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ERDÉLYBŐL — ERDÉLYRŐL I.
Amikor megvidámult, az öregedő Magyar Ferenc
elmondta néhány emlékét az általa igazgatott Csík-
 somlyói Székely Népfőiskoláról, amely a KALOT
egyik legizgalmasabb friss ága volt a negyvenes
évek elején. A KALOT-ról tudnivaló, hogy a ma  -
gyar katolikus fiatalság nevelésének, küldetéstudata
kialakításának és őrzésének, keresztény öntu da ta
megszilárdításának óriási hatású intézménye
volt. A két jezsuita páter, Kerkai Jenő és Nagy Tö-
hötöm hihetetlen energiával az összmagyar if júság
máig ható, szemléletformáló intézményévé tették.
Teleki Pál felismerte, hogy a bécsi döntést köve-
tően visszacsatolt területeken is küldeté se van a
mozgalomnak, ezért határozta el, hogy Észak-Er-
délyben, Csíksomlyón is indítsanak népfőiskolát.
Ennek történetét írta meg, a még élő résztvevők
emlékeit is beleszőve Cseke Péter és Burus János
(a könyv a Hungaro vox kiadásában jelent meg).

Küldetésről volt szó, ezért is munkálkodtak a
nemes terv megvalósításán ismert, kiváló művé -
szek, tanárok, akik másutt bizonyára bőséges
anyagiakban részesülhettek volna, itt, Csíksom-
lyón viszont nehézségeket is vállalva tevékeny-
kedtek az „ügyért”. Szervátiusz Jenő, aki már köz-
ismert, nagy karrier küszöbén álló művész hírében
állt, fiával, Tiborral Csíksomlyóra költözött, hogy
segít hesse a népfőiskola tevékenységét. A főiskola
épü letét Kós Károly tervezte, a munkát Ferencz
S. Imre vezette (fia, Ferenczes Imre ismert költő).

1940. január 1-én adta ki a Kelet Népében Mó-
ricz Zsigmond a „Hagyd el a politikát, építkezz!”
jelszót, amely a jövő megszilárdításának és gaz-
dagításának alapeszméje lehetett volna, ha a
második világháború nem hatálytalanította vol-
na, ellenkezőjére fordítva a békés jövőépítés esz-
méjét. A program lényegét, a politikától függet-
len önépí tést a dán Grundtvig püspök fogalmazta
meg, s a dániai fordulatra Boldizsár Iván is rá-
irányította a figyelmet A gazdag parasztok országa
című, 1939-ben megjelent szociográfiájában. Köz-
ismert volt a népi írók tényfeltáró munkássága,
amely sürgős cselekvésre ösztönzött, és nem
utolsósorban Márton Áron népnevelési tárgyú cik-
kei. A kérdés benne volt a levegőben, csak az élet-
képes választ kellett kimunkálni. Kerkai Jenő a
csíksomlyói Székely Népfőiskola mintájának az
érdit tekintette, modellértékűnek tartva tevékeny -
ségét, s Móriczhoz írt, az író tanácsait kérő leve-
lében a többi között ezeket írta: „Legfőbb célunk,
hogy népfőiskolánkkal a magyar élet- és sors-
kérdéseket vizsgáljuk, és a minden tekintetben

egységes magyarság ügyét előbbre vigyük. Nép-
főiskolánk tananyaga és szelleme ezeknek a cé-
loknak az elérését szolgálja.” Móricz 1941 júniu-
sában, amint erről Magyar Ferenc beszélt Kaiser
Lászlónak az íróval készült életinterjújában, lát-
ni szerette volna a templomalvást, s a kórusról
szemlélődött éjfél után. Az asszonyok sorban já-
rultak a Szűz Máriát ábrázoló kegyszoborhoz, és
megsimogatták a lábát. Móriczot annyira meg-
érintette a jelenet, hogy sírva fakadt.

Sinka István 1943-ban verseivel szerepelt a csík-
szeredai pünkösdi rendezvényen, s az est előtt
meglátogatta a népfőiskolát, elbeszélgetett a ta-
nulókkal és a tanárokkal, megszemlélte az Anyám
balladát táncolt című versére koreografált táncjáték
előadásának fényképeit (ezek az előző évi búcsú-
ra készültek). Irodalmi estekre érkezett Csíkba Ve-
res Péter is, aki fontosnak mondta a népfőiskolák
tevékenységét, de Magyar Ferencnek nem sikerült
meggyőznie, hogy adjon elő a hallgatóknak, vagy
beszélgessen velük. Mint Móriczot, Veres Pétert is
„félretájékoztatták” a mozgalom „jóakarói”, akik
azt állították, hogy a búcsú részegeskedéssel kez-
dődik. Nem kis meglepetéssel tapasztalta, hogy
imád koznak a férfiak, a fáradtabbak pedig béké-
sen szunyókáltak. A csodatevő kegyszobor kegyel -
mével sugározta be a búcsújárókat.

Cseke Péter teljes joggal figyelmeztet egyik mu-
lasztásunkra: mindmáig nem készült el az erdé-
lyi népfőiskolák megbízható, teljességre törekvő
monográfiája, holott Teleki miniszterelnöksége so-
rán arra törekedett, hogy az olasz fasizmus és a
hitleri Német Birodalom ellensúlyául megerősítse
a hazai mérsékelten jobboldali mozgalmakat és
szervezeteket, kivált, ha azok valláserkölcsi prog-
ram alapján működtek. Ennek részeként fogalmazta
meg azt az elvárását, hogy a KALOT léte sítsen nép-
főiskolát. Ehhez minden erkölcsi és anyagi tá-
mogatást megadott. A kijelölt igazgató, a felvidéki
ténykedése során ösztönző tapasztalatokat szer-
zett Magyar Ferenc ezután költözött Csíksomlyó -
ra, hogy személyesen teremtsen gyümölcsöző
kapcsolatokat. Elsőnek a ferences rendház tarto-
mányfőnökénél tett tisztelgő látogatást: „Közöl-
tem — mondta Kaiser Lászlónak —, számítunk
a segítségükre, és ha a népfőiskola megvalósul-
hat, főként az ők gondjaira bízzuk további fejlő-
dését és fejlesztését.” Egy kölcsönépületben indult
a főiskola, a helyi elemi iskola épületében tartották
az előadásokat, itt szállásolták el a messzebbről
érkezett hallgatókat. Teleki Pál szerezte meg az
önálló épületet emelésére elegendő anyagiakat,
s bár halálával a Székely Népfőiskola leglelkesebb
támogatóját veszítette el, az építkezés gyors
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ütemben haladt. Amint a Csíki Tévében Ambrus
Károly kifejtette: „Az itt való népnek tetszett ez
a stílus, mert, ugye, a régi székely építőstílusból
vettek mintát, amikor megtervezte ezt az épüle-
tet (ti. Kós Károly): magas tetővel, amiről a hó
könnyen lecsúszik, és ellenáll a viharoknak.” Az
építkezés elhúzódott, Kós Károly haragosan vet-
te tudomásul, hogy a felajánlott telek voltaképp
egy gödör volt, amelyet a munka meg kezdése
előtt fel kellett tölteni. A megmaradt iratok arról
tanúskodnak, mennyien tekintették szív ügyüknek
a népfőiskola saját épületének felhúzását, s há-
nyan járultak hozzá például ingyen faanyaggal
építéséhez. A munkában a tanárok és a növen-
dékek is részt vettek.

Az épületben 1942 őszén kezdődött a tanítás. Ko-
moly terhet jelentett a megfelelő berendezés meg-
szerzése. A csíkiak összefogásával és a Szervátiusz
Jenő vezetésével működő famegmunkáló, faragó,
bútorkészítő és lakberendező üzemek által szer-
zett bevételek további fejlődés esélyét adták.
Szervátiusz arra törekedett, hogy növendékeivel
megteremtse „az új székely bútort”, a hagyomány
és célszerűség szintézisét. A megrendelésekből
azonban nem tudta fenntartani magát az intéz-
mény, olykor a tanárok késve kapták bérüket,
másszor önként mond tak le róla. Változás akkor
következett be, ami kor 1943 pünkösdje után Már-
ton Áron bérmakör útján ellátogatott a népfőis-
kolára. Leültette a kíséretében lévő plébánosokat
és lelkükre kötötte, hogy a legtehetségesebbeket
küldjék a főiskolára, csak így szolgálhatják majd
a székelyek javát. Ar ra intette őket, anyagiakkal
is támogassák a népfő iskola tevékenységét. Ma-
gyar Ferenc emlékezete szerint az egyházközsé-
gek részéről megindult a támogatás: „ha küldtek
egy fiatalembert a tanfolyamra, annak a teljes költ-
ségét is vállalták”.

Az Ugrin József vezetésével működő népfőis-
kolán szerzett tapasztalatok és módszerek Csík-
somlyón is mintául szolgáltak, természetesen a he-
lyi adottságokat és kívánalmakat is figyelembe
vették. Lajos Balázs ekként fogalmazott a Csíki La-
pokban: az intézménytől a műkedvelés és a népi
mesterségek fellendítését remélik, várják a misz-
tériumjátékok felújítását és a Kájoni-nyomda élet-
re keltését. Az utóbbi kivételével a Székely Nép-
főiskola megfelelt az elvárásoknak, arról nem is
szólva, hogy tánccsoportja külföldön is nagy si-
kerrel szerepelt Molnár István vezetésével.

A Trianonnál megcsonkított ország kebelébe
visszatérő magyarok lelkesedése, tenni akarása
egy ideig magával ragadó volt. Egy idő után azon-
ban rések keletkeztek az egységben, ami főleg a
hivatalnokréteg magatartásának volt köszönhe-
tő, ugyanaz az urambátyám légkör alakult ki, ami
az anyaországban dívott. A népfőiskolák egyik

legfontosabb feladatának az mutatkozott, hogy
a köz javáért áldozatokra kész, tiszta életű köz-
szolgákat neveljenek, akik valóban szolgálatnak
tekintik megbízatásukat, s azt nem személyes elő-
nyeik megszerzésére kamatoztatják. Ennek a cél-
 nak megfelelően indítottak tanfolyamokat a falu -
vezetésre alkalmasnak látszóknak és a művelődési
közösségszervezőknek. A tehetségesek kivá-
lasztásának elvével nem értett egyet például Ta-
mási Áron sem. Szerinte a népfőiskolákból ha-
 za térők gőgösek lesznek és elkényelmesednek.
Ma gyar Ferenc azonban pozitív tapasztalatairól
számolt be. Sajnos a háború nem hagyott időt a
végeredmény megismerésére. Külön színfoltot
képviseltek a tízhónapos faragótanfolyam részt-
vevői: itt hamar megmutatkozott, kik a tehetsé-
gesek, a tehetségtelenektől hamar megvált Szer -
vá tiusz Jenő, akárcsak a népi színjátékokat betanító
Muharay Ele mér és Molnár István. Ám például
Szervátiusz ke ze alól széles körben foglalkozta-
tott faragóművészek is kikerültek.

Érdemes visszaidézni azok nevét és tevé-
kenységi körét, akik működésükkel megerősí-
tették növendékeik erkölcsi világképét, tudását
és jellemét. Magyar Ferenc a néprajzot és népi ha-
gyományokat oktatta, Szervátiusz Jenő a faragás
művészetét, Molnár István népi táncművészetet,
Mátéffy Győző és Ferencz Lajos az általános mű-
veltséget adó tárgyakat, Köllő Bonifác ferences
szerzetes világnézeti előadásokat tartott, a hit- és
erkölcstant Hajdu Leánder oktatta. Antal Pál a
számtan-mértan mellett földrajzra és történelemre
oktatta a fiatalokat, Részegh Mária zöldkeresztes
nővér az egészségtani ismereteket, Kozák Imre ag-
rármérnök a mezőgazdasággal kapcsolatos tud-
nivalókat tanította. A rátermettek tehát sokolda-
lú ismereteket szerezhettek, ráadásul a főváros és
Csíksomlyó között ingázó Muharay Elemér ve-
zetésével a színpadon is kipróbálhatták magukat.

Ahogy a KALOT mellett a KALÁSZ működött,
a katolikus leányokat tömörítve, Csíksomlyón is
eredményesen tevékenykedett a Székely Leány -
népfőiskola. Itt is háromhónapos tanfolyamo kon
oktatták a lányokat. Felkészítették őket a családi
nevelésre, de mezőgazdasági ismeretekre és szö-
vésre-varrásra is. Természetesen szerepelt az el-
sajátítandó ismeretek között a magyar irodalom,
történelem, hit- és erkölcstan, de például a sütés-
főzés is. A komplex ismeretek megszerzése után
falvaikban visszatérő fiatalok kamatoztatták és to-
vábbadták megszerzett tudásukat, ilyesformán a
Csíksomlyói Székely Népfőiskolának is termé-
kenyítő kisugárzása volt. A pünkösdi búcsúkon
a Muharay Elemér által betanított, olykor 300 sze-
replőt foglalkoztató színielőadásokat több mint
hetvenezren követték nyomon. A szabadtéri elő-
adások hírére ismét idelátogató Bálint Sándor és
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Radó Polikárp régi iskoladrámák előadásának
gondolatát is megpendítette (a kéziratok a feren-
ces levéltárból bukkantak elő). A háború azonban
elsodorta a nagyszabású tervek megvalósításának
lehetőségét, egyebek mellett egy havasi minta-
gazdaság megteremtését is. A tanárok nagy részét
hadi szolgálatra hívták be. A népfőiskola megszűnt
működni, de nem múló szeretettel és hálával idéz-
ték hatásának emlékét egykori, még élő növen-
dékei, akiket Burus János 2003-ban összehívott.
Emlékek sorát elevenítették föl, Burus János pe-
dig részben az ő jóvoltukból dokumentumok, em-
lékezések és levelek sorát gyűjthette össze. Ezek
egy részét is közli könyvében Cseke Péter, aki iga-
zán hivatott arra, hogy az általa hiányolt mono -
gráfiát megírja. „Mint a fű a tiszta harmatot, úgy
ittuk az ott hallottakat — emlékezett Ambrus Ká-
roly —, és kitárult előttünk egy csodálatos, új vi-
lág Most is fülembe cseng Magyar Ferenc igaz-
gatónknak a figyelmeztetése: »Fiúk, soha ne
feledkezzetek meg három dologról: Tiszta fej, tisz-
ta szív, tiszta kéz«.” Ma is időszerű intelem…

RÓNAY LÁSZLÓ

RÓNAY LÁSZLÓ: 
SEBEK ÁZTATÁSA
Visszaemlékezések

Amikor 1899-ben megjelent Ady első kötete, a Ver-
sek, néhány nappal a megjelenés után kis cikket
közölt róla a Debrecen című napilap, és meleg sza-
vakkal méltatta az ifjú tehetséget. A kis cikket — ál-
néven — maga Ady Endre írta. Illetlenség? Mind-
 nyájan hasonlóképp cselekszünk, akik könyveket
jelentetünk meg, s a kiadói kérésére magunk fo-
galmazzuk meg a borítólap ismertető, reklámcélra
szolgáló úgynevezett fülszövegét, kiemelve köny-
vünk érdekességét és értékeit. De szabad-e olyan
könyvről írni, melynek élő-mozgó szereplői va-
gyunk? Nyilván szükség van rá, ha olyasvalamit
állít rólunk, olyan képet fest rólunk, amelyet nem
érzünk igazságosnak, sőt hamisnak tartunk. Szó-
vá tesszük, tiltakozunk. Ám mitévő legyen az em-
ber, ha barátságosan, sőt szeretettel írnak róla, ha
dicsérik és még példának is állítják? Ilyenkor he-
lyesebb szerényen félrehúzódni.

Én mégis vállalom ezt a néhány sort, mert Ró-
nay László új könyvének nagyobbik része közös
nemzedékünk életének filmkockáit vetíti. Ön-
életrajzi könyv, de nemcsak önmagáról szól, ha-
nem rólunk is, akik vele együtt indultunk pá-
lyánkon. Akik 30-as évek második harmadában,
végén születtünk, akik még emlékszünk a bom-
bázásokra és az ostromra, akik most 75 és 80 kö-
zött vagyunk, akiknek első könyvei a 60–70-es
években jelentek meg, s akik még tudunk írni és

tanítani, de már nem vagyunk a szellemi élet han-
gos közszereplői. Hangosak sohasem voltunk. Ha
úgy adódott, szerkesztettünk folyóiratot, vezet-
tünk egyetemi tanszéket, de soha nem gondoltunk
arra, hogy nemzedékként meg kellene szerve-
ződnünk és valamiféle egységként el kellene
különülnünk. Névtelen nemzedékünkhöz tarto-
zik Tandori Dezső, aki még az utcára is ritkán
megy ki fejére húzott kötött sapkájában.

Rónay László az irodalmi életnek abba a jól is-
mert és jelentős hatású, mégis zárt körébe szüle-
tett bele, amelyet a modern katolikus áramlatok
határoztak meg. Édesapja, Rónay György költő,
író, esszéista, műfordító ennek a fontos és a mai
zűrzavar és tépettség idején alighanem egyre fon-
tosabb szellemiségnek Sík Sándor mellett legje-
lentősebb képviselője. László úgy nőtt fel, hogy
ha vendégségbe mentek, vagy vendéget fogad-
ta, olyan „nénikkel” és „bácsikkal” találkozott,
akik ma már iskolai tananyagok, legalábbis a jobb
iskolákban. S akik alakját később tanulmányok-
ban, portrémonográfiákban örökítette meg. Ami-
kor 1962 táján elvégeztük az egyetemet (ő ma-
gyar–latin, én magyar–angol szakon), mindnyájan
kaptunk állást, ki jobbat, ki rosszabbat, de állás
nélkül senki nem maradt közöttünk. Ő Bicskére
került egy általános iskolába, évekig tanított ott,
reggel 5-kor kelt, hogy elérje e tanítási idő kez-
detét. Aztán hosszú idő után végre állást kapott
a Petőfi Irodalmi Múzeumban, megjelent első mo-
nográfiája a Nyugat harmadik nemzedékéről, s
ettől kezdve felívelt irodalomtörténészi, kritiku-
si pályája, amelynek máig tartó bibliográfiájára
külön oldalakat kellene szánni. Szerkesztette az
Új Ember című lapot, benne élt a Vigilia körében,
körülvette és mélyen áthatotta a kétezer éve
kultúrát teremtő katolikus szellem. Bekerült az
MTA Irodalomtörténeti Intézetébe, tudományos
kutató lett, ami nagyon jól hangzott, de elég fa-
vágó munkákkal bízták meg kötelező feladatként.
Ezek mellett persze szabadon mozgott a pályán,
remek tanulmányokat, monográfiákat írt Kosz-
tolányi Dezsőtől Devecseri Gáborig és Képes Gé-
zától Márai Sándorig a 20. század jelentős, vagy
éppen méltatlanul elfeledett íróiról. Értekező
prózáját nemcsak az alapos filológiai ismeret jel-
lemzi, hanem a szófűzés és mondatvezetés vilá-
gos áttekinthetősége, amely nagyon távol van
azoktól az értelmezéstani irányoktól, amelyek írás-
módját tizenöt iskolakövető használja tizenöt
bennfentes számára. S a sok tanulmány és könyv
mellette ott van az egyetem, tanítványai ma is ra-
jonganak érte.

Éppen ezért nem tetszik a könyv címe. Félre-
vezető. Úgy hangzik, mintha panaszáradat kö-
vetkeznék végestelen végig, sebek, kudarcok, bán-
talmak, méltatlanságok. Ami nem igaz, és a
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