lehet úgy 
írni, és többé nem lesz létjogosultsága ennek a „lakkozásnak”. Lévén, hogy a 
konklúziókat nem vontuk le, bár megmaradt a lap körüli jó hangulat, de mi, 
akkori riporterek nem voltunk elégedettek.

─ Ez is közrejátszott abban, hogy elment a laptól, és átpártolt az Igaz Szó-
hoz?

─ Igen, többek közt ez is. Az az igazság, hogy szegény Cseke Gabi ideg-
összeroppanást kapott az állandó vitáinktól, és megkért, hogy menjek el a 
laptól, mert ő ezt a feszültséget nem bírja tovább. Ugyanakkor én is éreztem 
már, hogy kicsi nekem ez a ház, és kirúgom az oldalát. Akkor nekem már a ri-
portjaim terjedelmesebbek lettek, és kinőtték a lapot. Hívtak az Igaz Szóhoz, 
és mivel vásárhelyi is vagyok, visszajöttem szülővárosomba. Még mindig tele 
optimizmussal, önbizalomtól ragyogó képpel állítottam be az Igaz Szó szer-
kesztőségébe, azzal a feltett szándékkal, hogy most Hajdú Győző ellenére más 
lapot szerkesztünk.

─ Miért? Hajdú Győző a riportok ellen volt?
─ Abszolút. Ő mindig rengeteg vasat tartott a tűzben, és úgy akarta, hogy 

a fiatalok barátjának is tűnjön, a fiatal irodalom támogatójának is, de ugyan-
akkor azoktól is elvárta volna a gratulációt, akik ennek a fiatalításnak az el-
lenfelei voltak. Azt szerette volna, hogy jó magyarnak tartsák, annál is in-
kább, hogy egyetlen nyelvet sem tudott a magyaron kívül, de ehhez a romá-
nok gratuláljanak neki. Kulcsmondatom róla, hogy nem azt adta meg, ami 
a királyé, hanem amit a király szeretne, hogy az övé legyen. S ez borzasztó 

megalázó volt számunkra, ahogy lefeküdt minden-
féle hatalomnak. Így nagyon nehéz volt a kollégá-
jának lenni, nagyon nehéz volt a szerkesztőségben 
dolgozni, és az olvasókkal tartani a kapcsolatot. Ha 
elbeszélgettünk az emberekkel, sokan a szemünk-
be mondták, hogy ne haragudj, te nagyon rendes 
ember vagy, elő is fizetnénk a lapra, de ott van az 
a gazember Hajdú Győző. Éppen azt magyaráztuk 
nekik, hogy ne játszanak a kezére, mert pont azt 
akarja mindenkivel elhitetni, hogy Hajdú Győző a 
Lap. De az a lap nem az övé, hanem a miénk, romá-
niai magyar íróké volt. Az egy másik dolog, hogy ő 
élt meg nagyon fényesen belőle.

─ Akkor a riportokat át kellett verekedni a Haj-
dú Győző állította falon, ahhoz hogy megjelenhes-
senek?

Ő mindig rengeteg vasat 
tartott a tűzben, és úgy 
akarta, hogy a fi atalok ba-
rátjának is tűnjön, a fi atal 
irodalom támogatójának 
is, de ugyanakkor azoktól 
is elvárta volna a gratuláci-
ót, akik ennek a fi atalítás-
nak az ellenfelei voltak. Azt 
szerette volna, hogy jó ma-
gyarnak tartsák, annál is 
inkább, hogy egyetlen nyel-
vet sem tudott a magyaron 
kívül, de ehhez a románok 
gratuláljanak neki.
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─ A valóságirodalomnak külön mítosza tá-
madt Európa-szerte, Magyarországon például ott 
volt Csák Gyula Mélytengeri áramlása, Csoóri Sán-
dor Tudósítás a toronyból című kötete, amelyek 
szerencsére begyűrűztek hozzánk is. Az olvasók-
nak pedig igényük volt a valóságfeltáró irodalom-
ra. Győző ennek nem tudott ellenállni, hiszen látta, hogy növekszik a lap pél-
dányszáma, és ha elment valamilyen találkozóra, akkor mindig a riportokról 
faggatták.

Ez segített, de így is át kellett verekedni ezeket a riportokat, csak az 
volt a baj, hogy engem nem engedtek az első vonalba, hogy verekedjek ér-
tük. Amikor jöttek a Sajtóigazgatóságtól, és vitatkozni kellett, mondjuk a 
kézdivásárhelyi riportomnak (Háromszék Párisa) az Indulat című betétjéért, 
akkor engem nem engedtek oda. Nem engedtek harcolni, így a cenzúra meg 
is nyirbálta, nyolc flekknyi szöveget ki is vettek belőle.

─ 1974-ben az Igaz Szó szerkesztőségében is tartottak egy riportvitát. Ak-
koriban az milyen visszhangot keltett?

─1974-ben én úgy ítéltem meg a helyzetet, hogy már elegendő szociog-
ráfia jelent meg az Igaz Szóban, és van olyan sikere, hogy össze kellene hív-
ni egy kerekasztal-megbeszélést, ahol a szociográfiáról tárgyalhatnánk, és di-
adalra vihetnénk egy másfajta valóságlátást. 

Azt képzeltem, hogy majd beadom Győzőnek ezt a szociográfiai megbe-
szélést, úgy intézve, hogy neki is érdeke fűződjön hozzá… de túlértékeltem 
magam. 

Summa summarum: bementem Győzőhöz, és elmondtam neki, hogy 
vannak tisztázatlan műfaji problémák a szociográfia körül, és mi, akik ezzel 
foglalkozunk, még mi sem tudjuk pontosan, hogy mi is az, amit csinálunk, hi-
szen nincsenek tisztázva a műfaji határvonalak. Akadt olyan, aki a szocioló-
giát nevezte valóságirodalomnak, más az egyszerű hírlapi riportot akarta ne-
künk eladni, s mivel én voltam a szerkesztője a riportrovatnak is a kritikai ro-
vaton kívül, fontosnak láttam tisztázni ezeket a kérdéseket.

─ Hogyan fogadta Hajdú a kezdeményezést?
─ Azt mondta: „Gyurikám, el van intézve – nagyon kedves tudott lenni 

néha ─, láss munkához.” Aztán átnyújtottam neki a meghívandó riportszer-
zők listáját. Két előadót is megjelöltem: Mikó Imrét és Benkő Samut. A Balázs 
Ferenccel szoros kapcsolatban álló Mikó elméletileg is felkészült ember volt, 
akinek Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés című 1932-es munkája volta-
képpen a magyar szociográfia előképének számít. Benkő Samu történész volt 
ugyan, de jól ismerte a szociográfiai irodalmat. Biztos voltam benne, hogy az 
akkoriban, 1972-ben megjelent Murokország (Művelődéstörténeti barangolás 
szülőföldemen) szerzője mellénk áll. Odaadtam ezt a listát Győzőnek, és ő 
azt mondta, hogy elintézi a rajta szereplő személyek meghívását, én ne fog-
lalkozzam ezzel. Itt volt az én naivságom, bár a kutyaösztönöm egészen kivá-
ló… Egy hét múlva derült ki, hogy nem hívta meg Benkő Samut és Mikó Im-
rét, hanem helyettük Bajor Andort. Bajor Bandi kiváló humorista volt, egé-
szen kivételes tehetségű ember, de egyrészt gyógyszereket szedett, amire rá 
is ivott, másrészt pedig nagyon befolyásolható és elfogult volt Győzővel kap-
csolatban. Egyszer írásban is a világ tudtára adta, hogy azon a hajón, amelyen 

Nem engedtek harcolni, így 
a cenzúra meg is nyirbálta, 
nyolc fl ekknyi szöveget ki 
is vettek belőle.
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Hajdú Győző a kapitány, ott ő szívesen vállalja a matróz szerepét. Ezek után 
barátilag csipkelődve matróznak neveztem…

Visszatérve az előbbiekhez, én már eleve vereségnek éreztem, hogy 
Benkő Samut és Mikó Imrét nem hívta meg, de gondoltam, hogy Bajor Andor 
is lesz annyira értelmes, hogy nem okoz itt nekünk gondot.

Bajor a kerekasztal-megbeszélés elején mondott egy bevezetőt a valóság-
irodalomról ─ látszott, hogy Győző már betáplálta ─, majd az egész valóság-
irodalmat divatjelenségnek, Nyugat-majmolásnak nevezte, és elítélte. Mi a 
döbbenettől nem tudtunk szóhoz jutni. 

─ A későbbiekben megindokolta ezt az állítását, vádját?
─ Nem, ez nagyjából „magister dixit”-alapon történt, ott indoklás tulaj-

donképpen nem volt. Hozzá nem méltó öncélú humorizálás és mindnyájunk-
kal szemben való csúfolkodás annál inkább. A másik lényeges dolog ezzel 
kapcsolatosan, hogy Győző az egészet egy pártkongresszus tiszteletére való 
összeállításban jelentette meg Ünnepi készülődés címmel, teljesen lelőve azt, 
amit mi akartunk. 

─ De erre ezek szerint nem kényszerítette senki a főszerkesztőt.
─ Nem, őt kívülről nem kényszerítették, önszorgalomból tette. Kényel-

metlennek és veszélyesnek érezte ezt a valóságlátást, elvállalta ugyan, mert 
látta, hogy olvasói érdeklődésre tarthat számot, de nem akarta, hogy ez túl-
tengjen a lapban, és hogy ezáltal támadási felületet kínáljon.

─ Sikerült végül valami mércét felállítani az 1974-es riportvita kapcsán?
─ Olyan hangulat alakult ki az irodalom és a valóságirodalom körül, amit 

nem lehetett figyelmen kívül hagyni. ’74 után az első döbbenetből ocsúd-
va azért folytattam az egészet, de jóval kevesebb lendülettel. Elkedvetlened-
tem… Utána még írtam egy-két szociográfiai riportot, de rátértem a Marad a 
láz? című könyvem megírására, és akkor azzal foglaltam el magam.

─ Akkor ez volt annak az oka, hogy 1971-ben egy év alatt három riport-
ja is megjelent az Igaz Szó hasábjain, és a következő nyolc év leforgása alatt 
mindössze két riportot publikált?

─ Igen, sőt. Én akkor úgy láttam, hogy amit abból a helyzetből ki lehe-
tett hozni, azt kihoztuk. Az én riportkötetem után megjelent a Cseke Péteré, 
a Lőrincz Gyurkáé, Tófalvi Zoltáné, és jöttek sorban Beke György riportköte-
tei és barangoló könyvei is. Ha áttörés nem is történt, de a falakon a réseket 
tágítottuk.

─ Ha jobban megfigyelem, nemcsak az Ön által publikált riportok száma 
apadt az 1974-et követő időszakban… Mi váltotta ki, hogy a ’70-es évek elején 
aktívan publikáló írók elfordultak a szociográfia műfajától?

─ Az emberek elkedvetlenedtek, elmondtak 
egy csomó dolgot, ami a torkukat szorította, és más 
irányba vonultak el. Rengetegen érkeztek az újság-
írás felől, és megpróbáltak a szociográfián keresztül 
az irodalmi műfajokhoz közelíteni, de nem ment 
nekik. Attól, amiért még valaki nagyon jó újságíró 
volt és tisztességes ember, nem biztos, hogy ezen a 
területen is maradandót tudott alkotni. A szociog-
ráfia nem csak információ, hanem formáció is, úgy 
kell azt megformálni, hogy a jelenséget és a lénye-

Olyan hangulat alakult ki az 
irodalom és a valóságiro-
dalom körül, amit nem le-
hetett fi gyelmen kívül hagy-
ni. ’74 után az első döbbe-
netből ocsúdva azért foly-
tattam az egészet, de jóval 
kevesebb lendülettel. 
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get is markolja egybe. Tehát a szövegen túlmenő-
en is sugallatos legyen. Ezt a sugallatosságot nem 
mindenki tudta megmutatni, ők a talaj menti ábrá-
zolásnál maradtak. 

─ Mi a magyarázata annak, hogy ebben a kor-
szakban a faluszociográfia teng túl, és az üzemi-  
vagy portrériport háttérbe szorult?

 ─ Tény, hogy a valóságirodalom nem csak fa-
lukutatásból áll, viszont a szociográfia hagyomá-
nyai, gyökerei a falukutatásig nyúlnak vissza, pl. 
Bözödinek a Székely bánja című kötete tulajdon-
képpen a székelységnek a vidéki rajza, és Balázs Ferencnek A rög alattja is egy 
falumonográfia. Az emberekben ez így rögzült, hogy csak a faluról lehet írni. 
Az én kézdivásárhelyi riportom például egy városriport arról, hogyan lett egy 
teljesen vidéki városból egy életerős ipari központ.

─ A riportjaiba beleszőtt átvitt értelmű utalásokat is, olyanokat, amelyek-
ről tudta, hogy nyílt megfogalmazásban a cenzúra eltávolítaná?

─ Igen, és nagy örömömre meg is értették. De megértették azt a szekusok 
is. Egyrészt az ellenállás értelmébe vetett hitemet akartam átadni, hogy nem 
szabad belenyugodni a sorsba, a leszorítottságunkba. Még a világszéli falvak-
ban sincs olyan nyomorúságos helyzet, ahol, ha az ember megőrzi a cselek-
vésbe vetett hitét, akkor nem találja meg ─ bármilyen jelentéktelen is legyen 
─ a lehetőséget. Az ellenállás önmagában is reményt ad, a belenyugvás pe-
dig maga a pusztulás.

─ Akkor Ön egy örök ellenálló... a riporthősei is a konokságukról ismertek. 
Kereste ezeket a kivételes jellemeket, vagy valahogy mindig az útjába kerültek?

─ Engem a cselekvő ember érdekelt, mindenhol ezeket kerestem, attól 
függetlenül, hogy tudós volt-e vagy sportember. Engem csak azok érdekel-
tek, akik cselekedni akartak, változtatni a világon, és nem hagyták magukat. 
A konokság, az emberi konokság a mai napig is a hitvallásom. Nekem az is-
kolában és az egyetemen is azt mondták, hogy majd csak megváltozol, majd 
csak „benő a fejed lágya”, és én erre csak azt válaszoltam, hogy harcolni fo-
gok az ellen, hogy megváltozzak. Persze, ez így nem sikerülhet, de sohase azt 
keresem a barátaimban, hogy azon a ponton találjam őket, ahol hagytam, de 
mindig azon az úton. Nem azt mondom, hogy töretlenül, mert mindenkinek 
az életében voltak nagyon nehéz pillanatok, de az embernek tudnia kell disz-
tingválni, hogy mi az, ami fontos az életben, és mi az, ami lényegtelenebb 
vagy viszonylagosan lényegtelenebb. Tehát a riporthőseimben is ezt keres-
tem, és tulajdonképpen néhány embernek végigkövettem az életét, és meg-
maradtak annak, akik. Ez a legnagyobb örömöm. Például az Üvegcsűr című 
riportom hőse, László Jóska egy falut épített fel. Meg lehet találni azokat az 
embereket, akiknek emléke a mai napig melegít, én személy szerint nagyon 
sokat kaptam ezektől az emberektől.

─ Ha meg kellene fogalmaznia, hogy mi a szociográfiának a lényege, a 
magja, a többlet, amit nyújt, akkor az miként hangzana?

─ Nézze, nem tudnám ezt így megfogalmazni. Próbáltam már abban a ri-
portvitában, Cseke Péter is úgy vélte, hogy én kerültem a legközelebb a lénye-
gi jegyek megragadásához, úgyhogy most is csak oda térnék vissza.

Engem a cselekvő ember 
érdekelt, mindenhol ezeket 
kerestem, attól függetle-
nül, hogy tudós volt-e vagy 
sportember. Engem csak 
azok érdekeltek, akik cse-
lekedni akartak, változtatni 
a világon, és nem hagyták 
magukat.

ME.DIALÓGUS



ME.dok • 2009/3

48

A szociográfia a valóságra nemcsak visszaha-
tó, hanem a valóságról képekben beszélő műfaj, 
több az egyszerű gyalogriportnál. Alapvető sajátos-
sága az esztétikum körébe vonja, azzal, hogy jelen-
séget és lényeget markol egybe. Cselekvést, változ-
tatást sürgető irodalom, miután egy helyzetet tuda-
tosít. Ez nagyon lényeges: a helyzetet tudatosítja, 
ábrázolja, lehetőleg minél emlékezetesebben. Ez 
számomra a lényege.

Engem a 
s z o c i o g r á f i á -
hoz Balázs Fe-
renc irányított. 
Művelése köz-
ben egyrészt a 
személyes val-
lomás melegét 
éreztem, a vál-
toztatás indula-
tát, és egyfajta 
hozzáállást tu-
datosított ben-
nem, hogy nem 
szabad bele-
nyugodni a vál-
toztathatatlan-
ba, ellen kell 
állni akkor is, 
ha az ellenállás 
egzisztenciális 
kockázatokkal 
jár. A tilalomfá-
kat meg kell ke-
rülni, annál is 
inkább, mert a 
legtöbb tilalom-
fa hamis, ha 
megpiszkáljuk 
őket, akkor ki-
dőlnek. Tehát a 
szociográfia tu-
lajdonképpen a 
tilalomfák meg-
kerülése.

A tilalomfákat meg kell ke-
rülni, annál is inkább, mert 
a legtöbb tilalomfa hamis, 
ha megpiszkáljuk őket, ak-
kor kidőlnek. Tehát a szoci-
ográfi a tulajdonképpen a ti-
lalomfák megkerülése.
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Kísérlet egy szociográfi ai
mű elemzésére
Bözödi György: Székely bánja (1938)

C  P

Prima vista

„Gyermekkorom mélyemlékei közül való a kötet – több mint félszáza-
dos emlékképet idéz a Kolozsvárról elszármazott  Poszler György akadé-
mikus, irodalomtudós. – Akkor – a cím után – tragikus-mitikus történelmi 
sorsregénynek gondoltam. Csak jóval később tudtam meg: nem tragikus-
mitikus történelmi sorsregény, de majdnem-tragikus-reális jelenkori szoci-
ográfia. Méghozzá kőkemény jelenkori szociográfia.”1

Cuvinte cheie
sociografi e, secuime, sat, viaţă minoritară, literatura pământului natal, determinare istorică
Rezumat (Tentativă de analiză a unei opere sociografi ce – György Bözödi: Székely bánja   – 

Tristeţea secuiului, 1938) Dintre toţi autorii de sociografi e din Transilvania, caracterul ştiinţifi c este 
cel mai pregnant în cazul lui György Bözödi. După expoziţia dramatică a operei, care formulează 
dilemele prezentului urmează investigaţia istorică, respectiv prezentarea strădaniilor privind viitorul: 
rezultatele obţinute prin unirea forţelor economice şi intelectuale, a oazelor care au reuşit să se 
ridice la un nivel mai înalt. Prin analiza operei, studiul lui Péter Cseke oferă o imagine retrospectivă 
a sociografi ei maghiare (din Transilvania), prezentând în acelaşi timp particularităţile genului şi 
cerinţele complexe ale muncii sociografului.

Keywords
 sociography, seklers, village, minority, home-literature, historical defi nition
Abstract (An attempt to analyse a sociographic work. György Bözödi: Székely Bánja)
Among the Transylvanian sociography-writers György Bözödi has the strongest scientifi c side. 

Not only did he conduct research on the historical side, but he tried to emphasize local-historical de-
mographical, mentality-historical points of view of the visited villages. All these defi ne the structure 
of his study Székely Bánja: after the compressed drama-exposition from the beginning comes the 
investigation of the past and the picturing of the struggles for the future. Throughout the analysis of 
the material Péter Cseke guides us through the peculiarities of the genre, the history of Hungarian 
sociography and to its wide and complex system of demands.

Cseke Péter

a BBTE oktatója, egyetemi tanár, a média és kommunikáció szakos doktori hallgatók irányítója
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Beke György ugyancsak hasonló életkorban fedezte fel édesapja könyv-
tárában a Székely bánját. Úgy képzelte, hogy valamiféle székely bánról szól a 
kötet, hiszen addig sokat olvasott a székely rabonbánokról, akik soha nem lé-
teztek, csak a 18. század végi Csíki székely krónikában, ami még Jókait is meg-
tévesztette. „Nem valaminő székely előkelőség volt a székely bánja, hanem 
egy vár, amit a székelyek ellen emeltek” – világosította fel a későbbi író-szo-
ciográfust legfogékonyabb életkorában az édesapja.2

Egy történeti szociográfia műfajtörténeti háttere

A ma gyar szo ci og rá fia mű faj te rem tő kor sza ka jól körülhatárolhatóan az 
1936 és 1938 kö zöt ti évek re esik. Ha spon tán kez de mé nye zé sek in dí tot ták is 
el, ha ma ro san a tu da tos vál lal ko zás je gye it mu tat ta. A Ma gyar or szág fel fe de-
zé se könyv so ro za tot el ter ve ző Sár kö zi György ér de me, hogy a fi a tal szo ci og-
rá fu sok kö zö sen ala kí tot ták ki prog ram ju kat a népi írókat tömörítő Vá lasz írói 
kö rében. Erdélyben az Erdélyi Fiatalok, a Hitel, a Korunk, az Erdélyi Helikon 
fiatal írói karolták fel a műfajt – ugyanazokban az években.

Az Erdélyi Fiatalok fa lu-sze mi ná ri u má nak mintegy száz-százhúsz tag-
ja nemcsak elméleti szinten foglalkozott a „falukérdéssel”, a nyári vakáci-
ók idején kérdőíves felméréseket is végzett a Demeter Béla szerkesztésében 
megjelent „falufüzet” segítségével (Hogyan tanulmányozzam a falu életét?3). 
Igyekeztek feltárni szülőföldjük történelmi, gazdaságföldrajzi, népesedési, et-
nikai, vallási, művelődési, néprajzi, népművészeti, népegészségügyi stb. vi-
szonyait. En nek az ér dek lő dés nek az el ső szerény eredménye magának De-
meter Bélának, a faluszeminárium elnökének Az erdélyi falu és a szellemi 
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áramlatok című munkája volt, amelynek előszavá-
ban a szerző már kifejezetten szociográfiai kutatá-
sokról beszél (három év alatt negyven településen 
végzett felméréseket a vegyes lakosságú Borsa völ-
gyében).4 Ugyanennek a kiszállásnak és br. Bánffy 
Ferenc anyagi támogatásának köszönhetően látott 
napvilágot Mikó Im re úttörő munkája, Az er dé lyi 
fa lu és a nem ze ti sé gi kér dés (Kvár, 1932), amely 
a ko ra be li ro mán saj tó ban is élénk vissz han got 
kel tett. A szakirodalom újabban ettől, illetve Nagy Lajos Kiskunhalom című 
munkájától (1934) számítja a szociográfia magyar előképét.

Az egyértelmű műfaji artikuláció hiánya miatt azonban a falumunka fo-
galma jó ideig egybemosta egyrészt az önismeretet szolgáló tényfeltárást a 
gyakorlati falusegítéssel, másrészt a szociológiai tanulmányt és monográfiát 
a szociográfiai megjelenítés módozataival. A kezdeti biztató eredmények el-
lenére a faluszeminárium titkára, Venczel József – immár az újabb nemzedéki 
csoportosulás vezető egyéniségeként, a Hitel szerkesztőjeként – A fa lu mun ka 
és az er dé lyi fa lu mun ka-moz ga lom című 1935-ös ta nul mányában úgy látta, 
hogy Er dély ben a tár sa dal mi és nem ze ti ön is me re ti moz ga lom még mindig 
nél kü lö zi: a) a mun ka kö zös sé gi szer ve zett sé get, b) a tu do má nyos irá nyí tást 
és a c) a rend sze re sen vég zett ku ta tó mun ka gya kor la ti ta pasz ta la tát.5 Az Er-
délyi kultúrproblémákban pedig az er dé lyi ma gyar tár sa da lom  önismeretének 
mind szociológiai, mind szociográfiai megalapozását szorgalmazta: „Nem 
érez zük sa já tos hely ze tünk ből fo lyó kö te les sé ge in ket, mert csak fel szí nen 
mo zog hat szo ci o ló gi ánk – szo ci og rá fia, tár sa da lom ana lí zis hi á nyá ban.”6 Írta 
ezt akkor, amikor  a szociográfia még Magyarországon sem ala kítot ta a köz-
gon dol ko dást, Er dély ben pe dig Ba lázs Fe renc, Bözödi György, Ta má si Áron 
tol la mun kált az élet re kel té sé ben. 

Amikor az Erdélyi Fiatalok falutanulmányozói még csak barátkoztak a 
rájuk váró feladatokkal, a világjáró útjairól hazatért Balázs Ferenc már  elme-
rült a vidékfejlesztés mindennapi aprómunkájában, annak az életegységnek a 
világtávlatú alakításában, amelynek örök érvényű üzenete A rög alattban ol-
vasható. Bölöni Farkas Sándor, Orbán Balázs és Balázs Ferenc példáján fel-
buzdulva Bözödi György a történelmi távlatot választja maga mellé útitárs-
nak, hogy megtudja a székelység gazdasági, szellemi és erkölcsi elnyomo-
rodásának – több századra visszavezethető – okait. Így válik a történelmi és 
helyszíni oknyomozások foglalatává a Székely bánja (1938) címmel elhíre-
sült „történeti szociográfia” (Pomogáts Béla),7 amely mind a maga idejében, 
mind utóéletében – a rákövesült évtizedek burkát többször is áttörve – azt su-
gallta, hogy hiányos vagy hamis történelmi tudattal nem lehet megbízható jö-
vendőt építeni. A farkaslaki titkok mindentudója, aki alaposan vallatóra fog-
ta, mielőtt a költészet magasába emelte volna bajlátott szülőföldjét – „a pen-
nám után nyúlok, és megvillan bennem a gondolat: íme, a hőmérő a lázas és 
vajúdó faluban!” – elégedetlen volt szülőföld-szociográfiája első változatai-
val. Bármennyire is szeretett volna tolla erejével jobb megélhetést kiküzde-
ni Farkaslaka népének, a valóság nyersebb színezetű megjelenítésétől idegen-
kedett, az élet és az írásművészet törvényeinek betartására törekedett. Mint-
ha minden korábbi munkája csak előkészület lett volna a Szülőföldem (1939) 
megírására.

Az egyértelmű műfaji arti-
kuláció hiánya miatt azon-
ban a falumunka fogalma 
jó ideig egybemosta egy-
részt az önismeretet szol-
gáló tényfeltárást a gyakor-
lati falusegítéssel.

AULA
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Mi vel sem A rög alatt, sem a Szé kely bán ja, 
de még a Szü lő föl dem szer ző je sem tün tetett fel 
sem mi fé le mű fa ji meg je lö lést, a kor társ ér tel me zők 
el ső sor ban a mű faj rend ha gyó jel le gét ér zé kel ték. 
„Előadási formája ellentmond minden műformai 
követelménynek” – állapította meg például A rög 
alattról Vita Zsigmond (Erdélyi Helikon). László 
Dezső viszont azonnal felismerte, hogy filozófia és 
líra, élettények, dokumentumok és a tudomány ha-
tárterületén szerveződő mű a Balázs Ferencé (Erdé-
lyi Fiatalok). Jancsó Béla tudományos vidékmonog-
ráfiának nevezte Bözödi munkáját, Venczel József 

monográfia-kísérletként értékelte, Balogh Edgár pedig társadalomrajzról be-
szélt. Még több műfaji bizonytalanságot váltott ki Tamási klasszikus értékű 
remeke. Egyedül Jancsó Béla látta meg a székely életforma rajzában, évezre-
des törvényszerűségeinek bemutatásában a szociográfia sajátosságait.

Műfaji jelöletlenségüktől függetlenül Balázs Ferenc, Bözödi és Tamá-
si említett művei magasan kiemelkedtek az ak ko ri ban di va tos fa lu mun kák 
szür ke át la gá ból, egyszersmind a magyarországi szociográfiáktól is lényege-
sen különböztek. Ezt Molter Károly állapította meg, aki felismerte, hogy ki-
sebbségi helyzetben a szociográfiai alkotások a kül ső ha tal mi tényezőktől 
füg get len, az ön erő ből is meg va ló sít ha tó gaz da sá gi, tár sa dal mi és szel le mi 
ott hon te rem tés re, a nem ze ti iden ti tást meg tar tó lé lek épí tés re irányítják a fi-
gyelmet. Ezért is érezzük telitalálatnak az általa használt otthonirodalom ki-
fejezést.

Társbérletben a történelemmel

Mi vel könyv-ter je del mű mű vek ről van szó, na gyon ta nul sá gos an nak 
a vizs gá la ta: mi lyen előkészületeket igényel a szociográfia-írás? Mindenek-
előtt azt kell megállapítanunk, hogy a fel ké szü lés nem csu pán a nyers va ló-
ság min den na pi té nye i nek és folyamatainak meg is me ré sé ből áll. Leg alább 
ennyi re lé nye ges an nak a szem lé let- és gon dol ko dás mód nak a ki ala kí tá sa 
is, amely lehetővé te szi az anyag for má lást. An nak a szem lé le ti és gon do la-
ti ma gas lat nak a ki küz dé séről van szó, amely ről rá lá tás nyí lhat az igaz ság 
„Pireneusokon in ne ni és tú li” ol da lai ra (Szabó Gyula), nemegyszer az igazság 
bitorlóinak Janus-ar cá ra. Csak ez te szi le he tő vé ugyanis, hogy a szo ci og rá fus 
előtt fel tá rul ja nak an nak a vi lág nak a bel ső tör vé nyei, amely nek a be mu ta tá-
sá ra, hi te les áb rá zo lá sá ra vál lal ko zik.  

Otthonirodalmat teremtő kortársaihoz hasonlatosan a Székely bánja 
szerzője (1913. márc. 9. – 1989. nov. 25.) is azt a vi lá got ír ja le, ame lynek jö-
vő jé ért írás tu dói fe le lős sé get érez. Azo kat a szá la kat ke re si, ame lyek össze kö-
tik őt a nemzeti létet alakító – koronként változó, nemegyszer ellentétes ten-
denciákat hordozó – tör té ne lmi folyamatokkal; amelyek felismerése és befo-
lyásolása értelmet adhat az ő életének is. És mert így indult a világba, Bözödi 
haláláig társbérletben élt a történelemmel. „A te o ló gi á ra is azért men tem – 
vallotta meg éle te alkonyán Gálfalvi György nek –, mert be le bo lon dul tam a 
szom ba to sok his tó ri á já ba, s azt hit tem, hogy ott ked vem re bú vár kod ha tom. 

Kisebbségi helyzetben a 
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kül ső ha tal mi tényezőktől 
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épí tés re irányítják a fi gyel-
met.
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A Szé kely bán já ban jól kimutatható, hogy a tör té nel mi fe je ze te ket na gyobb 
eru dí ci ó val ír tam.”8 Két évig volt csak te o ló gus, a történelem iránti mohó ér-
deklődése arra ösztönözte, hogy jogot és bölcsészetet is hall gasson a ko lozs-
vá ri ro mán egye te men. Miközben – 1932-től – eredeti hangú költőként, elbe-
szélőként és tanulmányíróként is bemutatkozott  a Keleti Újságban, a Pász-
tortűzben, az Erdélyi Helikonban, az akkori húszévesek nemzedékét tömörí-
tő (1935-ös) Hitelben.  

A Székely bánja forrásánál című 1967-es visszatekintéséből tudjuk, hogy  
ez időben nagy ha tás sal volt rá Bölöni Far kas Sán dor, aki száz esz ten dő vel 
ko ráb ban fel fe dez te az ame ri kai de mok rá ci át. Az Észak-ame ri kai uta zás szer-
zőjét joggal tekintette a hu sza dik szá za di szo ci og rá fi ai írá sok „ős ap já nak”. 
A má sik úti tár sa Or bán Ba lázs, aki ma ga is Bölöni Far kas köny vé ből ta nul ta 
„az ön tu da tos ha za sze re te tet s a sza bad ság imá dá sát”. Har ma dik ként Ba lázs 
Fe ren cet em lí ti, aki 1929-ben „szo ci og rá fia-sze rű ké pet nyúj tott szin te a ke-
rek vi lág fe lé ről, új meg lá tá sok kal, új esz mék kel gaz da gít va ad di gi ké pün ket 
a vi lág ról”, és aki nek mész kői kí sér le ti te le pe, az egész Aranyosszéket át fo gó 
tár sa da lom re for me ri mun kás sá ga ösz tön ző leg ha tott rá. Amiképpen – az Er-
dé lyi Fi a ta lok köz ve tí té sé vel – a bukaresti Dimitrie Gusti pro fesszor monog-
rafikus szo ci o ló gi ai is ko lá ja is. „Ehhez járult a Viharsarok vidékéről jött forra-
dalmi szél”, amely „új vonásokkal, elemekkel és a jövőt illetően reális színek-
kel” gazdagította szociográfiai érdeklődését.9 „Bözödi György könyve illúzió-
kat rombol, éppen úgy, mint Magyarországon Féja Géza vagy Kovács Imre fa-
lukutató munkája” – Balogh Edgár rokonította ekképpen az Erdély felfedezése 
sorozatnyitó kötetét, nyomban a Székely bánja megjelenése után, a Magyar-
ország felfedezésére vállalkozó írótársak teljesítményével.10 Nemcsak a műfa-
ji sajátosságok révén tart rokonságot Bözödi műve az Illyés Gyula, Féja Géza, 
Darvas József, Erdei Ferenc, Szabó Zoltán képviselte irányzattal – állapította 
meg a szaktudós tárgyilagosságával Gáll Ernő a hetvenes évek elején –: „sok 
közöttük a szemléletbeli rokonság is”.11

A fel ké szü lés leglé nye gesebb moz za na ta alighanem a Szé kely em be rek 
– zsi dó is te nek (alcíme szerint: Jegyzetek a székely szombatosokról) meg írá sa 
volt.12 Ki tanulmánynak, ki nagyriportnak tekintette a „székely Jeruzsálem” 
múltjának felidézését és harmincas évekbeli életének megörökítését. Műfa-
jilag nem több és nem kevesebb, mint történelmi mintavétel és terepszem-
le – voltaképpen a Székely bánja előképe. „Életre szóló írói, történészi, szo-
ciográfusi érdeklődés nyitánya” – ahogy az életmű lezárulása után Nagy Pál 
marosvásárhelyi irodalomtörténész a hagyaték számba vételekor minősítet-
te. Aki azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy 
a kolozsvári Minerva Kiadónál 1935-ben megje-
lent első Bözödi-kötet megcsillantja a Székely bán-
ja erényeit: széles körű valóságismeretéből, népi 
problémaérzékenységéből, szemléleti nyitottságá-
ból is sokat elárul.13 Tamásinál is hasonló folyamat 
játszódott le, csak fordított sorrendben. A Szülőföl-
demet megelőző Bajlátott földön a Brassói Lapok-
nak szánt faluriportként született meg 1934 nya-
rán. Öt esztendővel később a nyers valóság érde-
sebb felületei is más fényt kapnak az ezeréves tör-
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ténelem távlatában. Bözödi a történelmi források 
fényénél ismeri fel szociográfiai művének alap-
kon cep ci ó ját, és a „történelmi látleletek” készte-
tik arra, hogy hely szí ni meg fi gye lé seket  is végez-
zen; hogy a múlt és a jelen szembesítése után a jö-
vőbe vezető utakat fürkéssze. A Keleti Újság, majd 
az Ellenzék belső munkatársaként négy évig gya log 
és sze ké ren jár ta a fal va kat, egy nyá ron át pe dig 
ke rék pá ron. Hogy aztán újólag tör té nel mi ok nyo-
mo zás sal egé szíts e ki helyszínrajzait. 

A Székely bánja keletkezés-történetében ol-
vashatjuk: „Ter mé ke nyí tő lég kör ben él tem. Éj sza ká ba, sőt reg ge lig nyú ló be-
szél ge té se ink ér lel ték ki a ter vet, amely nek el ső meg nyil vá nu lá sai hír la pi ri-
por tok vol tak, hely szí ni je len té sek a mu lan dó ság ve szé lyé vel, de a ma ra dan-
dó ság csí rá i val ma guk ban.”14 Hogy hol zajlottak azok a beszélgetések? A Ko-
runk, a Hitel, a Pásztortűz, az Erdélyi Helikon műhelyében Gaál Gábor 1937. 
november 16-án kelt leveléből némi fogalmat alkothatunk azoknak az évek-
nek a „termékenyítő légköréről”. „Engedje meg – írta Bözödinek a „mord ma-
jor” –, hogy úgy a Helikon, mint a Hitel legutóbbi számaiban megjelent írá-
saihoz a legőszintébben gratuláljak. Novellája [Az ártatlan őz] a legteljesebb 
mértékben meglepett és elbűvölt. Meglepett a hangja, meglepett a gyengéd 
témán keresztül egy egész értelmetlen világ megragadása. Meglepett, hogy 
a valóban művészit milyen bravúrral ragadta meg a szociális vonatkozások-
kal együtt. A Hitelben megjelent dolgozatában [A Székelyföld kapujában] azt 
látom, hogy pár sorban elmondja egy olyan mai magyar erdélyi és kisebbsé-
gi nagy regénynek a nyers vázlatát, aminek a követeléséért oly értetlenül, oly 
visszhang nélkül annyi éve lármázok a Korunk hasábjain egy olyan írói nem-
zedékkel szemben, amely soha, semmiképpen nem ismerte még el, hogy az 
olyan anyagok művészi feldolgozása az írói feladatuk, mint aminőről Ön a 
ravai pap küszködéséről szólva oly megrendítően beszámol. Kívánom, hogy 
ennek a papnak, illetve falujának a nagy regényét mielőbb Ön megcsinálja.”15

Nem így történt. Úgy tűnik, Bözödi írói alkatából hiányzott a művészi át-
lényegítés regényírói képessége. De ettől még nem vált ő kisebb értékű alko-
tóvá; szociográfia-írói „előnyeit” a továbbiakban inkább tanulmányíróként és 
történetkutatóként kamatoztatta.   

Nem kétséges, hogy Bözödi élményközelből ismerte a székely települé-
sek „zsákutcás történelmét” (Bibó István), kisebbségi életvitelét, megoldásra 
váró gondjait. Annak ellenére vagy azzal együtt, hogy időnként a csend őr ség 
őri zet be vet te, mert kí ván csi ak vol tak ar ra, hogy út jai so rán mi fé le jegy ze te-
ket ké szít get (lásd A Kis-Küküllő völ gye cí mű fe je ze tet). Ami persze csak múló 
epizód volt ahhoz képest, hogy mit kellett elszenvednie történetkutatói buz-
galmáért a kommunista hatalomátvétel után.

Jeleztük már, hogy huszonöt éves koráig köl tő ként és el be szé lő ként is 
je len volt a korfordulóját élő erdélyi magyar szellemi életben, mi több: addig-
ra el ké szült a Romlás és a Nyugtalan pásztorok című regényének kéz ira tá val 
is, ame lyek csak azu tán lát tak nap vi lá got, hogy a Szé kely bán ja rá irá nyí tot ta 
a fi gyel met az író sze mé lyi sé gé re. Ráirányította – és több mint hat évtizeden 
át árnyékba is borította szépírói alkotásait. Az alaphangot Schöpflin Aladár 
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ütötte le a kétkötetes Romlás megjelenése (Stádium, 1940) kapcsán a Nyu-
gat hasábjain, ekképpen: „A Székely bánja című nagyon derék könyv szer-
zője, mikor regényt kezdett írni, nyilván azt hitte, hogy neki ebbe bele kell 
írni mindent, amit az emberekről, különlegesen a székelyekről tud, amit va-
laha elgondolt, vagy elképzelt, ami írás közben az eszébe jutott, és amit in-
nen vagy onnan megtanult. Szóval úgynevezett világnézeti regényt akart írni, 
fölépíteni egy széles ívű székely világképet. A hajlama és képessége azonban 
nem erre való, nincsen rá filozófiai magaslata, és nincs ereje azt a sokat, amit 
markol, jól megfogni; nem tudja gondolatait epikába olvasztani.”16

A kolozsvári származású Poszler György akadémikus a második világ-
háború idején látja meg először a Székely bánját – a Minerva Kiadó kirakatá-
ban –, de csak bő fél évszázad múltán fedezi fel magának a művet. Életmű-
összegző második kötetében – Az eltévedt lovas címűben – revelációként be-
szél róla. Nem tud és nem is akar elvonatkoztatni a költőként és szépíróként 
induló Bözödi „szociográfia előtti és utáni” munkásságától. A „kettős ihletés-
nek” tudja be a történelem-szabta életmű-formálódás kétpólusú erőterét. A 
„ballada ígéretével” jelentkező, ámde meg nem valósult nagy művészetét, il-
letve „a megvalósult nagy valóságmegidézés” dokumentarista tényszerűsé-
gét. „Lényegre visszafokozott, tényközlésre csupaszított, romantikátlan-rea-
lista, lírátlan líraként” jellemzi Bözödi költészetét. Pontosabban: „eszközei-
ben lírátlannak”, merthogy „létérzésében lírai líra” a Bözödié.

„Mert egy még létező, még szerves, még testközeli kisközösség létérzé-
sének a kimondása. Megfigyelhető, ahogy a tényközlést megemeli és a sors-
értelmezéshez közelíti. […] A prózai líra – talán – innen van a költészeten. 
A ténykimondás szociológus szférájában. A mitizáló líra – talán – túl van a 
költészeten. Az elméletteremtés ideologikus szférájában. E költészet a kettő 
között van. Megemelve a szociologikumot, leszerelve az ideologikumot. […] 
Nem nagy formátumú, de jellegzetes hangú líra. A fiatal Illyést szokták – pár-
huzamként – emlegetni. Főként a Három öreget. Nem méltatlanul. Bár inkább 
a Nehéz földre gondolnék. Mondjuk, a Szomorú béres vagy A szomszédleány 
élet- és arcképére. Vagy az Énekelj, költő vagy a Föld alatt emberi és művészi 
vallomására.”

Ámde olvassuk csak tovább Poszler egyre drámaibbá váló okfejtését:
„Az epikai életműben még evidensebb a ballada (nem mítoszterem-

tés!) és dokumentarizmus együttese. Benne szüntelenül készülődik-kí-
sért a ballada mint lehetőség. De mindig elvetél. Érzi és megfoganja, de ki-
hordani és megszülni nem tudja. Sem a kisepi-
ka félballadáiban-félelbeszéléseiben, sem a nagy-
epika félballadáiban-félregényeiben.  […] Balla-
dai erő a látásmódban van. Drámai erő a kivitel-
ben nincs.”

A lírában és az epikában megcsillantott fia-
talkori erényeit – pontosabban: féleredményeit – 
Bözödi a szociográfiában kamatoztatja igazán. Az 
irodalomtudós meglátása szerint: „A meg nem va-
lósult nagy művészet – végső kikristályosodásként 
a ballada költői ígéretével. És a megvalósult nagy 
valóságmegidézés – végső  kikristályosodásként a 
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szociográfia dokumentarista tényszerűségével.”17

Nem „kez dő mű faj” tehát Bözödi pá lyá ján a 
szo ci og rá fia: több mű faj ban ki pró bált írás ta pasz-
ta lat tal ren del ke zett már, ami kor úgy érez te, hogy 
fel is me ré sei „azon na li” össze ge zé sé hez éppen ez 
a leg al kal ma sabb. Mind ez jól ér zé kel he tő a so rok 
kö zött vib rá ló lí rai he vü let ből, a tényanyag és a 
han gu lat te rem tő erő  drámai sistergéséből. Az már 
va ló szí nű leg „a tör té nel mi idő” sürgetésének (sis-
tergésének?) tud ha tó be, hogy az író nak nem volt 
kel lő tü rel me – az egyéb ként két kö te tes re ter ve zett 

– műve ará nyos szer ke ze té nek ki ala kí tá sá hoz.
Ehhez társult még a címadás és a kiadás – meglehetősen baljósnak mu-

tatkozó – előtörténete is. A Korunk még a megjelenés előtt álló Segítség nélkül 
című kötet részleteit adhatta közre, ám a cenzúra ezt a kötetcímet nem enge-
délyezte. A kortársi emlékezet szerint Gaál Gábor mentette meg a helyzetet. 
Ő javasolta a szerzőnek, hogy próbálkozzék a Korunkban megjelent Székely 
bánja fejezetcímmel, ami ellen a cenzúrának valóban nem volt kifogása.18 A 
könyvet egyébként az a tizenhét erdélyi fiatal író adta ki, akik a Vásárhelyi 
Találkozót követően – Balogh Edgár, Kovács Katona Jenő, Szemlér Ferenc és 
Szenczei László kezdeményezésére – Erdélyi Enciklopédia néven könyvki-
adásra szövetkeztek.19 

A kiadás előzményeihez tartozik persze az is, hogy a kézirat elolvasá-
sa után Kovács László, az Er dé lyi Szépmíves Céh lek to ra jó in du la tú an azt 
ta ná csol ta: tíz évig zá rol ják a kéz ira tot, sőt a fi ók kul csát is ad ják át ne ki. 
Figyelmeztető jel volt Bözödi számára már az is, hogy a Céh két évvel ko-
rábban A rög alattot sem vállalta, pedig annak nem volt történelmi/társadal-
mi konfliktusokra kihegyezett éle. Ráadásul a nemzedékét képviselő Hitel is 
csak részleteket vállalt belőle, a teljes mű kiadását azonban nem. Merthogy 
a szerkesztők véleménye szerint – olvashatjuk Pomogáts Béla frissen megje-
lent erdélyi irodalomtörténetében – „Bözödi műve szembehelyezkedett azzal 
a kisebbségi konszenzussal, amely mindenképpen az erdélyi magyarság ösz-
szefogását szorgalmazta, és helytelenítette a társadalmi konfliktusok bemu-
tatását”.20 A Hitel belső köréhez tartozók elutasítását szerencsére „felülírta” a 
nemzedéki szolidaritás. Az Er dély fel fe de zé se igé ze té ben élő fi a tal író tár sak 
(Abafáy Gusztáv, Balogh Edgár, Bányai László, Bözödi György, Flórián Ti-
bor, Hegyi Endre, Jancsó Elemér, Jordáky Lajos, Kiss Jenő, Kovács György, Ko-
vács Katona Jenő, Lőrinczi László, Nagy István, Szabédi László, Szemlér Fe-
renc, Szenczei László, Wass Albert) ugyanis úgy dön töttek, hogy a könyv nek 
ha la dék ta la nul meg kell je len nie. És sa ját költ sé gü kön nap vi lág ra se gí tették a 
mű vet.21 Mely va ló ban nem hi bát lan al ko tás, szer ke ze ti fo gya té kos sá gai köz-
is mer tek, de meg szü le té se pil la na tá ban kel lett nyom dá ba ad ni, mert – és ez is 
a szo ci og rá fi a mű fa ji sa já tos sá gai kö zé tar to zik – „a mon da ni va ló ja fon to sabb, 
mint a for má ja”. 

Az erdélyi szociográfusok közül Bözödinél a leg erő tel je sebb a mű tu do-
má nyos szí ne ze te. Nem csak a tör té nel mi rész ki dol go zá sá hoz vég zett önál ló 
ku ta tá so kat, a be járt te le pü lé sek le írá sa kor is meg pró bált te le pü lés tör té ne ti, 
de mog rá fi ai, men ta li tás tör té ne ti, gaz da sá gi stb. szem pon to kat ér vé nye sí te ni. 

A kiadás előzményeihez 
tartozik persze az is, hogy 
a kézirat elolvasása után 
Kovács László, az Er dé lyi 
Szépmíves Céh lek to ra jó-
in du la tú an azt ta ná csol ta: 
tíz évig zá rol ják a kéz ira tot, 
sőt a fi  ók kul csát is ad ják 
át ne ki. 
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Mind ez a Szé kely bán ja szer ke ze tét is alap ve tő en meg ha tá roz za: a je len kér-
dé se it sű rí tet ten be mu ta tó drá mai ex po zí ció után kö vet ke zik a tör té nel mi ok-
nyo mo zás, majd a jö vő te rem tő küz de lem ér zé kel te té se. A gazdasági és szel-
lemi összefogás eredményeinek felfedezése, a „felemelkedés szigeteinek” be-
mutatása.

Az ex po zí ci ót kö ve tő „fél könyv nyi fe je zet”, az El fe lej tett tör té ne lem – ta-
lá ló an ír ja Csapody Mik lós 1986-ban meg je lent elem zé sé ben – a kö tet legiz-
gal ma sab ban és leg job ban meg írt ré sze. „A szé kely ség va ló di tör té ne tét lo gi-
kus ok fej tés és össze sze dett ar gu men tá ció kí sé ri, me lyet mint az ár nyék kö vet 
a »bűnös utópia« fel mag zá sá nak kí sér te ti es his tó ri á ja. Tűz vész, há bo rúk, vér, 
fe le ke ze ti szét hú zás, a jog fél re söp ré se, fel ke lé sek és bu ká sok. [...] A né pi tö-
me gek nek ez a le rom lá sa 1867 után fel gyor sult, az ará nyo sí tás (a kö zös föl dek 
fel osz tá sa) és a ta go sí tás (a bir to kok egy sé ge sí té se) csak erő sí tet te a fo lya ma-
tot. A bon ta ko zó ka pi ta liz mus pénz ügyi fel len dü lés he lyett a lel ki is me ret len 
ma gyar bank po li ti ka »ered ményeit« hoz ta.”22 A kö tet má so dik fe le a sze mé-
lyes ta pasz ta la tok rög zí té se. Jel le gé nél fog va más ne mű, mint a his tó ri ai fe je-
zet. Táj rajz és ál la-
pot rajz kö ve ti egy-
mást a „fel emel ke-
dés szi ge te i nek” 
ke re sé se köz ben. 
Sok szor el na gyol-
tan, váz lat sze rű-
en. Az egye net-
len ség és az eset-
le ges ség fel tű nő 
je gye it Csapody 
az új ság írói mun-
ká ból ere dez te ti, 
más részt – a kö tet 
egé szé re is vonat-
koztatva – Bözödi 
tör té ne lem szem lé-
let ének egy ol da lú-
sá gá val ma gya ráz-
za. Csak meg erő sí-
te ni tud ja Venczel 
Jó zsef és Jancsó 
Bé la kor tár si meg-
ál la pí tá sa it: hi ány-
zik „a szé kely föl di 
hét köz nap ok ott-
ho nos – nem idil li, 
de bé kés – vi lá ga, 
lát ha tat lan ma rad 
a nyu gal mas idők-
ben al ko tó, kul tú-
ra te rem tő szé kely-
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ség”. A fe u dá lis rend korlátainak és meg tor lá sa i nak 
az elő tér be he lye zé sé vel, a gaz da sá gi vi szo nyok 
sok szor fá rasz tó be mu ta tá sá val (ará nyo sí tás, ta go-
sí tás) óha tat la nul arány ta lan ná vá lik a tör té nel mi 
tab ló is, ami eb ben a for má já ban csak nö ve li az ol-
va só hi ány ér zet ét: mi ként volt le het sé ges az, hogy 
annyi vér vesz te ség és tör té nel mi igaz ság ta lan ság 
el le né re (ami hez még jócs kán hoz zá adó dott az ön-
pusz tí tás – a kö tet má so dik fe lé ben lajt ro mo zott 
– meg annyi kár té te le: gyer mek ha lan dó ság, egy ke, 
szi fi lisz, ön gyil kos ság, ki ván dor lás, hit- és nem-
zet el ha gyás, ok ta lan vir tus ko dás stb.) a szé kely-
ség még is meg ma rad ha tott? Bözödi nyil ván va ló an 
nem ér zé kel te kel lő kép pen – és er re hív ta fel a fi-
gyel met 1986-os elem zé sé ben Csapody Mik lós is –, 

hogy „e kö zös sé gek nem csu pán mind un ta lan alá ve tet tek, ha nem még eb bé li 
ál la po tuk ban is szi go rú és em ber sé ges er köl csi rend, eti kai er köl csi nor mák 
sze rint ren dez ték be és sza bá lyoz ták tag ja ik éle tét, amint er ről a fenn ma radt 
faluközösségi ha tá ro za tok, a rend tar tó szé kely fa lu írá sos em lé kei ta nús kod-
nak”.23 

Bözödi történelmi tanulmányai csak 2002-ben jelentek meg – Nagy Pál 
gondozásában – a csíkszeredai Pallas-Akadémia kiadásában. A Székely szá-
zadok beajánlásában Egyed Ákos történész, akadémikus nagyobb időtávlat-
ból visszatekintve már ekképpen fogalmazhatott: „Bözödi a székelység sors-
könyvét írta meg, azzal, hogy feltárta e hajdan erős néptörzs meggyengülésé-
nek körülményeit, a belső és külső viszonyok alakulását. A tudomány mód-
szerével mutatott rá a székely társadalom középrétegének, a lovas, illetőleg a 
gyalogrendű székelyeknek a megfogyatkozására, a jobbágyrend megjelenésé-
re; következésképpen megrajzolta azt az utat, amely a szegény társadalmi ré-
teg felduzzadásához vezetett, nem feledkezve meg a kísérőjelenségekről, a lá-
zadásokról, pártütésekről, s az olykor-olykor téves szövetkezésekről. Ha az a 
komor kép, amelyet Bözödi a székely múlt egyik eddig kevésbé ismert olda-
láról megrajzolt, mégsem vált elcsüggesztő, lehangoló leckéztetéssé, amint 
egyesek állították, az annak tudható be, hogy a háttérben reménykeltő színek 
is fellelhetők: a székelység mindig képes volt kiheverni a nehéz korok pusz-
tításait, rombolásait, újra tudta kezdeni az életet. Életrevalóságát a legendás 
ezermesterséggé fejlesztett tudásával újra és újra képes volt bebizonyítani.”24

Múltkritika és tudatos jövőépítés

A két világháború közötti kisebbségi lét első évtizedének legnagyobb ta-
nulsága az volt, hogy kisebbségi helyzetben többségi tudattal élni nem lehet. 
Ennek a felismerésnek a logikus következménye a szigorú múltkritika (miért 
jutott kisebbségi helyzetbe az erdélyi magyarság?) és a tudatos jövőépítés kö-
vetelményrendszerének felállítása; olyan életstratégia kialakítása, mely egy-
aránt kedvez mind az önvédelemnek, mind az önszerveződésnek. A második 
erdélyi írónemzedékhez tartozó Bözödi György máig legnevezetesebb köny-
ve, a huszonöt évesen írt Székely bánja mindkét kívánalomnak eleget tesz; 

Bözödi a székelység sors-
könyvét írta meg, azzal, 
hogy feltárta e hajdan erős 
néptörzs meggyengülésé-
nek körülményeit, a bel-
ső és külső viszonyok ala-
kulását. A tudomány mód-
szerével mutatott rá a szé-
kely társadalom középré-
tegének, a lovas, illetőleg 
a gyalogrendű székelyek-
nek a megfogyatkozásá-
ra, a jobbágyrend megjele-
nésére
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arra a felismerésre épül, hogy a jövő érdekében vállalni kell a hamis utópiák 
lebontását, másrészt tudatosítani kell egy szervezettebb gazdasági és szelle-
mi élet megteremtésének módjait és lehetőségeit.  

Bár az er dé lyi szo ci og rá fia egy időben ke let ke zett a ma gyar or szá gi val, 
két ség te le nül szá mol nunk kell a ki sebb sé gi hely zet ből adó dó kü lön fej lő dés 
jel leg ze tes sé ge i vel.

A má so dik erdélyi író nem ze dék tag jai úgy lát ták, hogy a – kény sze rű ség-
ből fa ka dó – önál ló iro da lom te rem tés he ro iz mu sa után, a kez de ti ro man ti kus 
nép szem lé let he lyett hi te les va ló ság kép pel kell szem be sí te ni az ol va só kat. 
Azt kell be mu tat ni, hogy a ki sebb sé gi hely zet ben mi lyen élet kö rül mé nyek 
kö zött él nek, gon dol kod nak, mi lyen kény sze rű ma ga tar tás mó do kat kö vet ve 
cse lek sze nek az er dé lyi ma gya rok – osz tály ta go zó dá suk tól füg get le nül. Ko-
ránt sem ar ról van szó, mint ha az el ső író nem ze dék tag jai (köz tük Ta má si) ne 
lát ták vol na a tár sa dal mi ba jo kat és azok for rá sa it. Csak hogy a ki sebb sé gi iro-
da lom ter mé sze té nél fog va ele ve vé de ke ző iro da lom: a hu má num ba és a nép 
élet ere jé be ve tett hit fenn tar tá sá ra, a kül ső ve szé lyek el há rí tá sá ra he lyez te a 
hang súlyt. A bol dog em bert meg író Mó ricz és a Szü lő föl dem mel írás mű vé sze-
té nek csú csá ra ju tott Ta má si pár hu zam ba ál lí tá sa nyo mán ju tott er re a kö vet-
kez te tés re Molter Kár oly. Mó ricz nál – ír ja – „még szük ség sze rű en sok volt a 
tár sa dal mi tá ma dó mo tí vum, míg a mi szé ke lye ink a ki sebb sé gi vé de ke zés 
köz ben szo rul tak a ter mé sze tes né pi küz dő tér re. [...] Ösz tö nös vé de ke zés volt 
a szé kely et ni kum, egy ősi nép lel ki mag ja, mely, mint az egyé ni nem tő, hal-
ha tat lan. A leg al só nép ré te gek be száll tak alá, s on nan ak ko ra nyelv kin cset, 
olyan ere de ti ész já rást és el be szé lő len dü le tet, ak ko ra kép ze lő e rőt hoz tak 
ma guk kal, mint Giono a fran cia mély pa raszt ság ból, Hauptmann a szi lé zi ai 
és Johst a len gyel or szá gi táj né met ség ből, és olyan ma ga tar tást, ami lyet Ily-
lyés Gyu la ta nult a Du nán túl ma gyar sá gá ban. [...] Vé de ke ző ál lás fog la lá suk 
le he tett az oka, hogy csu pán a nép sze re tet nagy föl ada tai ala kul tak ben nük 
té mák ká.”25 

Nyil ván va ló te hát, hogy meg szü le té se kor a kö rül mé nyek ha tal má nak el-
vi se lé sé ből nyer te az er dé lyi ma gyar iro da lom a pá to szát, ek kép pen til ta ko-
zott „a rab hét köz nap ok” (Szabédi Lász ló) igaz ság ta lan sá gai el len. Ami per-
sze ab ból is kö vet ke zett, hogy a ki sebb sé gi tár sa da lom ba ja i nak fel tá rá sa, a 
bá tor szó ki mon dás kez det ben jó val na gyobb bel ső el len ál lás ba üt kö zött – jó 
pél da rá Ta má si Czímeresek cí mű re gé nyé nek fo gad ta tá sa –, mint több sé gi 
hely zet ben: az 1918-as össze om lás hoz ve ze tő okok fel tá rá sa, a meg old ha tat-
la nak lát szó ki sebb sé gi kér dé se ket elő tér be ál lí tó, 
fe le lős ség re éb resz tő té nyek adott eset ben akár az 
ál lam ha ta lom kép vi se lő i nél is job ban ir ri tál ták (a 
ma guk szű kebb és tá gabb ha tal mi ön kö ré ben) a tu-
laj don sor suk ra ref lek tál ni nem min dig ké pes ki-
sebb sé gi ér dek vé dő ket.

A má so dik író nem ze dék re már köz vet le nül 
ha tot tak a ki sebb sé gi lét el ső év ti zed ének ta pasz-
ta la tai, csa ló dá sai és megcsalatásai, a hely zet vál-
to zás sal nem szá mo ló ma ga tar tás for mái, az élet 
to vább vi te lé hez nél kü löz he tet len szem lé let vál tás 
kés lel te tett ref le xei, s így szük ség sze rű en a ki sebb sé gi tár sa da lom bel ső meg-

A má so dik erdélyi író nem-
ze dék tag jai úgy lát ták, 
hogy a – kény sze rű ség ből 
fa ka dó – önál ló iro da lom te-
rem tés he ro iz mu sa után, a 
kez de ti ro man ti kus nép-
szem lé let he lyett hi te les 
va ló ság kép pel kell szem be-
sí te ni az ol va só kat. 
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úju lá sá nak, „meg iga zu lá sá nak” – „ön erő ből is meg-
old ha tó” – kér dé sei vál tak szá má ra „nem ze ti fel-
adat tá”. Több mint jelzésértékű, hogy Bözödi ké-
szülő művéről az első híradást a szociográfia mű-
faját előtérbe állító népi írók folyóiratában, a Kelet 
Népében olvashatjuk – egy évvel a Vásárhelyi Ta-
lálkozó után, nem sokkal azelőtt, hogy Móricz át-
vette Szabó Páltól a lap szerkesztését és tetemes 
adósságait. Az erdélyi irodalom 1928 – az Erdélyi 

Helikon megjelenése – utáni útkereséseit számba véve Vita Zsigmond öröm-
mel adja hírül, hogy „az idő és a művész összefonódásából” hamarosan meg-
születnek azok a művek, amelyeket a korabeli olvasók várnak: „Már készül 
Bözödi Györgynek a Székelyföldet felfedező munkája, és készülnek a regé-
nyek, amelyek a fiatal nemzedék világlátását fogják kibontani. Az erdélyi iro-
dalom új szakaszhoz érkezett, ebben a szakaszban már csak az egységes ma-
gyar irodalmi törekvések erdélyi árnyalatáról beszélhetünk.”26 A szerző nyil-
ván az egyetemes magyar irodalom erdélyi árnyalataira gondolt.

Ez a – tör té nel mi tisz tán lá tás és jö vő te rem tés igé nyé ből fa ka dó – hang-
súly vál tás el ke rül he tet len volt, ám a hely ze tet bo nyo lí tot ta, hogy a ma gyar or-
szá gi szo ci og rá fi ai hul lám ha tá sá ra Er dély ben is fel erő söd tek azok a han gok, 
ame lyek a bel ső „tá ma dó mo tí vu mok”-at he lyez ték elő tér be. (Lásd a Jelszó és 
mítosz-vitát.27) Épp ak kor, ami kor a hit le ri és a sztá li ni he ge mó nia-tö rek vé-
sek, Ro má nia ro ha mos fa si zá ló dá sa a ki sebb sé gi tár sa da lom bel ső egy sé gé-
nek a meg te rem té sét elo dáz ha tat lan ná tet te. 

Az ak ko ri ban ural ko dó am bi va lens szem lé le tet jól tükrözi Venczel Jó-
zsef nek a ma gyar or szá gi és az er dé lyi szo ci og rá fi ák el té rő sze rep kö ré re rá-
vi lá gí tó kri ti kai vi szo nyu lá sa. „Sza ba dít suk fel ma gun kat le he tő ség sze rint a 
Ma gya ror szá gon meg je le nő tár sa da lom ku ta tó mű vek ha tá sa alól – fi gyel mez-
tet a Szé kely bán ja meg je le né se után a Hitelben. – Ott ta lán meg en ge dett a 
rossz hány tor ga tá sa s akár a bí rói be avat ko zást is igény be ve vő vi ták in dí tá sa, 
ott en nek is cél ja le het: az elé ge det len ség si et te ti a kor mány in téz ke dé se ket, 
fő ként a tár sa dal mi és gaz da sá gi re for mok meg va ló sí tá sát. De mi cél ja le het 
en nek ná lunk, hol van nak a ha té kony esz kö zök a tár sa dal mi és gaz da sá gi ba-
jok ja ví tá sá ra? Per sze, nem ta kar ga tást és il lú zió kép zést kí vá nunk, csak azt, 
hogy a tár sa da lom ku ta tó csu pán a meg döb ben tés ked vé ért ne szé le sít hes se 
a szi ge tek kö zöt ti ten ger mé re te it, ha nem lás sa meg, hogy az itt-ott még a 
mély ben épü lő zá to nyok az zal ke cseg tet nek, hogy nem so ká ra – tő lünk függ, 
mi kor – új szi ge tek nyúj ta nak a né pi kér dé sek, fel ada tok és meg ol dá sok fel fe-
de ző jé nek meg nyug vást és tám pon to kat.”28

Az er dé lyi fa lu ku ta tás fel ada tai a ma gyar or szá gi szo ci og rá fi ai irány cél-
ki tű zé se i től igen el té rő ek – vonta le a következtetést Ko vács Ka to na Je nő is, 
aki alighanem a legtöbbet foglalkozott a műfajjal a Ko runk ha sáb ja in, és aki 
szilágysági szociográfiájával maga is részese volt az Erdély felfedezése prog-
ramjának. El vi leg helyt ál ló volt 1939-es meg nyi lat ko zása, ám ér ve lé se ko ránt  
sem mu tat ko zott an nak. Sze rin te az er dé lyi fa lu ku ta tás nak ele ve sza kí ta nia 
kel lett vol na „a transz szil va niz mus kö dös misz ti fi ká ci ó já val”, „az er dé lyi ma-
gyar ság ad di gi ve ze tő i nek gya kor la tá val”, és ke res nie az „együtt mű kö dé si le-
he tő sé get az itt élő né pek ha son ló szel le mi sé gé vel”. Tud hat ta vol na pe dig, 

Az ak ko ri ban ural ko dó 
am bi va lens szem lé le tet jól 
tükrözi Venczel Jó zsef nek 
a ma gyar or szá gi és az er-
dé lyi szo ci og rá fi  ák el té rő 
sze rep kö ré re rá vi lá gí tó 
kri ti kai vi szo nyu lá sa.
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hogy ke res te. Mikó Im re köny ve, Az er dé lyi fa lu és a nem ze ti sé gi kér dés már 
1932-ben en nek volt a bi zo nyí té ka. Ko vács Ka to na Je nő mi köz ben el is me ri 
azt, hogy „a több sé gi vé lett ro mán ság szí ve sen fe led ke zett meg az egy más ra-
utalt ság el vé ről”,29 szó ba sem hoz za –  ami pe dig köz tu do má sú volt ak ko ri ban 
–: a Gusti-féle szo ci o ló gi ai is ko la volt az, ame ly a na ci o na lis ta ál lam po li ti ka 
nyo má sá ra 1937-től nem mer te vál lal ni az együtt mű kö dést az er dé lyi ma gyar 
fa lu ku ta tók kal. 

Nem két sé ges, hogy az er dé lyi ma gyar szo ci og rá fia sze re pét a cseh szlo-
vá ki ai Sar ló-moz gal mat el in dí tó, an nak fa lu ku ta tá sa it meg szer ve ző Ba logh 
Ed gár lát ta a leg vi lá go sab ban. Ő sem „vád ira to kat” várt ter mé sze te sen ki sebb-
sé gi hely zet ben et től a mű faj tól, ha nem a per ma nens ön vé de lem re szo rí tott 
ro má ni ai ma gyar ság bel ső ko hé zi ó já nak a meg te rem té sét. Fel fo gá sa sze rint 
ugyan is a re á lis tár sa da lom is me ret az egész sé ges nem ze ti tu da tot erő sí ti az 
er dé lyi ma gyar ság kö ré ben. Az 1935-ben Cseh szlo vá ki á ból ki uta sí tott és az-
óta a Ko runk bel ső kö ré hez tar to zó Ba logh Ed gár min dig bal ol dal inak val lot ta 
ma gát, de so sem volt anacionális. Nem vé let len, hogy a Ma gyar or szág fel fe-
de zé se so ro zat be in du lá sa után ő szor gal maz ta a leg in kább az Er dély fel fe de-
zé sét. (Nem csak a Ko runk ha sáb ja in.) Ab ból az alap ve tő fel is me rés ből in dult 
ki, hogy a ki sebb sé gi tár sa da lom bel ső ta go zó dá sa i ról, az egyes „nép osz tály-
ok” egy más hoz va ló vi szo nyá ról, „vá ro si és fa lu si dol go zó ink szo ci á lis hely-
ze té ről, ön vé del mi ere jé ről s nemzet történeti sze re pé ről, ki sebb sé gi éle tünk 
gya ra po dó vagy fo gyat ko zó né pi erő tar ta lé ka i ról csak is egy sza ba tos szo ci og-
rá fi ai nép fel vé tel ad hat fel vi lá go sí tást.”30 Az er dé lyi szo ci og rá fi ai iro da lom tól 
egy olyan nem ze ti tan könyv elő mun ká la ta it vár ta, amely nek cél ja a ki sebb sé-
gi ma gyar ság re á lis hely zet tu da tá nak ki ala kí tá sa.31 

A magyarországi és az er dé lyi szo ci og rá fi ák funk ci o na li tá sa köz ti éles 
kü lönb ség té telt voltaképpen a Szé kely bán ja meg je le né se vál tot ta ki. A kö-
tet ki adá sá ban te vő le ges sze re pet vál la ló Ba logh Ed gár még úgy lát ta, hogy 
„Bözödi bát ran utat vá gott ki sebb sé gi nép éle tünk gát lás ta lan elem zé se s így 
iga zi és őszin te nem ze ti ön is me re tünk fe lé”, s hogy „a tár sa da lom rajz rész-
le te in ke resz tül egy sé ges drá mai szer ke zet bon ta ko zik ki a köl tői al ko tás ko-
mor fen sé gé vel.”32 Mikó Im re is el is me ri ugyan, hogy „a mai hely zet ről adott 
re á lis kép eny hí te ni lát szik azo kat a hi bá kat, ame lye ket a szé kely múlt egy-
ol da lú [Ki eme lés tő lem – Cs. P.] be ál lí tá sá val el kö ve tett”, de ar ra hív ja fel a 
fi gyel met: az ön vád „a ki sebb sé gi hely zet ben könnyen az el len ke ző cél hoz, 
a ki áb rán du lás hoz ve zet het”.33 Jancsó Bé la ugyan csak „pél da mu ta tó tett”-
ként ér té kel te az Er dé lyi Fi a ta lok ha sáb ja in a „he lye sebb ön is me re tünk fe lé” 
utat tö rő vál lal ko zást. (Az zal együtt, hogy – a társadalomkutató Mikóhoz és 
Venczelhez ha son ló an – jól lát ta a könyv szám ta lan fo gya té kos sá gát.)34

A könyv ké sőb bi ki adá sai so rán Bözödinek al-
kal ma nyílt (rész ben) pó tol ni mű vé nek – a ko ra be-
li szi go rú kri ti ka je lez te és ál ta la is ér zé kelt – hi á-
nyos sá ga it. Ám et től al ko tá sa lé nye gé ben nem vált 
tel je seb bé. Szem lé le ti okok ból. Azon nem akart és 
nem is tu dott ked ve zőbb tör té nel mi kö rül mé nyek 
kö zött, a negy ve nes évek ele jén sem vál toz tat ni. 
Sőt, több sé gi hely zet ben ér zé kel te iga zán, hogy 
mű vé re na gyobb szük ség van, mint meg írá sa ide-

Nem két sé ges, hogy az er-
dé lyi ma gyar szo ci og rá fi a 
sze re pét a cseh szlo vá ki ai 
Sar ló-moz gal mat el in dí-
tó, an nak fa lu ku ta tá sa it 
meg szer ve ző Ba logh Ed gár 
lát ta a leg vi lá go sab ban. 

AULA



ME.dok • 2009/3

62

jén. Hogy mi tör tént vol na ak kor, ha 1938-ban hall gat a „jó szó ra”? Tör té nel-
mi et len a kér dés fel ve tés, de még sem árt el gon dol koz ni raj ta. Tíz esz ten dő 
múl tán ki sem nyit hat ta vol na a kéz ira tot rej tő fi ók zár ját. A má so dik vi lág-
há bo rú után ugyan is mind vé gig – egé szen a ha lá lá ig – az orwelli szel lem őrök 
fel ügye le te alatt állt: mi kor el hur col tan, mi kor sza bad lá bon.

„Cso dá val ha tá ros – tű nő dik Mikó Im re 1938-ban a Szé kely bán já ról írt 
fel jegy zé se i ben –, hogy ez az annyi vi szon tag sá gon át ment nép a mai na pig is 
fent tu dott ma rad ni...”35 Ti zen egy szé kely fel ke lés tör té nel mi fres kó ja ön ma-
gá ban is ele gen dő le he tett vol na e fel is me rés hez, ám a Bözödi-könyvben ez 
csak a kez det; hoz zá adó dik az ide gen ér de ke kért ho zott sok-sok ér tel met len 
vér ál do zat, az éhínség és a jár vány be teg sé gek pusz tí tá sa, a tö me ges ki ván dor-
lás (a Kár pá to kon túl ra és Ame ri ká ba) okoz ta vér vesz te ség, az önsorsrontás 
(al ko ho liz mus, bics ká zás, egy ké zés, hit el ha gyás, iden ti tás vál tás stb.) és az 
er köl csi zül lés meg annyi jó vá te he tet len bű ne.

Kö tetének bő ví tett új ra ki adá sá hoz írt elő sza vá ban 1939 őszén Bözödi 
egy mon dat ere jé ig ki tér az el uta sí tó bí rá la tok ra, hogy újó lag le szö gez hes se 
alap ál lá sát: „Ha nagy té ve dé se ket és mu lasz tá so kat kel lett meg ál la pí ta nom a 
múlt ban, ezt nem ke vés fáj da lom mal tet tem, mert ér zem, ki sebb sé gi hely ze-
tünk fo ko zott fe le lős sé get és fo ko zott kö rül te kin tést kö ve tel meg az író tól a 
le tűnt idők bí rá la tá nál. De az igaz ság és a jö vő ér de ké ben vál lal nom kel lett a 
küz de lem sú lyát, ne héz sé ge it és ve sze del mét.”

E küzdelem „ne héz sé ge it és ve sze del mét” azonban a történelmi helyzet 
megváltozásáig nem állt módjában kifejteni. Miután a Kelet Népét szerkesz-
tő Móricz Zsigmond Miért szegény Erdély? címmel 1941-ben ankétot indít, 
és ennek megszervezésére a reálpolitikában járatos Balogh Edgárt és Bözödit 
kéri fel, Bözödi alig tudja mérsékelni a témával kapcsolatos mondandóinak 
gátszakító áradását. Annál is inkább, mivel Móricz épp azokat a tulajdon-
ságokat akarta naggyá növeszteni az egész nemzetben, amelyeket a Székely 
bánja 1939-es MEFHOSZ-kiadásából is megismerhetett: óvatosság és vakme-
rőség, okosság és vállalkozókészség, szervezőkészség és egyéniségfejlesztés, 
hagyományőrzés és értékfogadó nyitottság. Felismeri ugyanis, hogy kisebbsé-
gi helyzetben is a Bethlen Gábor-i politizálás több százados tapasztalatai ne-
mesedtek hétputtonyos aszúvá, amit ezzel az óhajjal akart össznemzeti pie-
desztálra emelni: „Inkább a székely hódítson meg bennünket, mint az ide-
gen fajok. Ő tanítson meg bennünket arra, amivel oly sok századon át éli éle-
tét a bérces kis hazában: a reálpolitikára. Mert hiába prédikálunk itthon, hi-
ába ájulunk és ujjongunk: itt lehetetlen lángokat gyújtani. Itt még két gene-
rációnak kell születni s végig élni az életet, míg odajutunk, hogy csak meg is 
értsük az erdélyiek reális politikáját. Nálunk még azt sem tudja senki, mi a 
politika.”36 Ezek a felismerések a kommunizmus bukása utáni évtizedekben 
ugyancsak érvényesek.

Nem véletlen tehát, hogy Bözödi ezzel kezdi a székelyföldi szegénység 
okadatolását a Kelet Népe 1941. március 1-jei számában: „Most már magunk 
között beszélhetünk erről a kérdésről, tehát nyíltan szólhatunk. Nem köt az 
a számtalan gátlás, amely a román uralom alatt hallgatásra vagy túl bölcs 
mérsékletre kényszerített, ha a székelység nyomoráról kellett beszélni. Ma 
is emlékezetemben fáj az a lehetetlen helyzet, amellyel Székely bánja című 
könyvem megírásakor viaskodni kényszerültem: ha megírom a nagy nyomo-
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rúságot, az ellenséges román közvélemény előtt állítok ki rossz bizonyítványt 
magunkról, hogy, íme, milyen egy értéktelen, silány nép került Romániába, 
és még miatta akarja az üres magyar propaganda visszakövetelni Erdélyt! S 
amennyi lehetősége volt annak, hogy a román propaganda kihasználja a fájó, 
de igaz helyzetképet a Romániába kényszerült székelységről, éppen annyi le-
hetősége volt annak is, hogy a hatóságok bíróság elé állítják az írót lázítás mi-
att Nagy-Románia nyugalma és békéje ellen, vagy éppen revíziós álmok mi-
att, mert nem látja rózsásnak a meglévő helyzetet. Volt a kérdésnek még egy 
másik, kényesebb pontja is. A székelyföldi szegénység mint társadalmi je-
lenség okai a múlt század [a 19. század! – Cs. P.] derekáig nyúlnak vissza, ezt 
nem hallgathatta el tárgyilagos szemlélő, ki a székely társadalom történelmi 
alakulásait ismeri, de viszont úgy kell megmondania, hogy ebből ne hárul-
hasson mentség a rosszul gazdálkodó új gazdára, a politika pedig ne mond-
hassa azt a panaszkodó személynek, hogy a »magyarok alatt is éppen ennyi 
bajod volt«. Volt más veszély is. A megélhetés nélküliek, a népfölösleg elván-
dorlásának kérdését sem látszott tanácsosnak felvetni, mert ha azt kutattuk, 
hová vezetett az útja a nyomtalanul eltűnt pár ezer embernek, akik a székely-
ség zömét jelentő szegény napszámos-rétegből évente kirajzottak már közel 
száz esztendő óta, a vörös nyilak a Kárpátokon túlra: Moldvába és Havasal-
földre vezettek. Így lett a Regát az erdélyi magyarok nagy temetője […]. Tri-
anon nemcsak azt jelentette, hogy a székelység idegen fennhatóság alá ke-
rült, hanem azt is, hogy a lezárt hegyi utak megnyíltak kelet felé a népfö-
lösleg előtt. Ezt ismét nem lehetett megmondani annak veszedelme nélkül, 
hogy a románság ellenünk fordítja a történelmi kényszerből származott hely-
zetet, és úgy tünteti fel, hogy a székelység előnyösebb gazdasági viszonyok 
közé került.” 

Ha tehát valaki netán szóvá tette, miként Bözödi, a székelyföldi nyomo-
rúságot, „a kisebbségi magyar hivatalosok nem késlekedtek rányomni a bé-
lyeget, hogy »baloldali«, osztályharcos és egységbontó, sőt a »fajáruló« jelző 
is hamarosan kijárt annak, aki a bajok történelmi gyökerét kereste”.37  Ha ez 
így volt a két világháború közötti kisebbségi helyzetben, még inkább felerő-
södtek ezek a hangok 1940-et követően, amikor a Csonka-Magyarországról ér-
kező „ejtőernyősök” hasonló szóhasználatának súlyos személyi (a zsidók ese-
tében: kollektív) következményei voltak. A Kelet Népe tehát jó időben vetet-
te fel ezeket a kérdéseket.

A székelységnek csak az urai változtak – ez volt Bözödi véleménye a 
negyvenes évek elején. E felismerés hatására írta a székely nép élettörténet-
ének vázlatában, pontosabban az 1943 őszén Budapesten megjelent Széke-
lyek című kötetének előszavában: „Ez a könyv, melyet most Bolyai-kiadvány-
ként vesz kezébe az olvasó, a Székely bánja c. munkám kibővített, széleseb-
ben megalapozott része. Kibővítettem a székelység származására és települé-
sére vonatkozó fejezettel, valamint átdolgoztam az utolsó részeket, mert ma 
már a sors jóvoltából nem a kisebbségi önvédelem szabja meg életünk gyakor-
lati irányításának szempontjait. A szöveg egyébként változatlan, mert a múlt, 
a történelem, sajnos, nem módosul, és nem válik kevésbé keservessé vagy vi-
gasztalóbbá a jelen bármilyen alakulásával. És nem változik a belőle leszűrő-
dő tanulság sem. Most is azt látom, és most is úgy látom, mint ahogy kisebb-
ségi éveink alatt láttam, és azt hiszem, ez a legjobb bizonyíték arra, hogy ak-
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kor is helyesen láttam. Ha itt-ott némi változás történt szövegközben, csak 
annyi, hogy néhol újabb adatokkal támasztottam alá megállapításaimat. […] 
Alig néhány esztendő telt el, és könyvemet most azok idézik, akik megjelené-
sekor vagy már azelőtt támadták. Azok hivatkoznak rá, és azok tették magu-
kévá szellemét, akik nemrég felháborodtak felette.”38

  
Az 1945 utáni anatéma fogságában  

„Tündökletes indulása után oly váratlan brutalitással teperte le őt a »fel-
szabadulás« – emlékeztetett Bözödi kálváriás sorsára az író születésének ki-
lencvenedik évfordulója közeledtével Sütő András –, hogy harmincöt éves 
korában az életmű torzóban maradt, alkotókedve és lehetősége darabokra tö-
rött. Minden, amit a börtönévek után írt, alkotott, levéltárakban kutatott, csak 
keserves kísérlet volt, hogy visszataláljon hajdani önmagához, hogy tudós ál-
mait, regényírói terveit megvalósítsa.”

Hogy melyek voltak ezek a tervek? A Bözödi életét és munkásságát 
ugyancsak baráti közelségből ismerő Nagy Pál ekképp sorjáztatja a tényeket: 
„Folyamatosan kísértette a gondolat, hogy prózát írjon az 1562-es székely fel-
kelésről; torzóban maradt a Gábor Áronról készült regénye (csak fejezetek je-
lentek meg belőle a folyóiratokban), a 48’as Erdélyről felhalmozott anyagát 
ugyancsak szerette volna szépirodalmi formában is közkinccsé tenni. Tudatá-
ban volt annak, hogy kimondottan történelmi, tudományos jellegű munkái is 
magukon viselik a szépíró kézjegyeit. Az irodalomtörténész, a kritikus Bözödi 
tanulmányai, cikkei egyebek mellett azért érdemesek megkülönböztetett fi-
gyelemre, mert bennük a szakszerű elemzés, az egyértelmű véleménymon-
dás mély beleérző készséggel párosul. […] A „galibás” időkben – a fokozato-
san kiépülő kommunista-nacionalista diktatúra szellemgyilkos körülményei 
között – ritkán adatott meg számára az alkotómunka alapfeltétele: a zavarta-
lan nyugalom. Megjelent tanulmányai, történelmi dolgozatai mellett hagya-
tékában őrzött befejezetlen kéziratok, vázlatok, tervek, egybegyűjtött adatok 
tanúskodnak dédelgetett elgondolásairól, az értelmező népiség szellemében 
továbbépülő életmű tág dimenzióiról. […] Ezekben a megpróbáltató időkben 
még inkább vonzották őt az irodalom, a história izgató rejtélyei, megoldatlan 
kérdései. Erre utalnak kitartó Petőfi-kutatásai, az a szakszerű filológusi bele-
merülés, ahogyan felderítette a költő élete utolsó szakaszának homályos vo-
natkozásait. Hagyatékában sok nyoma maradt annak is, hogy szenvedélyesen 
foglalkozott a magyar őstörténelemmel, a székelység eredetével, sőt nyelvünk 
egyedülálló sajátosságaival is.”39 

Fentebb említett tollrajzában Sütő elsősorban azokat a „keserves kísér-
leteket” vette számba, amelyekkel a szabadságától gyakorta megfosztott írót 
próbálták a „szocialista pokol” bugyraiból kimenekíteni, 1945 után szerzett 
lelki sérüléseit baráti empátiával orvosolni. Végső soron: lehetővé tenni szá-
mára, hogy életműve kiteljesítéséért küzdhessen.40

Hogy miért került anatéma alá 1945 után a Székely bánja? Sütő ezt az-
zal magyarázza, hogy a mű sértette a románság nemzeti önérzetét. Fő mű-
vének még az említését is megtiltották. „Valamikor a nyolcvanas évek köze-
pén – idézi korántsem felemelő emlékeit  Sütő –, házkutatás utáni lelkiálla-
potban darvadozva dedikálta nekem ezt a könyvét imígyen: »S. A.-nak barát-
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sággal egy székely, aki bánja, Bözödi György.« Akkor azt mondtam neki: szó-
játék mögé bujtatja a büszkeségét. – Ezt a legelső szellemgyermekedet sose fo-
god te megbánni. Mert születése óta él, hat, eszméltető erejétől retteg a hata-
lom, amely vesztét érezve kapcáskodik veled.”41

Nagy Pál kortársi visszaemlékezéséből részletesen megismerhető a kár-
tékony indulatok által felszított hajsza története. Az Erdély című kolozsvári 
szociáldemokrata lap cikkírója nem kevesebbet követelt 1945 novemberében, 
minthogy „Bözödit azonnal tiltsák el a közléstől s háborús bűnösként állít-
sák bíróság elé” – a Jónás Ninivében  című, antiszemitának bélyegzett regénye 
miatt. Pedig ez a könyv sosem jelent meg. A zsidóüldözések idején ugyanis 
Bözödi leállította a kiadását, nehogy később félreértésekre adjon okot. Csak-
hogy a szélsőjobboldali Egyedül vagyunk –  a szerző tudta és beleegyezése 
nélkül – időközben megjelentette az egyik részletét. A háború végén kiala-
kult politikai légkörben az sem könnyítette meg Bözödi helyzetét, hogy csip-
kelődő sírverseivel „nem egy ellenséget szerzett magának” baloldali írótár-
sai körében.42                

A Buchenwaldból szabaduló Gáll Ernő kezdeti ideológiai elfogultságai 
nem kedveztek a két világháború közötti szellemmozgások tárgyilagos érté-
kelésének, a hatvanas évek végén azonban – a szociológia és az etika nemzet-
közi rangú professzoraként – mély empátiával és elismeréssel írt a „népének 
elkötelezett társadalomkutató” munkásságáról. „Bözödi György nem tartozik 
sem az életidegen elméleteket kiagyaló katedra-szociológusok, sem a vidékies 
faktológia pepecselő képviselői közé – szögezte le mérlegelésében. –  A múlt 
és jelen bátor bírálata, realista népi szemlélete teszi könyvét a militáns társa-
dalomkutatás értékes alkotásává. […] A történész, az író s a népe iránt felelős 
társadalomkutató erényei találkoznak szerencsésen Bözödiben, aki egyben a 
legjobb hagyományok folytatója. […] Semmi sem áll távolabb Bözöditől, mint 
holmi mazochista vájkálás a múlt s a jelen hibáiban. A felelősség könyörte-
len igazmondásra kötelezi, ám a negatívumok feltárását mindig a biztató kez-
deményezések méltatásával kíséri.” A mű javított, esetleg bővített újrakiadá-
sát sürgette, mert meggyőződése szerint az ösztönzően hathatna a kibontako-
zó társadalomkutatásra.43 (Ez a felismerés is hozzájárult ahhoz, hogy később 
támogatta a csíkszeredai fiatal antropológusok – a regionális kutatásokat vég-
ző KAM-osok – intézményteremtő törekvéseit.)

A nyolcvanas években a bözödújfalusi székely szombatosok egyenes ágú 
leszármazottja, Kovács András ihlető forrásként hivatkozott az – időben és té-
mában is – előtte járó Bözödi hajdani riportútjára. A Kriterionnál, majd a bu-
dapesti Magvető Könyvkiadónál megjelent Vallomás a székely szombatosok 
perében című krónikájában (1981, 1983) hosszasan idéz elődje helyszínrajzá-
ból. Munkája folytatását – Útfélen fejfa (1995), Mondjatok káddist egy székely 
faluért (1997) – a Székely bánja szerzője már nem vehette kézbe.

A ’89-es változások után – ezt többen felpanaszolják – nem kerül be az 
újabb értékelvűség szerint készült középiskolai tankönyvekbe; hogy egyetemi 
diszciplína tárgyává is vált a Székely bánja,44 az viszont nem jutott el a köz-
tudatba. Pedig a Mentor Kiadó az oktatási igényekhez igazodva vállalta a mű 
újrakiadását. Az írói hagyaték megőrzéséről – már arról, ami a belügyes zsá-
kolók után megmaradt45 – Gálfalvi György és Nagy Pál gondoskodott. Az ő tö-
rődésüknek köszönhető, hogy az író születésének 95. évfordulóján Bogdánfi 
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Zsolt fiatal kutató Bözödi György hagyatéka az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
Kézirattárában címmel tarthatott előadást.

A kolozsvári Helikonban tette szóvá Szőcs István, hogy a kerek évfordu-
lókon Bözödit „nem szokás megünnepelni”.46 Tudományos szintű megemlé-
kezések azonban történtek. A kilencvenedik születésnapi évfordulón az uni-
tárius egyház, a kilencvenötödiken az Erdélyi Múzeum-Egyesület felkért elő-
adói erősítették fel a szépíró, a szociográfus, a történész mához szóló üze-
netét. A Helikonban, a Korunkban, a Keresztény Magvetőben, a Székelyföld-
ben, illetve magyarországi folyóiratokban is közreadott előadások szövegé-
ből kiderült, hogy legmarkánsabban még mindig szociográfusként él a  köz-
tudatban, jóllehet rendszerint már költői és szépprózai munkássága is szó-
ba kerül a Székely bánja kapcsán. Ezt tükrözi Pomogáts Béla A magyar iroda-
lom Erdélyben (1918–1944) című irodalomtörténetének első kötete is, amely 
nemcsak a szociográfiának szánt fejezetben (Szociográfia és valóságiroda-
lom, 326–335), hanem az íróról megrajzolt portréban (373–375) is úgy említi 
Bözödi „történeti szociográfiáját”, mint „az erdélyi magyar társadalomkutatás 
klasszikus művét”. Elemző bemutatására azonban nem tér ki.

Szerencsé(nk)re megtette ezt Poszler György, aki 1996-ban nagy öröm-
mel fedezte fel a radikális-népi költő-szociográfus alulról felfelé építkező ci-
viltársadalmi programját. Amely „nem az államra épít, hanem a társadalom-
ra. Az állam, jó, ha segít, de legalább engedje. Hogy is mondta Bibó István? 
Abnormális fejlődésben – a kelet-európaiban – az állam államosítja a társa-
dalmat. Normális fejlődésben – a nyugat-európaiban – a társadalom társadal-
masítja az államot. Erről van szó. A fejlődés normális, nyugat-európai válto-
zatáról. Ha nem is megvalósításáról, legalábbis megközelítéséről. Ahol a tár-
sadalmasított államban az önmagát felépítő és kisebbségi magyar civil közös-
ség megmentheti-átmentheti önmagát az egyetemes magyarság szellemi egy-
ségének, az adott utódállam politikai egységének egyértelmű gazdagodásá-
ra.”47 
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A szociográfi a hasznáról1

Á  M

Az általam olvasott szociográfiák között – és alighanem az elmúlt húsz 
év teljes termésében – az egyetlen könyv, amelynek óriási közönségsikert, 
sőt nemzetközi sikert kellett volna aratnia, ha igazság, de legalább valami 
logikus rend lenne a földön, Zelei Miklós először 2000-ben megjelent, Ket-
tézárt falu című munkája (Ister Kiadó).

Óriási sikert ugyan nem, de sokat elért Zelei Miklós e vállalkozásával. 
Barátaival, szövetségeseivel együtt elérte, hogy határátkelő nyílt Kisszelmenc 
és Nagyszelmenc között – bár később majd arra is kitérek, hogy félszárnyú ez 
a győzelem. S elérte, hogy a kettészakított falu sorsáról szinte mindenki hal-
lott már a magyar glóbuszon, persze inkább a dokumentumfilmes feldolgo-
zás ültette el a köztudatba, nem a könyv. A film kiváló, és minden elismerést 
megérdemel, de a teljes interjúanyag, vagyis a könyv összehasonlíthatatlanul 

Cuvinte cheie
căderea comunismului, izolare, absurd est-european, destine umane, descoperirea 

adevărului
Rezumat (Despre rolul sociografi ei ) Prin prisma operei lui Miklós Zelei întitulate Satul rupt 

în două (Editura Ister), studiul realizat de Margit Ács dezbate problema rolului practic al socio-
grafi ei. Deşi prezintă întâmplări care s-au petrecut cu jumătate de secol în urmă, cartea poate 
fi  considerată parte a literaturii despre căderea comunismului. Căci Zelei a reuşit împreună cu 
prietenii săi să obţină deschiderea unui punct de trecere a frontierei între Kisszelmenc şi Na-
gyszelmenc, iar povestea satului rupt în două a devenit cunoscută în întreaga lume.

Keywords
change of regime, seclusion, Eastern-European absurd, human destinies, uncovering the truth
Abstract (On the benefi ts of sociography)
Margit Ács follows the footsteps of Miklós Zelei’s Separated village (Ister Publishing), and de-

scribes how useful sociography can be. The book, dealing with the issues arisen for over half a 
century ago, can be regarded as a part of the changing of the regime. Miklós Zelei together with his 
friends and cohorts has accomplished that a border-crossing was established between the villages 
Kisszelmenc and Nagyszelmenc and has achieved its goal that now everybody knows of these two 
villages in the Hungarian world.

Ács Margit
író, kritikus, a Kortárs folyóirat szerkesztője, a Magyar Művészeti Akadémia tagja



ME.dok • 2009/3

70

többet ad, a sorsok szerteágazó fonalát is követi, máshol meg összefonja a szá-
lakat. Olyan részletek tárulnak fel, amelyek révén átélhetőbb a történet a sze-
rencsésebb sorsú kortárs vagy utód számára, mint amennyire a lényegre törő-
en elbeszélt tények megidézhetik azt. 
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Miért tekinthető a rendszerváltozás részének egy könyv, amely jobbára 
fél évszázaddal korábbi eseményeket idéz fel? Miért teszünk kivételt, ha a ki-
lencven után lélegzetelállító bőségben megjelent memoárirodalmat, a kitele-
pítésről, deportálásról, hadifogságról, az ÁVH ténykedéséről valló tényirodal-
mat kihagytuk témáink közül? Azért, mert  a Kettézárt faluban jelen van a pil-
lanat, amikor egy szlovákiai és egy ukrajnai magyar faluba Magyarországról 
újságíró érkezik, és el lehet mondani neki, magyarul, hogy mi történt velük 
ötven év alatt. Amikor rendszerváltozásról beszélünk, ilyen pillanatokra is 
gondolunk, hiszen a történelmi fordulatot, a fellélegzést ezekben éltük meg. 
Sajnos csakis ezekben, a katarzis kiteljesedése elmaradt. És jelen van Zelei 
könyvében a kilencvenes évek politikai realitása is, leginkább Leonyid Kucs-
ma 1999-ben kelt köszöntőjében a dokumentumok között.

Az ukrán történelem nagy eseményéről, Kárpát-Ukrajna és Ukrajna 
1944-ben történt egyesítéséről emlékezik meg elnöki pátosszal. Megrázó ol-
vasmány, miután az egész könyv e dicső esemény következményéről, a ten-
gernyi szenvedésről szól. Így hát olyannyira a témánkhoz tartozik a Kettézárt 
falu, hogy benne van a közép-kelet-európai rendszerváltások nyomorúsága 
is. Akár a szomszéd országok változásainak irodalmi megjelenítésével fog-
lalkozó előadók is joggal felvehették volna anyagukba. A két falu újraegye-
sítéséért való jogi és politikai manőverekről számot adó kötet, A 342-es ha-
tárkő (Ungvár, 2006) címmel megjelent cikk-, dokumentum- és naplógyűj-
temény a Kettézárt falu függelékének is tekinthető, de egyúttal egy teljesen 
új társadalmi látlelet. Parlamenti meghallgatások jegyzőkönyvei, dialógus az 
ügynek megnyert, befolyásos nyugati politikusokkal – ki hinné, hogy egyszer 
csak azért kell izgulni, hogy ne létesítsenek határátkelőhelyet Kisszelmenc és 
Nagyszelmenc között, mert arra vinnék a teherforgalmat is, s akkor az iker-
falunak vége. Alig lehet megakadályozni a terv végrehajtását, mert sokak ér-
deke fűződik hozzá, a több napig veszteglő kamionok Csapnál is vagyonokat 
hoznak egyes konyhákra.

Végül csak kerékpár- és személyautó-forgalom számára avatják fel 2005. 
december 23-án a határátkelőt. Hurrá! De Kisszelmencről Nagyszelmencre 
átmenni továbbra is csak vízummal lehet. 

Méltó befejezése ez ötvenévnyi abszurditásnak. Nehéz eldönteni, a be-
fejezés esztelenebb-e, vagy a kezdet: hogy az udvaron átvezetnek egy ország-
határt. Az ól és a ház között áll a határőr, s ha úgy hozza a kedve, nem en-
gedi át Csehszlovákiába a gazda-asszonyt, hogy kiengedje a kondával a disz-
nót. A határsávba eső házaknál éjszaka nem lehet kimenni a budiba, mert ki-
járási tilalom van. Ha a muszka katona gyanakszik, hogy a gazda mégis kint 
járt, bemegy a házba és megtapogatja a bakancsa talpát, nedves-e. Idővel az-
tán jobbára összeszoknak a határőrök a határon lakókkal, „derék fiúk ezek a 
muszkák, de sokba is került az nekünk” – mondja a legügyesebb gazda, aki 
sok mindent el tudott intézni, legfőképpen pálinkával. Az emberi lényben ta-
lán az a legcsodálatosabb, hogy fölé tud emelkedni a nyomorúságának, meg-
alázottságának. Az imént felvillanó részletekbe nem a kívülálló olvasó látja 
bele a humort: maguk a szenvedő alanyok adják elő szinte poénra kihegyez-
ve, a rendkívüli részletekre fókuszálva az emlékeiket. Talán amikor átélték, 
már akkor is észlelték a helyzet humorát. Hogy például egy átfázott musz-
ka fiúra épp egy Bocskai-nagyujjast húznak rá. Hogy a békekölcsön-jegyzés-
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től azért menekültek meg, mert a határőr nem engedte a határhoz az agitáto-
rokat. Hogy is engedte volna, amikor a saját földjüket művelőknek is napon-
ta engedélyt kellett kérni a parancsnokságon. 

A legszebb példa a felülemelkedésre mégsem a népi trufák szellemét 
idézi. Egy kisszelmenci férfit egész életén végigkísért a kémgyanú. A háború 
alatt Németországba vitték, és így onnan egy hadifogoly-szállítmánnyal rög-
tön kényszermunkatáborba került. Csak azon a címen engedték haza, hogy 
csehszlovák állampolgár, ugyanis annak hitte magát, nem tudva, hogy a lakó-
háza Ukrajnához került. Jelentkezni nem mert, szülőhelyén bujdosva töltöt-
te a fél életét. És ez az ember azzal fejezi be történetét: „sose voltam elkese-
redve. Amikor a legnehezebb helyzetben voltam is, úgy képzeltem el maga-
mat, mint egy regényhőst. Ezt ki kell bírni.” A pszichológusok talán azt mon-
danák: tudatos sorsvállalás. Vagy az emberi lényeg leválasztása a méltatlan 
sorsról? Szép, felemelő mindkét jelentés. 

A szenvedésnek van olyan fokozata is ebben az újkori nagy népi „eposz-
ban”, ahol már nincs képzelet, nincs tudat. Az egyik bírónak, aki nem adta ki 
málenkij robotra faluja lakosságát, szétverték a fejét, gumi módra mozogtak 
a koponyacsontok. Szabadulása után őrültekházában élte le maradék életét. 
Az aljasság fokozata is megjelenik e kicsiny közösségben. A tanító, aki aláírá-
sokat gyűjtött Nagyszelmencen, hogy kérjék a Szovjetunióhoz csatolásukat, 
Zelei ottjártakor a kocsmában hőbörgött bántatlanul. A nagyszámú besúgón 
sem állt bosszút senki. Vajon miért nem? Tisztelet a hallgató áldozatoknak a 
nagyvonalúságért! De mégis furcsa elgondolni, hogy ez a zsúfolt szelete a tör-
ténelemnek, ez a döbbenetes igazság az életről, korunkról, semmivé vált vol-
na a hallgatag temetőkben, ha Zelei Miklós nem menti papírra.

Ennyit a szociográfia hasznáról.

Jegyzetek 

1 Részlet a Megrabolt szőlőtőkék, „kiszervezett” mezőgazdaság című tanul-
mányból – Forrás, 2009/6
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Web2.0 Erdélyben

M  Z

Aki az átlagosnál kicsit is többet böngészi a világhálót, azonnal ész-
reveszi, hogy az erdélyi közösségi weblapok elmaradtak a web2.0-ás tech-
nológiák alkalmazásával. Haladás ugyan tettenérhető e téren, de így is sok 
olyan funkcionalitás hiányzik, amely nagymértékben elősegítené, hogy a 
látogatók gazdagabb élménnyel távozzanak, és szívesebben térjenek visz-
sza a későbbiekben az oldalra. A hiányosságok jelenlétének több oka is le-
het. Az egyik ilyen lehetséges akadály a sajtóorgánumok előtt az erőforrás-
hiány.

Egy folyamatosan frissülő professzionális oldal fenntartásához informa-
tikában jártas szakemberek szükségesek, akik állandó alkalmazottként tevé-
kenykednek, és akiknek az új adatok feltöltésén kívül a feladatkörükbe az új-
ság oldalának fejlesztése, új funkcionalitások beépítése is szerepel. Ez az új-

Cuvinte cheie
web 2.0, mass-media online, mass-media din Transilvania, conţinut interactiv, inovaţii 
Rezumat (Web 2.0 în Transilvania )
Studiul analizează patru publicaţii online din Transilvania - szabadsag.ro, kronika.ro, tran-

sindex.ro şi manna.ro. În opinia autorului, media online din Transilvania împărtăşeşte acea 
concepţie învechită potrivit căreia jurnalismul online reprezintă doar transformarea sub formă 
digitală a materialelor şi postarea acestora pe internet. Autorul consideră că această concepţie 
trebuie modifi cată, pe de altă parte este nevoie de inovaţii legate de partea vizuală. Potrivit lui 
Zsombor Mihály, viitorul jurnalismului online stă în conceperea unui conţinut interactiv creat prin 
procedee grafi ce, jurnalistice şi tehnice inovative. 

Keywords
web 2.0, online media, Transylvanian media, interactive content, updates
Abstract (Web 2.0 in Transylvania)

Zsombor Mihály takes a look at four Transylvanian homepages – szabadsag.ro, kronika.ro, 
transindex.ro and manna.ro. According to him, the Transylvanian online press represents the old-
fashioned habit according to which converting media-content in digital form and releasing it on the 
web can be defi ned as online journalism. He thinks the online media has to change these fl aws and 
it requires improvements on a visual scale. The author sees the future for these portals with a facelift 
of innovative and creative interactive content with a combined work of graphics design, journalism 
and technical background.

Mihály Zsombor

a BBTE újságíró szakának végzett hallgatója
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ság többi munkatársával történő együttműködés révén, illetve az olvasói ta-
pasztalatok begyűjtésével érhető el. Természetesen nem olcsó mulatság olyan 
szakemberek foglalkoztatása, akik design és multimédiás feladatokat végez-
nek el, a legtöbb lap nem is engedheti ezt meg magának. Emellett néhány esz-
köz, szoftver is pénzbe kerül, amire szintén nem futja a költségvetésből. 

De az erőforrás hiánynál talán van egy jelentősebb ok, éspedig, hogy az 
erdélyi online sajtó résztvevői között nincsen versengés ilyen téren: amint 
majd a későbbiekben látni fogjuk, mindegyik oldal körülbelül ugyanolyan 
szinten alkalmaz újításokat.

Ha áttekintünk néhány erdélyi online sajtóorgánumot, hamar észrevesz-
szük azokat a pontokat, amelyek javítást igényelnek egy hatékonyabb, fel-
használóbarát online média létrejöttéhez. Ezek a rések nem minden lapon 
szerepelnek, de alapvető funkciókat tekintve, mindegyiken van valami ne-
hezményezhető. 
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Négy honi magyar portál (összehasonlító elemzés)
A kolozsvári Szabadság napilap már régóta olvasható a világhálón is. 

A www.szabadsag.ro nem tekinthető tulajdonképpeni online lapnak, hi-
szen rajta a nyomtatott változat cikkei jelennek meg, de kizárólag webes tar-
talom is megtalálható az újság internetes címén. 2008 elején megújították a 
honlapjukat, és most már egy sokkal barátságosabb weboldal várja a látoga-
tókat, ami a frissítés óta egyre csak fejlődik. A lassú, de pozitív előrehaladás 
reményekkel kecsegtet, hogy a későbbiekben eléggé rendbehozott, egysze-
rű, használható weboldalt kapunk, bár  jelenleg elég sok hiányosság érhető 
tetten. Fellelhető az előretekintő tervezés hiánya, mintha csak arra koncent-
ráltak volna az oldal létrehozói, hogy implementáljanak funkciókat, a szere-
pükre nem annyira figyelve.  

Az első szembetűnő változás a küllemen kívül az újság új címe. A 
domain-név vásárlás nagyon jó beruházás volt, hiszen egy reprezentatív 
online jelenléthez hozzátartozik a jól megválasztott, könnyen megjegyezhető 
cím, amelyet bátran fel lehet tüntetni a sajtóorgánum különböző vagyoni tár-
gyain. Mennyivel jobban hangzik a szabadsag@szabadsag.ro emailcím, mint 
a szabadsag@dntcj.ro, de talán a szerkesztoseg@szabadsag.ro nyerne mind-
három közül. A honlap az office@szabadsag.ro emailcímet hirdeti.

A másik, azonnal érzékelhető változtatás a külsőségeken kívül az infor-
máció megjelenítésén figyelhető meg. A web1.0-ás régi honlapot betöltve a 
látogatót a friss lapszám fogadta: végiggörgetve az oldalon, megtalálhatta a 
friss lapszámban megjelent cikkeket egymás után felsorakoztatva. A megújult 
felület azonban, az újság rovatai szerint kategorizálja a híreket, és portál-sze-
rű megjelenítésben tálalja: a főoldalon megtalálhatóak az új hírek, de a régeb-
bi cikkek is megjelennek. Az aktuális lapszám megtekintése nagyon hasznos 
funkció volt, és hiba volt elvenni az olvasóktól, akiknek igencsak hirtelen 
kellett hozzászokniuk a változtatásokhoz. Ez a kellemetlenség valamennyi-
re kiküszöbölődik az RSS-en keresztül történő hírolvasással, mert ott problé-
ma nélkül különválaszthatóak a friss anyagok a már látottaktól. Az egyetlen 
módja, hogy elérjük a korábbi funkcionalitást, ha az archívum részlegben az 
aznapi lapszámot tekintjük meg. 

Az RSS volt az egyik olyan fejlesztés, amit később implementáltak az ol-
dalba, de nagyon szükség volt rá, ugyanis friss híreket nyújtó portál elképzel-
hetetlen RSS hírfolyam nélkül. Egyéb funkciók, amelyeket később adtak az 
oldalhoz: a kommentálhatóság, videó feltöltés, újságírói blogok. 

Bejelentkezett felhasználók bizonyos cikkek végéhez hozzáfűzhetik vé-
leményüket, a hozzászólásokat megjelenés előtt moderálják. A Szabadság 
nem indokolja meg a moderálás okát, csak „moderált” kulcsszóval jelzi, hogy 
a hozzászólást nem abban a formában jelentették meg, ahogy a szerzője meg-
írta.

 Nagyon jó ötletnek tartom, hogy nem minden cikk esetében lehet hoz-
zászólásokat tenni. Ez azért fontos, mert így bizonyos témákra koncentráló-
dik a beszélgetés, és a szerkesztőség meghatározhatja, hogy melyek legyenek 
ezek. Ugyanakkor a lapnak nem lenne szabad hagynia a kommentálható cik-
ket eltűnni a főoldalról: ha már vitát, beszélgetést próbálnak előidézni, ak-
kor figyelni kellene, hogy mindig az olvasó szeme előtt legyen az illető téma. 
Szintén nem kifejezetten kifinomult ötletből születhetett az elgondolás, hogy 
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a legutolsó hozzászólásokat megjelenítsék a főoldal jobboldali oszlopában ta-
lálható keretben. Egyrészt nem férnek el a hozzászólások, csak az első sza-
vak belőle, és az sem feltüntetett, melyik cikkhez is tartozik a megjegyzés: a 
legutolsó öt hozzászólás különböző témákhoz is kötődhet. E funkció lényege 
valószínűleg az, hogyha új hozzászólás születik, akkor azt könnyebben ész-
revesszük, de, amellett, hogy nem tudjuk helyben elolvasni, az sem követ-
keztethető ki, hogy melyik témához tartozik. A megjegyzés szerzőjének ne-
vére kattintva előugrik az adott cikk és a hozzászólások. Ezt át lehetne ala-
kítani úgy, hogy megtartsa a jelenlegi feladatát, és mégis jobban ellássa azt. 
Egy ilyen lehetőség, hogy a kommentálható cikkek címeit tüntetjük fel a főol-
dalon szereplő kis ablakocskákban, a kapcsolódó hozzászólások számával és 
a legutolsó hozzászóló nevével, esetleg a megjegyzés időpontjával együtt. A 
listán szereplő legfelső cikk lenne az, amelyhez legutoljára kommentárt fűz-
tek, így az is nyilvánvaló lenne melyik az aktívabb téma. Ezáltal a felhaszná-
ló tisztában lenne azzal, hogy érkezett-e új hozzászólás, ha igen, mi és me-
lyik cikkhez, illetve egy kattintással ugyanoda jut, mint a mostani esetben. 

Sajnos a Szabadság oldalán egyéb inkonzisztenciák is fellelhetőek. Az 
online sajtó követelményei szerint linkelés segítségével egy adott témához 
kapcsolódó cikkeknek könnyen összeköthetőeknek kell lenniük, így a fel-
használó navigálhat közöttük: elolvashatja az előzményeket vagy a hírekről 
áttérhet vélemények átnézésére. Ez a Szabadság oldalán nem igazán megol-
dott. A napilap internetes része rovatok szerinti kategóriákba sorolja a cik-
keket, és nem köti össze őket téma szerint. Megtekinthető egy rovatba tarto-
zó korábbi cikkek listája dátum szerinti sorrendben, ahol csak az időpont se-
gítségével tudjuk meghatározni, hogy egyazon lapszámban jelentek-e meg a 
cikkek. Egy szerző írásait sem lehet külön megtekinteni. Ezek a hiányosságok 
nagyon frusztrálóak: ha az olvasó érdekelt egy hírrel kapcsolatban, neki ma-
gának kell kikeresnie a kapcsolódó cikkeket, mivel a lap nem szolgáltat linke-
ket számára. Pedig – a fejléc szerint – a cikkek olvasásakor a weblap jobb ol-
dali oszlopában a további cikkek linkjeinek kellene szerepelniük. Ez az osz-
lop azon cikkek linkjét tartalmazza, amelyek ugyanabba a rovatba tartoznak, 
és aznap, vagy egy és két nappal előtte jelentek meg. Ez egy olyan rovat ese-
tében, amely naponta frissül, hasznos is lehet. Persze, téma szerinti összefüg-
gést így sem kapunk. De hetente vagy kéthetente megjelenő rovatoknál há-
rom nappal a megjelenés után üresen áll az oszlop, ahogy a cikkek az azna-
pi rubrikából a tegnapi, a tegnapelőttibe kerülnek, és utána kiesnek az olva-
só látóköréből. Szóval, a nyújtott megoldás nem a legkézenfekvőbb. Ezen úgy 
lehetne javítani, megtartva azt a szempontot, hogy a rovat frissülési ideje sze-
rint kötjük össze a cikkeket, hogy az eheti, múlt heti és az azelőtti héten meg-
jelent cikkeket linkeljük be, vagyis nem egynapos lépésekkel, hanem egy hét-
nyi visszatekintéssel mutatjuk meg a korábbi anyagokat. 

Mindemellett azért pozitív példát is említhetünk: néhányan a lap mun-
katársai közül blogokat indítottak, csatlakozva ezzel több külföldi újság által 
képviselt trendhez. Ez jó lehetőség arra, hogy az olvasókkal ne csak a lapon 
keresztül kommunikáljanak az újságírók. Ezeken a blogokon olyan témák is 
megjelenhetnek, amelyek nem kapnak helyet az újságban, vagy egyszerűen 
nem olyan jellegűek, hogy megjelenhessenek. Ide tartoznak személyes ese-
mények, a szerkesztőség szabadidős tevékenységei, az újság mindennapja-
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it bemutató írások. Ezáltal az újságíró és a szerkesztőség is közelebb kerül az 
olvasótáborhoz, megváltozik a kapcsolatuk. Egy kicsit zavaró, hogy nem a 
szabadsag.ro domainen belül hoztak létre blogokat, mert így a bejelentkezett 
felhasználók nem tudnak hozzászólni a bejegyzésekhez, mivel azok egy kül-
ső (wordpress.com) domainen találhatóak. 

Egy másik kiemelhető kezdeményezés a SzabiVideo, vagyis a napilap 
videó-megosztó oldala. Nem maga a videómegosztás bír itt a jelentőséggel, 
hanem, hogy a napilap munkatársai időnként videóanyagokat készítenek 
eseményekről, amelyeket ide feltöltenek, illetve belinkelnek a hozzátartozó 
cikkhez. Ugyanakkor az olvasók is feltölthetnek videókat, s valószínűleg a ké-
szítő beleegyezésével a napilap fel is használná azokat, ha megfelelő hírér-
tékkel rendelkeznek. Dicséretet érdemel a napilap, hogy multimédia eleme-
ket próbál beépíteni a cikkekbe (hiszen a multimédiás lehetőségek kiaknázá-
sa nem igazán jellemző az erdélyi online újságírásra), a fotóriportok is több 
figyelmet kapnak, mivel az oldalon megjelenő képek minősége megmarad, 
nem kell tartani attól, hogy a nyomtatás után, a tinta és a papír miatt, már 
nem lesz annyira tetszetős a látvány. 

Összefoglalásként elmondható, hogy a Szabadság napilap weblapja so-
kat fejlődött frissülése óta, és jó úton halad. Még sok területen van mit újíta-
ni, és ebbe az újításba az olvasókat is bele kell vonni. Emellett bővíteni kell a 
multimédiás szolgáltatásokat, illetve többet foglalkozni webes tartalom előál-
lításával, amely csak a honlapon jelenik meg. 

Más vonalat képvisel a transindex.ro portál: az online újság informáci-
ós elosztóként működik. Ez azt jelenti, hogy híreken kívül különböző más is-
mereteket is nyújt a látogatóknak. A lap tele van mellékágakkal, amelyek a 
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főoldalon találkoznak. Ezek eltérő szolgáltatásokat nyújtanak, kezdve a szó-
rakoztatástól egészen a magyar–román szótárig. Egyszerű üzleti modell van 
a háttérben: ha a lapcsalád valamelyik szolgáltatását használjuk, akkor való-
színűleg a többit is igénybe vesszük a későbbiekben. Ehhez az is hozzájárul, 
hogy bizonyos oldalaknak csak az a feladata, hogy látogatókat vonzzanak, 
akik majd átvándorolnak a többi lapra is. Ez a kollaboráció, illetve konver-
gencia azt eredményezheti egy lap esetében, hogy az olvasók egyre többször 
az újság címét pötyögjék be a böngészőbe, ha valamilyen információra van 
szükségük. Egy dolog azonban hiányzik az újság tényleges információs elosz-
tó szerepéhez. Az információs hub-ok kifelé is linkelnek, amit az újság nem 
tesz meg gyakran, csak a saját projektjeire közöl linkeket. 

Elmondható, hogy a Transindex jobban kihasználja a web2.0 adottságait 
az erdélyi átlagnál, sokkal szervezettebb a felépítése, mint például a Szabad-
ság honlapjának, de így sem jelenthető ki, hogy lépést tart a web2.0-ás tren-
dekkel. Az egyik szembetűnő „régimódi” koncepció, hogy túlságosan görge-
tős az oldal, vagyis sokat kell használni az oldal görgetősávját. Ez a főlapon 
még nem is probléma, hiszen ha sok megjelenítenivalónk van, akkor ahhoz 
több hely kell, de cikkek esetében már zavaró. Megfigyelhető, hogy hosszú 
anyagok esetén, ahogy haladunk az olvasással, elfogynak a szöveg mellől két 
oldalról a linkek, hirdetések. Ilyenkor kell több oldalra formázni az anyagot, 
amit a Transindex nem tesz meg. Az alapvető funkcionalitások, mint az RSS, 
vagy a kapcsolódó- és a további cikkek kijelzése, a kommentálhatóság, a fó-
rum régóta szerepelnek a lap szolgáltatáskörében, amelyekhez a társulnak a 
digg és a del.icio.us linkek is. Ugyanakkor a képeknek, videóknak és egyéb 
multimédiás elemeknek még mindig nincs eléggé fontos helyük a lap cikke-
iben, de a keresés opció is javításra szorul, és nem támogatja a szerzők sze-
rinti cikkek listázását. A főoldalt betöltve néhány kisebb kép várja a látoga-
tót, illetve nagyon sok hirdetés: ez figyelemelvonásnak tökéletesen megfelel, 
de egy online újságtól nem valami bizalomgerjesztő. Ezt még az is súlyosbít-
ja, hogy a videótartalmat szinte elrejtik az olvasó elől: nagyon le kell görgetni 
a lapon, hogy megtaláljuk azt. 

A blogok központi szerepet foglalnak el a lap életében, nemcsak a hír-
áramra koncentrálódik a figyelem. Ez azt jelenti, hogy a látogatókat is bevon-
ják a tartalomfejlesztésbe. Látszik a lapon, hogy már régóta elfoglalta az őt 
megillető helyet az erdélyi online újságírásban, s eközben kiépítette saját bi-
rodalmát. Kérdés, hogy egy új versenytárs képes lenne-e kibillenteni a jelen-
legi helyzetéből az újságot. 

Véleményem szerint, egy kellőképpen felkészült csapat megtehetné ezt, 
egyszerűen azért, mert úgy tűnik: a Transindex elkényelmesedett. Megfigyel-
ve az alprojektek nagy skáláját és eleve az újság pozícióját, a lap nem generál 
elég új tartalmat. Egy ilyen kaliberű médiumtól (szolgáltatásai számával leg-
alábbis azt üzeni a látogatóknak, hogy nem kis vállalkozásról van szó) elvár-
ható, hogy naponta új cikkek várják a főlapon az olvasókat. Ez az esetek több-
ségében nem történik meg, akár napokig, hetekig is szerepel egy cikk, bejegy-
zés linkje az oldalon. A helyzet javult az utóbbi hónapokban, de összemér-
ve ezt a napilapok által nyújtott sebességgel, igenis alulmarad a portál cikk-
termelés szempontjából. Több a szerkesztőség által készített anyagra lenne 
szükség, nem elegendő mások munkáit belinkelni. Ugyanakkor a kellő kon-
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vergencia hiánya kihat az oldal egységére. A sok különböző szolgáltatás nem 
áll össze egy honlappá. Külön-külön megállják a helyüket, de nem érezhető 
a köztük lévő kapcsolat. A sok különböző alprojekt háttérbe szorítja az oldal 
online újság mivoltát is. 

A Krónika napilap is megújította a honlapját. A www.kronika.ro-n klasz-
szikus design várja a látogatókat és az újságban megjelenő hírek. Az online 
vonal külön webes tartalmat generál, de ezek csak az újság friss cikkeivel 
együtt jelennek meg az oldalon – úgy tűnik,  mintha az újságba be nem fért 
cikkeket közölnék le. A lap először a fő híreket tárja az olvasó elé, alatta ro-
vatok szerint jeleníti meg a cikkeket. Az RSS, kommentálhatóság és kere-

sés funkciók itt is szerepelnek. Az utóbbi funkcionalitásait érdemes kiemel-
ni, ugyanis támogatja a rovat szerinti és szerző szerinti keresést is, s emellé 
tagfelhőt is felajánl, vagyis cikkekhez rendelt kulcsszavak szerint listázhat-
juk azokat. Ez egy jól kialakított adatbázisra utal, ami hosszútávon csak po-
zitív következményeket jelenthet a lapnak. De, akár a többi versenytársánál, 
itt is hiányzik a multimédiás tartalom, s ha ez nem volna elég, a lap blogokat 
sem propagál. A videó-tartalom teljesen hiányzik, s lényegében egyetlen kép 
várja a főlapon az olvasót, aki legörgetve találhat még ikonokat cikkek mel-
lett, illetve a melléklet részlegben. Jó döntés, hogy a Krónika mellékleteit el-
választották a rovatoktól, így nem zavarodik össze a látogató a régebbi tarta-
lom és a folyton újuló hírek találkozásakor, s talán ez volt a szempont, ami-
ért a mellékleteket az oldal aljára tették. Hiba viszont, hogy kihagyták a fel-
ső menüsorból, tehát ha valaki kíváncsi rájuk, kénytelen az oldal alján meg-
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keresni a linkeket. 
A Krónika ezekkel a szolgáltatásokkal nem képes újat nyújtani a felhasz-

nálóknak. Az egyszerű, néhol hiányos design tartalmat kér: meg kell tölteni 
az oldalt. 

A manna.ro egyértelműen a fiatalabb generációt célozza meg a lazább 
hangvételével, a cikkek orientáltságával. A hangsúlyt nem a hírekre fekte-
ti: különböző forrásokból veszi át őket, figyelembe véve azt, hogy a lap nem 
akar hírszolgáltató lenni, de mégis elérhetőek rajta keresztül is a világ esemé-
nyei. A saját anyagok kapják a legtöbb figyelmet az oldalon, jelenjenek meg 
azok vagy a blogokon, vagy normál cikkekként. A lap közvetlenül beépíti 

videómegosztó részlegének, a kukker.ro-nak a tartalmait is az oldal szerkeze-
tébe. Érdemes megjegyezni, hogy külön csapat foglalkozik ezzel a két projekt-
tel, vagyis van egy csapat, amelynek csak videótartalmat kell készítenie és 
feltöltenie. Főként szórakoztató jellegű, saját készítésű videók jelennek meg 
változó gyakorisággal, emellett a látogatókat is próbálják megnyerni tartalom-
generálásra: egy játékon belül díjazzák is a feltöltött videókat. 

A főlapon nem jelenik meg sok cikk úgy, hogy tudjuk is, mit rejt a címe 
,és a hozzácsatolt mondat sem mindig tisztázza ezt a kérdést. A látogatónak 
nincs miből válogatnia, és kevés az esélye annak, hogy kattint, ha nem tud-
ja, miről van szó az adott anyagban, főként, ha olyan címek olvashatók, ame-
lyekről semmiképp sem lehet eldönteni, hogyan is folytatódnak. Ebből az ok-
ból talán nem volt a legszerencsésebb guminő, pszicho, lobbi rovatneveket 
választani, mert egyszerűen nem lehet kitalálni, mit is rejtenek: mindhiába 
tüntetnék fel cikkek mellett, hogy melyik kategóriába is sorolhatóak, nem se-
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gítenének ezzel a felhasználónak. Ugyanakkor annak ellenére, hogy elég sok 
konzerv anyagot készítenek, mégis a felső menüsorból kell kiválasztani egy 
rovatot, hogy régebbi cikkekhez is hozzáférjen a látogató. Multimédiás ele-
mek szerepelnek az oldalon: a képriportok és videók azonnal észrevehetőek. 

A manna.ro elköveti azt a hibát, hogy túlságosan nagy teret ad a lazaság-
nak, amely belengi az egész oldalt. Az egyáltalán nem volna probléma, hogy 
ilyen stílusban írják a cikkeket és hogy a hangnemük sem olyan komoly. Ám 
a manna.ro esetében a lazaság kerül előtérbe, és nem a tartalom: utóbbi hát-
térbe szorul, és az oldal veszít vonzásából. 

Négy különböző irányítottságú online sajtóorgánum áttekintése után le-
szűrhető, hogy az erdélyi online sajtó azt az eléggé elmaradott felfogást kép-
viseli, miszerint a médiaanyagok digitális formába való átalakítása és világ-
hálón keresztül történő megjelentetése számít online újságírásnak. Az előre-
lépéshez az online médiának ezen kell változtatnia elsőként. Ezen kívül vi-
zuálisan is felfogható újítások szükségesek. 

A használhatóság kritériuma sem teljesül minden esetben. Az erdélyi 
web2.0 még az alapvető problémák kirostálásával küszködik. Ezen túllépve 
a következő lépés innovatív és kreatív grafikus-újságíró-technikusi munkával 
interaktív tartalom előállítása lehet. Hogy ez mikor valósul meg, nehéz beha-
tárolni, mivel költségekkel jár és olyan szakmai követelményekkel, amelyek-
nek egy átlagos erdélyi újságíró nem feltétlenül felel meg.  Az erdélyi web2.0 
és az online újságírás igencsak gyerekcipőben jár tehát: ennek egyetlen elő-
nye, hogy innen csak előre vezethet az út. 

ME.DIÁRIUM



ME.dok • 2009/3

82

Bá
n 

At
til

a 
fo

tó
ja



83

Documentary Pitching Forums 
– new perspectives in fi nancial 
support for young fi lmmakers 
and Eastern European 
fi lmmakers of all ages

R  L

The word “Pitch” has several meanings. One of them is to throw your 
product on the market. In British usage it is the main meaning of the word; 
although in American usage it is not. However this word becomes more and 

Cuvinte cheie
producţia cinematografi că, fi nanţare, pitching, fi lm documentar, sprijin, Europa de Est 

Rezumat (Forumuri de „pitching” pentru fi lme documentare – noi perspective privind supor-
tul fi nanciar pentru regizori tineri şi regizori est-europeni de toate vârstele )

Studiul prezintă pitching-ul, unul din momentele importante ale fi nanţării producţiei de fi lm, 
oferind o descriere detaliată şi pragmatică a funcţionării aşa-numitelor forumuri de pitching, 
având în vedere greutăţile cu care se pot confruntă producătorii de fi lme documentare în dife
ritele faze ale pitching-ului.

Keywords
movie production, pitching, fi nancing and supporting, documentary, Eastern Europe

Abstract (Documentary Pitching Forums...)
The following essay presents the concept of pitching in fi lmmaking. By presenting the work-

ing mechanism of diff erent pitching forums it gives a detailed description of the way young 
fi lmmakers and Eastern European fi lmmakers manage to get important fi nancial support for 
their work. The study presents the pitching process from a practical point of view focusing on 
the problems that may appear.

Lakatos Róbert

filmrendező, a BBTE újságíró szakának magiszteri hallgatója
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more familiar for filmmakers, because of the growing popularity of the so 
called pitching forums.

Directors always had to pitch their film projects to the producers. That 
means that a film director goes to a film producer, and presents his film 
project, in order to see if the producer is interested or not in producing the 
film, which from the point of view of the film director mainly means, that the 
producer is ready to start fundraising for the project, or not.

Producers are generally very busy persons. They are running a few proj-
ects in parallel. So when a film director is calling them, they are generally in 
a meeting, or on a shooting, which means that when their phone is ringing, 
it generally disturbs them, so they are not happy to have long talks by phone. 
That means that the poor director has the opportunity to say only a few sen-
tences. First of all he has to present himself very shortly, and then he has the 
chance to say one sentence about his film, in order to reach the interest of the 
producer. If the producer is interested, he might ask a question, so the direc-
tor has the opportunity to tell other three sentences about his project. The 
goal of the director is to get to a meeting with the producer. If the producer 
after the first sentence of the director about his project says, that “very inter-
esting, please sent the screenplay to my office, and I will call you after I had 
time to read it”, the poor director can get disappointed, because the producer 
probably will never call him. So the interest of the director is to make the 
producer to want to learn more about the project, and about him. And that 
happens with the occasion of a personal meeting. 

So the first phone call or the first sentences said with the occasion of 
an accidental meeting at a film festival’s party, or in a break, have very big 
meaning. That’s why filmmakers use to develop a so called “one sentence 
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synopsis” and a “three sentences synopsis” of their project. Because it is hard 
to improvise and to say in such a few words the essence of your film project. 
It is hard to capture in a few words the attention of a busy person. But once 
you did it, you can go further.

With the occasion of a personal meeting the situation is better. You can 
look in the eyes of the producer in order to gain his confidence, and you can 
say about 10 sentences to introduce your project. You can tell him your “half 
page synopsis” which is in fact a promise about what the film will be. But 
the goal is not to tell too much. Not to tell everything. You want to make him 
to want to learn more about what you as director want to do. To make him 
interested, which means that you make him to ask questions. And you want 
him to see in front of his eyes “his film”. You want to awake his imagination. 
You want to get into a dialog, because only after a real conversation you can 
raise his interest in your personality, which is also very important in order to 
make him read your treatment or screenplay. He should trust in the project, 
but he also should trust that you can make the film in a proper way. And 
please do not forget, that producers are not only instruments for fundraising, 
but they are experienced persons, who like to be creative as well, although 
that probably they do not have anymore the patience to work out each de-
tail of a film project - which in the case that they got in use to run several 
productions in parallel, is normal. But many producers were film directors, 
or at least wanted to be film directors – at least those who are involved in 
European Art film production. But I do not advice any film director to work 
with a producer whom he doesn’t respect as a creative person, no matter how 
famous is he as a producer, because it is a big chance to get in conflict during 
the production, which can be very unpleasant considering the big amount of 
money which is involved in such productions. 

Once the producer started to work with a director on a project, they gen-
erally can apply for development money. Hungarian filmmakers for example 
can apply for such project development money at the NKA (National Cultural 
Found) or at MMKA (Hungarian Film Found), but if the project can have 
international impact, they can apply for the support of the Media Program, 
which is an European found based in Bruxelles, but having his Media Desk 
Office in each of the European Countries. 

And after the project it is developed, they can apply for production 
money at the National Film Found or Film Center 
of their county. But the support they can get it is 
never 100% of the budget. As in smaller countries 
the film distribution doesn’t bring serious money 
for the producers, so they have to find somewhere 
more money to put it in the production. In east-
ern European countries it is no private money in-
volved yet, especially not in art film or documen-
tary film production. So nearly the only chance is 
to make international co – productions. And this 
is the point where pitching forums can help a lot. 

A pitching forum is in fact an organized pitch. 
Some can call it pitch industry. At such forums 
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many commissioning editors from different Tele-
visions of different countries are sitting around a 
big table, and the film companies are presenting 
their projects. A project is generally pitched by the 
Film Director and the Producer of the project, but 
in many cases, in order to support them, they are 
taking with them one commissioning editor whom 
they already have on board. This commissioning 
editor is generally from a TV from the country of 

the producer and the director, and it is important to have him, because other-
wise the others may ask themselves that “if a TV from your country does not 
trust you, why should I?” 

Among the commissioning editors can sit producers as well, but gen-
erally they sit among the audience. They are also important, because they 
might be interested in coproduction, and they might bring coproduction 
money from the cinema found of their country. But very often, especially in 
the case of documentary films, the main focus is on commissioning editors 
from major TV stations. 

So what can expect a film project from such a forum? There are about 
4 answers what you, as a film director or producer can get from a commis-
sioning editor regarding your project. The first, and the more probable is: “I 
am not interested”. And that doesn’t mean that they do not like the project. 
That means that they do not have slots to show in which they could show 
your film. Another possible answer is: “show it to me, when it is done, be-
cause I might be interested in acquisition”. That means, that the project is 
interesting for him, but he doesn’t trust enough the filmmaker, or he is not 
enough sure about the project, or he doesn’t have money by the moment to 
put in. The third possible answer is: “Yes, I am interested. I want a pre-buy”. 
Pre-buy means that he is interested to show the film, and he is already sure 
that the film will fit to his slot, and will be interesting for his audience. In 
television pre-buy also often means that he is taking the screening rights for 
his country. So you cannot sell the film anymore to other TV distributor in 
that country. But it also means that he is giving the money, before the film is 
done. So it is risky. Pre-buy generally doesn’t mean that the TV is paying less, 
than in the case of acquisition, because it’s risky. For pre-buys it is generally 
the same money like for acquisitions. So one may ask, what is the sense for 
a pre-buy from the point of view of the commissioning editor? The sense is 
that the commissioning editors know, that many film project would never be 
done without their support with a pre-buy, because of the lack of finances. 
From the other hand, they also want to be sure that they will have enough 
films to fill up their slots. Many of them are planning for two years in front. 
So often happens also that, they don’t even have the right slot for your film, 
but they already know that in the next year they will have. If they don’t 
know it for sure, they might say, that “please get back to me after a while”, or 
“I might be interested in acquisition”. But pre-buys can mean not only pre-
paid acquisition, but also cooperation. It depends on the contract, but once 
they pay, they might try to have an influence on the projects development in 
order to make it fit for their audience. And that can mean that they want to 

There are about 4 answers 
what you, as a fi lm director 
or producer can get from 
a commissioning edi-
tor regarding your pro-
ject. The fi rst, and the 
more probable is: “I am not 
interested”



87

see rough material, they want to see rough cuts, and they try to make you to 
shoot something additionally, or try to have an influence on the final version 
of the film. Very often they transfer the firs part of the money before shoot-
ing, the second part after watching the rough cut, and the final part after 
delivering the film. So they try to have an influence nearly like they would 
be co-producers. The fourth type of answer you can get is: “Yes, I am inter-
ested, so I want to be a co-producer.” That means definitely more money, but 
more influence, and percentage from the rights (and part from the probable 
financial successes) as well.  

But let’s see what a film production team has to make to get one of those 
answers. First of all they have to apply with a project to a pitching forum. 
Many possibilities can be found on internet. Different forums have different 
regulations, but generally it is needed a short biography and filmography 
of the director and of the producer, a short description of the production 
company, a short description of the project, and a presentation about the 
financing status of the project. After that they receive a letter if the project is 
accepted or not.

If the project is accepted, they generally have the possibility to go for 
a three days workshop, during which they are prepared by tutors how to 
present their projects. This includes several group meetings, and individual 
meetings with professionals, which I have to say that really make sense, be-
cause filmmakers have the opportunity to test their form of presentation, 
and to improve it. And what is very important, to whom they should address 
their presentation - because as it was told before, not everybody is interested 
in everything. Such workshops in the case of documentary films are hold by 
the organizers, but also by the members of the EDN (European Documentary 
Network), an international team, but based in Denmark. They know very 
well what is the situation on the European documentary film market, and 
they are publishing each year an EDN guide, which is very helpful for film-
makers and distributors, because it contains all the contacts to all the com-
missioning editors interested in documentary, from many TV stations from 
all overt the World.

A presentation of a project means that the team has 7 minutes to pres-
ent its project. Then there are 7 more minutes for a Q and A (questions and 
answers) session.  During this session the commissioning editors are asking 
questions, and the film team tries to answer them. It might happen that the 
moderator of the discussion is asking questions, or provoking questions and 
answers. 

During such a presentation the film team needs to say a few words about 
themselves, a few words about the financ-
ing status of the project, and of course to 
present the project. Such presentations are 
always difficult and stressful. It is so, be-
cause generally such a pitching forum takes 
three days. The presentations are one after 
the other, and after a few hours the com-
missioning editors got really tired. But also 
if you are at the beginning, you are risking 
that the commissioning editor will forget 
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about your project until the break. So, very often you have to capture the 
attention of the sleepy commissioning editors. Because of that each presenta-
tion needs to be built up very carefully from the dramaturgical point of view. 
If you start to speak simply about yourself, half of the audience is already 
sleeping, because they don’t know why they should be interested in you. But 
for example if a man begins its speech with a sentence which says that “I am 
a woman…” he captures the attention of the audience. And later we find out 
that what we heard by the beginning, it is in fact a fragment of a letter of a 
South American politician, who is in fact a woman, and the filmmaker wants 
to make a film about her… - but he succeeded to capture the attention, so 
everybody is listening.

Such pitching at such forum is generally both verbal and visual. That 
means that filmmakers have the possibility to show a trailer of their projects. 
The trailer generally includes the main characters, it is maid in the style in 
which the film will be done, and shows a situation which can be part of the 
film. The trailer cannot be too long, because otherwise do not remains time 
for speaking. So it seems that the ideal length for such a trailer is 2 minutes. 
But it really has to be capturing, and convincing with its quality. 

Even after a successful pitch, during the Q and A very seldom we can 
hear the sentence: “Yes, I am in”. More often we can hear: “Well, I am inter-
ested. Let’s talk about later”. Than the follow up starts. In Amsterdam pitch-
ing forum (IDFA - International Documentary Forum of Amsterdam), for ex-
ample you have to catch those commissioning editors in the lunch break (in 
the case that after the big emotions which you are going through during your 
pitch, you still remember who said what). But many of them just disappear. 
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It also makes sense to check your message box, because it might happen that 
somebody had no opportunity to express himself around the table, but it’s 
leaving you a message that he wants to talk with you later. In Jihlava pitching 
forum (in the Czech Republic) for example, the organizers are very well pre-
pared for the needs of the filmmakers. So when you finish your pitching, you 
immediately get a paper on which are written some of the opinions of differ-
ent commissioning editors, and the organizers are arranging personal meet-
ings for the filmmakers with the commissioning editors. They can force the 
commissioning editors to do that, because they are paying them to be there. 

And the follow up continues after everybody is going home. Because 
there are still a lot of details to be fixed. For example the length of the film. 
It is so nice to have a lot of pre-buys, or co-producers, but what happens if 
everybody needs another length, because the length of his slot. It can happen 
that Channel 4 needs a 47 minutes version, TV Ontario a 60 minutes ver-
sion, TV Denmark a 52 minutes version, and YLE Finland wants the Cinema 
version of the film (for ex. Around 90 minutes), because they have an open 
end slot for documentaries. Then the filmmaker has a problem, because for 
getting the supports, he has to make several versions. Often it doesn’t make 
sense to complicate life. Co-production it means more money for the pro-
duction, but it is also increasing the budget with around 30% (because the 
expenses of signing the contracts, making several versions and copies, and 
so one). It can happen that the pre-buy is less than the expenses of transfer 
of the film from PAL system (needed in Europe) to NTSC needed for example 
by TV Ontario. So before signing the contracts, a very careful administrative 
work begins.

Internationally well known filmmakers do not need to go to such pitch-
ing forums, because they can get in direct contact with the different commis-
sioning editors / just because they already know each other. So the pitching 
forums are a kind of talent market, very helpful for young and talented film-
makers. It is a possibility to make the step from a smaller, national audience, 
to the international audience. To make the step from the very low budget 
productions, to a normal, medium budget production. 
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Klaszterező automatizált
sajtóközlemény-továbbító
rendszerek

B  E  B

Az internet fejlődésével és elterjedésével a közkapcsolati szakembe-
rek a sajtóval való kapcsolattartásban is újabb kihívások elé kerülnek. A 
sajtókapcsolatok alapdokumentumának, a sajtóközleménynek a szerepe 
még inkább felértékelődik, és megnő azoknak a rendszereknek a szerepe 
is, amelyek a közlemények terjesztésében segítenek. Melyek ezek a rend-
szerek, miként segítenek a sajtókapcsolatok erősítésében, és milyen tulaj-
donságok szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan működjenek? 

Cuvinte cheie
comunicat de presă, relaţii mass-media, internet, clusterizare, sistem de transmitere a co-

municatelor de presă
Rezumat (Sisteme automate cu clusterizare pentru transmiterea comunicatelor de presă)
Odată cu dezvoltarea şi extinderea utilizării internetului, specialiştii în relaţii publice se 

confruntă cu noi provocări în privinţa relaţiilor cu mass-media. Rolul documentului de bază în 
relaţia cu mass-media, anume al comunicatului de presă, devine din ce în ce mai important, pe 
de altă parte se extinde utilizarea acelor sisteme care contribuie la transmiterea comunicatelor. 
Care sunt aceste sisteme, în ce mod ajută la întărirea relaţiilor cu mass-media, care sunt car-
acteristicile care le asigură efi cienţa?

Keywords
press-release, press connections, internet, clustering, press-release forwarding system

Abstract (Clustering automated press-release forwarding systems)
With the evolution and spreading of the internet the PR specialists are facing new chal-

lenges. The base-document of all press-connections, the press-release has an increased role 
and value, as well as of the systems that help them get forwarded. Which are these systems, 
how can they improve strengthening press-connections and which characteristics are required 
so that they can function effi  ciently?

Bodó Előd Barna

A szerző a  Sapientia EMTE Marosvásárhelyen működő Kommunikáció és közkapcsolatok sza-
kának hallgatója. A dolgozat ugyanezzel a címmel, de bővített tartalommal a XII. Erdélyi Tudományos 
Diákköri Konferencián (Kolozsvár, 2009. május 15–17.) a Kommunikáció szekcióban I. díjat nyert.
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Az internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világháló-
zatát jelenti, amely összekapcsolja a Föld intézményeit és az egyéni felhasz-
nálókat. Romániában az internet-felhasználók száma mára már elérte a 12 
milliót, és ezzel hazánk felkerült az európai országok top 10-es listájára, a fel-
használók számát tekintve.2

Korunkban gyakran említik a „kommunikációs forradalom” fogalmát, 
amely az új médiatechnológiák által újrastrukturálja a „régi típusú” média-
gyártást, -terjesztést és -befogadást. Az információs technológiák fejlődésével 
átformálódik a hírszerkesztőségi munka is, és az írott és elektronikus sajtó te-
rületén is ugrásszerűen emelkedik az információcsere sebessége és mértéke.3

A közkapcsolatok (Public Relations, PR) fogalmának tisztázásakor akár 
az IPR (Institute of Public Relations), akár a CERP (Confédération Européenne 
des Relations Publiques) meghatározását vesszük alapul, tudatosan megter-
vezett és szervezett tevékenységsorozatról beszélünk, amelynek célja elérni 
az egyének, a szervezetek és környezetük közötti kölcsönös megértést, és lét-
rehozni a kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokat, a kétirányú kommu-
nikáció útján.4

Romániában, Marian Petcu szerint, 1990 után kezdtek fejlődni a közkap-
csolati tevékenységek nyugati mintára. A szakma fejlődését az országszerte 
megjelenő különböző oktatási intézmények és karok indították el.5

A PR több kommunikációs szakterülettel interferál: újságírás, reklám, 
marketing, közügyek, lobbi, promóció, forrásteremtés, propaganda.6

Ma már egyre kevésbé beszélhetünk az információelérés korlátairól. A 
PR szakemberek a közkapcsolatok minden területén képesek az információ 
begyűjtésére és továbbadására az információ megszületésével egy időben. Ki-
hívás a jövő közkapcsolati szakemberei számára, hogy az új információs va-
lamint kommunikációs technológiákat minél hatékonyabban használni tud-
ják az igények kielégítése érdekében.7

A szervezetek szélesebb tömegekkel való kapcsolattartásának legismer-
tebb módja a médián keresztül történő kommunikáció. Mégis kevés olyan 
szervezettel találkozunk, amely képes lenne hatékony, partneri viszonyra 
épülő sajtókapcsolatokat kiépíteni akár a régi, akár a felbukkanó új eszközök 
igénybevételével. A rosszul működő sajtókapcsolatok miatt a szolgáltatott in-
formáció mennyisége és minősége nem elégíti ki a média igényeit.8

A jó kommunikáció érdekében a szervezeteknek, vagy az őket képvise-
lő közkapcsolati szakembereknek ismerniük kell a sajtó rendszerének műkö-
dését, és adaptálódniuk kell ahhoz. A továbbítani kívánt üzenetet a média-
szerv típusától függően testre kell szabni, stílusa pedig az újságírás alapve-
tő szabályainak eleget kell hogy tegyen. Emellett fontos a jó személyes kap-
csolat kiépítése a sajtó képviselőivel, amelynek alapja a bizalom és a kölcsö-
nös tisztelet.9

A különböző ügynökségek (a PR-, reklám-, médiaügynökségek, optima-
lizáló cégek) nyomtatott, audiovizuális és elektronikus sajtóban alkalmazott 
promoválási technikáinak jelentős része a sajtóközleményekhez köthető.10

Nem mindegy tehát, hogy a szervezet a közleményeit milyen hatékony-
sággal képes eljuttatni a sajtóhoz, hiszen ez a kettejük kapcsolattartásának 
alapdokumentuma. Mindkét fél érdeke ennek a tájékoztató dokumentumnak 
a létezése, hiszen a szervezet ennek segítségével számol be tevékenységéről, 
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állásfoglalásáról, a sajtó képviselői pedig hiteles információhoz jutnak általa, 
s ez nagyban megkönnyíti munkájukat.

A sajtóközlemény továbbításának a Kádár Magor által felsorolt11 hagyo-
mányos csatornái mellett (postaszolgálat, sajtóiroda képviselője, fax vagy 
e-mail, sajtótájékoztató) a sajtóközlemény továbbító rendszerek az internetes 
terjesztés leghatékonyabb eszközeként jelennek meg. 

ELMÉLETI ALAPOK

A témával kapcsolatban nem találtunk publikált szakirodalmat, a cím-
ben szereplő fogalom meghatározását, elméleti bemutatását Romániában mi 
végezzük el először.

Kezdjük a fogalom meghatározásával: a klaszterező automatizált sajtó-
közlemény-továbbító rendszer egy olyan közkapcsolati kommunikációs esz-
köz, amely a sajtóval való kapcsolattartásban játszik fontos szerepet, elsődle-
ges feladatának tekintve a sajtókapcsolatok alapdokumentumát képező sajtó-
közlemények továbbítását a közlő szervezettől a média felé.

A klaszterező automatizált sajtóközlemény-továbbító rendszerek műkö-
dését az alábbi ábra mutatja.

1. ábra 1 – A klaszterező automatizált sajtóközlemény-továbbító rend-
szerek működése

a. A rendszer elemei (szereplői) a következők: Szervezet – a közlő sze-
repét tölti be, ő készíti el a sajtóközleményt;

b. Internetes portál – beviteli és megjelenítési felületként működik;
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c. Klaszterező modul – szerepe a beérkező 
sajtóközlemény előre definiált csoportokba történő 
besorolása;

d. Kereshető adatbázis – ebbe kerülnek táro-
lásra a sajtóközlemények, és majd innen kérhetők 
le a keresés által;

e. Szűrők – olyan a regisztrált olvasók által 
beállított feltételek, amelyek az értesítőket specifi-

kálják (adott szakterületen érdekelt újságíró adott iparágból, régióból stb. kér-
heti a közleményeket);

f. Újságírók (olvasók) – a célközönséget képviselik, nekik írják és kül-
dik el a sajtóközleményeket;

A rendszer működésének lépései a következők:
1. Sajtóközlemény bevitele a rendszerbe
2. Klaszterezés (csoportosítás)
3. Kereshető adatbázisba való mentés
4. Megjelenítés az internetes oldalon
5. Értesítő kiküldés (e-mail) a sajtóközlemény megjelenéséről

A klaszterező automatizált sajtóközlemény-továbbító rendszerek nevé-
ben szereplő fogalmak közül a klaszterezés vagy csoportosítás a beérkező saj-
tóközlemények előre meghatározott osztályokba (klaszterekbe) történő beso-
rolását jelenti, míg az automatizált jelleg arra utal, hogy a rendszerhez kap-
csolódó műveletek szekvenciálisan munkafolyamatba szervezhetők, és ez 
külső beavatkozás nélkül megy végbe, lépései automatikusan követik egy-
mást.

A rendszer szerepe a sajtóval való kapcsolattartásban

A sajtóközlemény továbbító rendszerek legfontosabb előnye, hogy előse-
gítik a partnerségi viszony kialakítását a média és a szervezet között. A szer-
vezet számára a rendszer segít az írott anyagok sajtószerűvé tételében, ke-
reshető sajtóadatbázist biztosít, így célzott és gyors információszórást tesz 
lehetővé, illetve segítséget nyújt a konkurencia, vagy egy adott piaci terü-
let megismerésében. Az újságírónak állandóan frissülő, kereshető sajtóközle-
mény-adatbázist bocsát rendelkezésére, emellett a közlő szervezetről háttér-
dokumentumokat, ismertetőket, elérhetőségeket szolgáltat.

Ez a rendszer a mediátor szerepét tölti be, ám nem helyettesíti a szer-
vezet és a média között igen szükséges személyes kapcsolatot. Romániában 
több sajtóközlemény-továbbító rendszer működik, ezek közül az öt legjelen-
tősebb a következő: comunicatedepresa.ro, comunicatemedia.ro, comunicat.
ro, ecomunicate.ro, comunicate.mediafax.biz.

MILYEN A JÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY-TOVÁBBÍTÓ RENDSZER?

Felmérés újságírók információszerzési szokásairól

Orientatív felmérést végeztünk a jelentősebb romániai magyar szerkesz-
tőségekben dolgozó hírszerkesztők körében, azzal a céllal, hogy megismerjük 
információszerzési szokásaikat. Az orientatív mintát a Bodó Barna által ösz-

A sajtóközlemény-továbbí-
tó rendszerek legfontosabb 
előnye, hogy elősegítik a 
partnerségi viszony kiala-
kítását a média és a szerve-
zet között. 
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szeállított romániai magyar sajtóintézmények listájából választottuk ki.12 Bár 
a minta nem reprezentatív, irányadó szerepet tölt be.

A kérdőíves felmérést 2009. április 5. és április 15. között végeztük. A 
kiválasztott médiaintézmények között volt 7 újságszerkesztőség (Krónika, Új 
Magyar Szó, Szabadság, Vásárhelyi Hírlap, Népújság, Hargita Népe, Csíki 
Hírlap), 5 rádiószerkesztőség (Kolozsvári Rádió, Paprika Rádió, Marosvásár-
helyi Rádió, Gaga Rádió, ErdélyFM), 1 televízió szerkesztősége (ErdélyTV) és 
4 internetes hírportál (transindex.ro, manna.ro, erdely.ma, hirek.ro) szerkesz-
tősége. A kérdőívezés online módon történt a külön erre a célra általunk ké-
szített internetes oldalon. A felkérésre 8 szerkesztőség válaszolt, összesen 15 
szerkesztő töltötte ki a kérdőívet. Ebből 9 nő és 6 férfi, átlagéletkoruk 30 év. 

A kérdőíves felmérés előtt három hipotézist fogalmaztunk meg:
1. Az újságírók számára az információszerzési kritériumok között a hi-

telesség és az aktualitás tölti be a legfontosabb szerepet.
2. Az internet mint információszerzési forrás az újságírók számára elő-

kelő helyen található a többi forráshoz képest.
3. Az újságírók körében a megkérdezettek közül kevesen ismernek, és 

még kevesebben használnak információszerzésre sajtóközlemény-továbbító 
rendszereket.

A felvetett első hipotézis nem igazolódott be, hiszen a hiteleség és az ak-
tualitás csak a középmezőnyben végzett a többi mellett, mint hírértéket meg-
határozó tényezők, és az aktualitást a válaszadók a hitelességnél is fontosabb-
nak tartották. A válaszadók szerint az exkluzivitás adta hírérték a legfonto-
sabb, a legelhanyagolhatóbb pedig az emberi vetület és a hírességhez köthe-
tő jelleg.

A második hipotézis beigazolódni látszik, hiszen a válaszadók a szemé-
lyes információszerzés után az internetet jelölték meg másodikként a fontos-
sági sorrendben, tehát a legfontosabb, nem személyes, közvetett hírforrás-
ként az internet jelenik meg. A harmadik helyen a sajtóesemények állnak, 
melyek a sajtóközlemények továbbadásának fontos és alapvető eszközei.

Az internetes hírforrások rangsorolásával kapcsolatos feltevés, misze-
rint kevesen használnak sajtóközlemény-továbbító rendszereket, nem igazo-
lódott be, hiszen az ilyen rendszereket a válaszadók a negyedik helyre sorol-
ták, megelőzve a hírleveleket, chat-et, blogokat, online sajtóeseményeket. A 
válaszadók közül csak egy szerkesztő jelezte, hogy 
nem használ ilyen rendszert. 

A Card Sorting (lap-csoportosítás) weboldal-
tervezési módszer

A lap-csoportosítás során a résztvevőket arra 
kérik, hogy rendszerezzék a készülő weboldal tar-
talmát a számukra érthető módon. Ez segít a webol-
dal struktúrájának felépítésében, a honlap tartal-
mi kialakításában, valamint az oldal kategóriáinak 
megnevezésében, továbbá biztosítja, hogy az oldal 
információit a felhasználók számára logikus elren-
dezésben helyezzük el.13

Az internetes hírforrások 
rangsorolásával kapcsola-
tos feltevés, miszerint ke-
vesen használnak sajtó-
közlemény továbbító rend-
szereket nem igazolódott 
be, hiszen az ilyen rend-
szereket a válaszadók a 
negyedik helyre sorolták, 
megelőzve a hírleveleket, 
chat-et, blogokat, online 
sajtóeseményeket.

ME.TEÓRIA



ME.dok • 2009/3

96

A módszer alkalmazása során egy 7 személyből álló reprezentatív fó-
kuszcsoportot választottunk ki úgy, hogy tagjai eltérő tapasztalati szinttel 
rendelkezzenek, és különböző munkaterületről érkezzenek. Így az újságírók 
(2 személy) mellett, PR szakemberek (2 személy), jogtanácsos (1 személy), 
pályázati tanácsadó (1 személy) és reklámügynök (1 személy) egyaránt meg-
található. Őket kértük meg, hogy végezzék el a csoportosítást a számukra ért-
hető módon, majd röviden indokolják meg a kategorizálást, és mondják el, 
hogyan dolgoztak.

A csoportosításra váró, betűrendben felsorolt 50 elemet az ismert románi-
ai és más külföldi rendszerek (presscenter.hu, prnewswire.com, indiaprwire.
com) weboldalelemeiből válogattuk össze.

Az eredmények összesítése után 14 kategóriát különítettünk el, mely ka-
tegóriákat és a hozzá tartozó elemeket a terjedelem miatt nem közölhetjük. 
Néhány fontosabb kategória, amelyet a válaszadók fontosnak tartottak: re-
gisztráció, használati útmutató, szolgáltatások, sajtóközlemény-közzététel, 
sajtóközlemény megjelenítés, feedback, kontakt stb.

Az internet az újságíró számára az egyik legfontosabb információforrás. 
Munkája során gyorsan szeretne a megfelelő információhoz jutni. A Nielsen 
Norman Group kutatást végzett annak megállapítására, hogyan kell egy cég 
weboldalának felépülnie, hogy a sajtó számára hasznos legyen.14

A kutatás során megállapították, hogy az újságíró számára az öt legfonto-
sabb ok, amiért meglátogatja egy vállalat honlapját, a következő:

1. PR kapcsolati adatok megszerzése (név, telefonszám)
2. Alapvető információk szerzése a vállalatról (cégvezetők nevei, kora, 

székhely stb.)
3. Vállalatok adott eseményekhez köthető szerepének megismerése
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4. Pénzügyi adatok szerzése a vállalatról
5. Illusztrációként szolgáló képanyagok letöltése
Ha az adott vállalat weboldala nem segíti az újságíró munkáját, inkább 

nem említik a szervezetet a cikkben, mintsem hogy megalapozatlan, foghíjas 
információt közöljenek.

Az eyetracking (tekintetkövetés) módszerének alkalmazásával azt is 
megvizsgálták, hogyan olvasnak el az újságírók egy sajtóközleményt. Ebből 
kiderült, hogy az összefoglaló paragrafusokat helyezik előnybe (a sajtóközle-
mény lead-je, összegzés stb.), és ebből eldöntik, hogy az adott közlemény szá-
mukra tartalmaz-e hasznos információt.

A hatékony rendszer ismérvei

Megismerve a Romániában működő jelentősebb sajtóközlemény-továb-
bító rendszereket, látva az újságírók információszerzési szokásait, valamint a 
potenciális felhasználók meglátásait, kidolgoztuk egy olyan sajtóközlemény-
továbbító rendszer alapjait, amely leginkább megfelel a klaszterező és auto-
matizált jellegnek. A kidolgozáskor az alapvető szempont az újságírói igé-
nyek kielégítése volt. 

A klaszterező automatizált sajtóközlemény továbbító rendszer megjele-
nési formája az internetes portál, így a legalapvetőbb tulajdonságok ehhez 
köthetők.

A legfontosabbak a technikai elvárások (performancia, ne igényeljen 
speciális szoftvert, legyen platformfüggetlen), szerkezeti elvárások (logikus 
felépítés, szövegszerkesztési elvek betartása), tartalmi elvárások (egyértelmű, 
szabatos megfogalmazású nyelvezet, standard felépítésű sajtóközlemény, tar-
tozzanak csatolt anyagok a közleményhez), illetve használhatósági szem-
pontok (beépített jó keresőmotor, a közlemények megfelelő kategorizálása 
(klaszterezés), értesítőkkel kapcsolatos beállítások.

A klaszterező automatizált sajtóközlemény-továbbító rendszerek alap-
vető funkcióihoz bármilyen szolgáltatás hozzáilleszthető, amely a sajtókap-
csolatok kialakítását, ápolását, működtetését célozza. Itt csupán két funkciót 
hangsúlyozunk, amelyek sarokkövei egy hatékony rendszernek.

Az első ilyen funkció a sajtóközlemény megjelenítése. Online megjele-
nített formáról van szó, így nem elegendő a jól megírt szöveg. Csatolni kell 
képeket, esetleg hanganyagot, videót, egyéb kiegészítő dokumentumokat. A 
közleményben használjunk linkeket (hypertext), melyek kiegészítő informá-
ciókhoz (pl. statisztikák, háttéranyagok), vagy a közlő weboldalához vezet-
nek. Késztessük interaktivitásra az olvasót értékelési, hozzászólási lehetőség-
gel. Egyszóval segítsük az újságírót a releváns információk könnyebb megta-
lálásában.

A második nagyon fontos funkció az információk biztosítása a közlőről. 
Ez a funkció tulajdonképpen egy virtuális sajtószobát jelent, melybe belép-
ve az újságíró a szervezetről minden publikus és fontos információt megtalál-
hat egy helyen. Ebbõl a jellegébõl adódóan a mi rendszerünk a jelenlegi ha-
zai és külföldi rendszerekhez képest egy új szemléletmódot hangoztat, több-
lettel rendelkezik.
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KÖVETKEZTETÉSEK, TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

A klaszterező automatizált sajtóközlemény továbbító rendszerek elméle-
te bár nem egy általunk kitalált rendszerre épül, a működésük elméleti meg-
alapozást mi vállaltuk fel, és ebben a tanulmányban igyekeztünk bemutatni. 
Ezzel az elmélettel más publikált forrásokban nem találkoztunk.

Kutatásaink és elemzéseink következtetéseként megfogalmazhatjuk, 
hogy az ilyen rendszerek hatékony eszközei lehetnek a sajtóval való kapcso-
lattartásnak. A szervezetek számára a sajtókapcsolatok kiépítésének, ápolásá-
nak lehet fontos eszköze, az újságírók pedig munkájukhoz jó alapot szolgál-
tató információforrásként használhatják. Kijelenthetjük, hogy akkor a legha-
tékonyabbak ezek a rendszerek, ha virtuális sajtószobaként működnek.

Az általunk a romániai magyar sajtóintézmények körében végzett 
orientatív felmérés jó kiindulópontja lehet egy, a jövőben a teljes populáci-
ón elvégzendő felmérésnek, melyből az újságírók információszerzési szoká-
sairól, ezen belül az internet munkájuk során betöltött szerepéről kaphatunk 
reprezentatív képet.

Egy ilyen rendszer konkrét megvalósítása Romániában hozzájárulhat a 
közkapcsolatok fejlődéséhez, a PR ügynökségek portfóliójának kiterjesztésé-
hez, a szervezetek kommunikációjának javításához és nem utolsó sorban a 
média képviselőinek hatékonyabb információszerzéséhez.
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