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Történeti munka a fürdők szerelmeseinek

A kolozsvári Magyar Törté-
neti Intézet – más hasonló 
intézetekkel együtt− az új 

tanügyi törvény alapján 2012-ben 
alakult meg a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem Történelem és 
Filozófia Karán. Az intézet cél-
ja a történelem és a rokon tudo-
mányok magyar nyelvű egyetemi 
szintű oktatásának összefogása, 
szervezése és támogatása.

A magyar nyelvű történész-
képzés ennél jóval nagyobb múlt-
ra tekint vissza. A nyolcvanas 
években elsorvasztott magyar 
nyelvű képzés 1990 után ismét 
fejlődésnek indult: mind az ok-
tatók, diákok létszáma, mind az 
oktatási kínálat jelentősen bő-
vült. Ezt a fejlődést koronázta 
meg a Magyar Történeti Intézet 
létrehozása, amelynek kereté-
ben lehetőség van a magyar nyel-
vű képzés jobb összehangolására 
– olvasható az intézet honlapján.

Erdélyi évszázadok

Több éves tervezés és munka 
után sikerült összeállítani az Er-

délyi évszázadok címen tervezett 
sorozat első kiadványát, a Fürdő-
élet Erdélyben című kötetet. A ki-
adványnak 28 szerzője van, kö-
zülük hárman magyarországi 
kutatók. Az ismert történészek 
mellett sok fiatal doktorandusz 
is kivette részét a kötet tanulmá-
nyainak írásából.

„Elképzeléseink szerint a pro-
filt adó tanulmányok határozzák 
meg a jövőben a kötet jellegét. 
Így az első kötetünk alapját na-
gyobbrészt a 2014. október 18-án 
Kolozsváron tartott nagysikerű 
konferencia előadásai képezik, 
amelyek írott, bővített változa-
tait olvashatjuk a tanulmányok-
nak szentelt részben, és ami-
ért az évkönyvünk alcíme Für-
dőélet Erdélyben” – írja a kiad-
vány előszavában Rüsz-Fogarasi 
Enikő főszerkesztő, a történelmi 
és filozófiai kar dékánhelyettese. 
A Műhely és a Könyvszemle fe-
jezetek kettős célt szolgálnak: 
egyrészt folyamatban lévő kuta-
tásokba nyújtanak betekintést, 
másrészt itt kapnak megnyilvá-
nulási lehetőséget a kiemelke-

dő teljesítményekkel rendelkező 
doktoranduszok, mesterképzős 
diákok. Az Arcél című rovatban 
Erdély fontosabb magyar intéz-
ményeire, személyiségeire hív-
ják fel a figyelmet, míg a Krónika 
rovat az intézmény rendezvénye-
iről, tevékenységéről tudósít. A 
kötet bemutatásakor elhangzott, 
hogy az évkönyv következő szá-
mát korunk nagy kihívásának, 
a migráció és az integráció kér-
désének szentelik a szerkesztők.

Kultúrtörténeti kuriózumok

Bár a tanulmányokat szakér-
tők írták, akik saját kutatásaikra 
alapoznak, és elsősorban szak-
mabeliekhez szólnak, az adato-

kon és tényeken kívül is olvas-
mányos írásokat találunk a kö-
tetben. A távol-és közelmúlt sok 
érdekességével ismerkedhetünk 
meg, kultúrtörténeti kuriózu-
mokkal, amelyek minden, a törté-
nelem iránt egy kevés vonzalmat 
érző laikus olvasót is érdekelhet-
nek. Kevesen tudhatták például, 
hogy Herkulesfürdőn a 19. szá-
zad végén emelt gyógyterem fő-
homlokzatán annak a négy nép-
nek az allegorikus szobrát he-
lyezték el, amelynek tagjai a leg-
nagyobb számmal látogatták a 
gyógyhelyet (magyarok, néme-
tek, románok, szerbek). De szin-
tén Kósa László tanulmányából 
tudhatjuk meg, hogy Balatonfü-
reden 1831-ben kőszínházat nyi-

tottak, amely a kor egyik legne-
vezetesebb fürdői kulturális lé-
tesítménye volt. Egy másik ta-
nulmányból kiderül: az egyko-
ri Dacia területén viszonylag ke-
vés közfürdő létezett. Megtud-
hatjuk, hogy a 16–17. századi ma-
gyar nemesek „nyári évszakban 
felettébb kedvelték a fürdőzést”, 
amely nemcsak a gyó gyulást, 
hanem a társasági életet is szol-
gálta. Esterházy Pál, Miklós ná-
dor bátyja 1639-ben azt írta, hogy 
ő és családja minden évben el-
ment „förödni az pöstyéni vagy 
más hévizekbe”. Várkonyi Gábor 
tanulmányából megtudjuk, hogy 
Wesselényi Ferenc 1636-tól kez-
dődően 30 éven át ugyanarra a 
fürdőhelyre látogatott.

Az évkönyv lapjairól részlete-
sen megismerhetjük a székely-
földi fürdők történetét, építését. 
(Ferencz-Mátéfi Kriszta tanul-
mányából kiderül, Ferenc József 
osztrák császár 1852-ben láto-
gatott Tusnádfürdőre, és annyira 
megtetszett neki a hely, hogy el-
rendelte az 1848–49-es szabad-
ságharc idején leégett fürdőtelep 
újjáépítését). És az érdekességek 
folytatódnak a kötetben…

Az évkönyv első számát Hu-
nyadi Attila, Lupescu Makó Má-
ria, Nagy Róbert Miklós és Pakó 
Klára szerkesztette Bicsok Zol-
tán és Ladó-Kajtár Gyöngyvér 
közreműködésével. 

NÁNÓ CSABA

Valamikor a hetvenes évek elején 
a szegedi egyetemi klub dobogó-
ján lépett fel a „pesti bárd”, aki 
szomorkás-fanyar üzeneteit búg-
ta gitárjába és a fülünkbe. Azt, 
hogy „mindenki másról beszél”, 
s hogy „néhány hírfoszlányt hoz 
fülünkbe a szél”. Akkoriban még 
nem ismertük Bereményi Gézát, 
a dalok szövegének íróját, és le-
meze sem volt a két alkotónak, a 
szalagos magnóval rögzített zug-
felvételeket hallgattuk ronggyá 
otthon a földön ülve, nagy cigaret-
tafüstben. Hallgattuk, hogy Lee 
van Cleef lovának lába hogyan 
lép, és hogy mily nagy ravasz az 
a Shakespeare William. A het-
venes évek szűk levegőjében, az 
ötvenes évek szűk levegőjéről is 
mesélt a sírós mosolyú fiú. A ká-
bítószer volt nekünk akkor az ön-
iróniára is képes, őszinte, lámpa-
lázas Cseh Tamás.

Aztán jöttek a lemezek egy-
más után, majd a rendszerváltás 
„bővülő levegője”, amiben nem 
volt már ki ellen dolgozni, ami-
kor már nem kellett a cenzúrát 
átverni, a sorok közé dolgozni. 
Azt hihettük, Cseh Tamás a ke-
let-európai történelem magyar 
kortünete marad csupán, mint 
Karády Katalin a háború évei-
ben. Azt hihettük, hogy ez a bu-
dapesti proli-klosár-értelmiségi 
feeling, amit egykor Bereményi 
Gézával és Másik Jánossal te-
remtettek, eltűnik majd a rend-
szerváltás nagy fogyasztói kosa-
rában. Nem gondoltuk, hogy a kö-
vetkező nemzedékek is találnak 
majd valamit Cseh Tamás króni-
kás énekeiben. És lám, találnak! 
Kiderül, hogy egy későbbi gene-
ráció számára is használható ez 
a kesernyés értelmiségi romanti-
ka, szürrealista, titokzatos költé-
szet a városi legendák és profán 

balladák elegye. A dalok állják 
az időt. S ha jó előadók bíztatnak 
minket, hogy „játsszuk azt, hogy 
félünk megint”, mi, hallgatók ért-
jük a táncra hívást, és elkezdjük 
járni a „Jelenidő tangót”.

A Sepsiszentgyörgyi Tamá-
si Áron Színház Rajtammaradt 
télikabát című zenés műso-
ra újra hitelesíti a több évtize-
des dalokat. Gajzágó Zsuzsa 
színművész és társai nemcsak 
Cseh Tamás szellemét idézik 
fel, nemcsak a Trabant-korban 
elhíresült magyar popénekes 
személyét hozzák a színház 
homlokterébe, de a Bereményi-
szövegek rejtett célzásait is ki-
kristályosítják, miközben fi-
nom gesztusokkal csavarnak 
rajta egyet-kettőt. Nehezen tud-
tam elképzelni, hogy ezek a fér-
fiasnak gondolt dalok, szövegek 
ilyen szuggesztivitással képe-
sek hatni egy nő előadásában, 

hogy ilyen őserőt, szellemi in-
terferenciát, erotikát tudnak 
hozni a színházi térbe.(Cseh 
Tamás szelíd, megszeppent 
kisfiú volt a színpadon Gajzágó 
Zsuzsához képest.) A művész-
nő a háttérbe olvadó mimikri-
homokszín-civil kosztümje el-
lenére is komoly vizuális erővel 
hat, hangjátékával pedig vérbeli 
dívaként démonizálja a férfida-
lokat. Ahonnan transzba esik és 
ahonnan felolvad, az már nem-
csak Bereményi Géza és Cseh 
Tamás világa, hanem Gajzágó 
Zsuzsáé is. És előadóművész 
társai is hozzák saját szólamai-
kat, saját érzéseiket, gondolata-
ikat, mosolyukat és sugárzó if-
júságukat. Olyan összhangzást 
teremtenek együtt, ami egy-
szer rubinpiros tangóba pör-
geti, másszor vasárnap délutá-
ni esős melankóliába réveszti a 
hallgatót, miközben a szarkaz-

must, az iróniát is felerősítik 
a dalokban.

„Nincsen más ebben a dalban, 
nincsen más, csak egy utca” – 
énekelte csak úgy maga elé Cseh 
Tamás egykor, miközben bizony 
ott volt a dalban egy egész kor 
Fáskerti elvtárssal, a házmes-
ter lányával és Vetró Irénnel. De 
ma a hallgató számára nem az a 
döntő, hogy Budapesthez, a Kár-
olyi kerthez, az Arany Híd ven-
déglőhöz milyen szerzői élmé-
nyek köthetők, hanem hogy a 
művészek miként ültetik át eze-
ket az időtlenségbe. Nemcsak a 
kort hozzák elénk, hanem egy 
filozófiát, életérzést is, egy gu-
nyoros-ironikus hangvételt, egy 
kicsit a sorok közötti olvasás ije-
delmét és – minő paradoxon – 
nosztalgiáját is. Anno a szkep-
szis létjogosultságát hitelesítet-
ték e dalok, ma a banalitás és az 
életigenlés örök érvényű erejét 

érzékeljük a sepsiszentgyörgyi 
előadók üzeneteiben.

A profi zenekar és vokál in-
terpretációs többlete sokat ala-
kít a korabeli, egy szál gitá-
ros előadásmódon. Négyembe-
res nagyprodukció ez két gitá-
ros (egyikük fején „apa kalapja”), 
Simó Lakatos Barna és Katona 
Dávid, a hegedűs Ráduly Zsófia 
közreműködésével és az énekes 
Gajzágó Zsuzsa vezetésével, aki 
viszi, röpíti magával az együt-
test. Üveghangok a hegedűn, re-
kedt hangok a szájban, sűrű és 
bizarr hangszerelés. Kultikus 
erők és leheletfinomságú rez-
gések adódnak össze a megszó-
lalásban, ami egyszer epikus, 
sanzonisztikus, máskor eroti-
kusan vad flamencós, időnként 
pikáns felhangokkal is tetézett 
dinamikus hangorgia.

Koherens módon, mégis más 
ízekkel tálalja, másként hasz-
nálja az együttes a csehtamásos, 
bereményis világot (egy olyan 
régióban, ahol a maga idején 
nem volt honos ez a legvidámabb 
barakkban született érzés). Fi-
noman áthangolódik Antoin és 
Dé siré történelemkönyve is: Szé-
chenyi, Tyukodi, Bercsényi, Be-
zerédi, Bottyán, Thököly, Ulász ló, 
Hunyadi nem azok, akik egy elő-
ző generáció szemében voltak. A 
hősök nem lettek sem kisebbek, 
sem nagyobbak, csak másmilyen 
kontextusban látják már őket. Az 
új generáció szájából másként 
hangzik, hogy „Jó reggelt, Corvin 
Mátyás szavahihető!” És az is, 
hogy „Megértük az új tavaszot!” 

Utóbbi sor 1990-ben íródott, s 
most kérdezhetjük magunktól, 
mi is lett az „új tavaszotból”?

 „Mit szólsz hozzá télikabát?”

PACSIKA EMÍLIA

Fürdőélet Erdélyben címmel jelent meg a Magyar 

Történeti Intézet Erdélyi évszázadok sorozatának 

első száma. Az Egyetemi Műhely Kiadó által megje-

lentetett kötetet Romsics Ignác történész, a Magyar 

Tudományos Akadémia tagja méltatta Kolozsváron.

Cseh Tamás télikabátja Sepsiszentgyörgyön

A tusnádfürdői állomás egykoron

A dalok állják az időt. Gajzágó Zsuzsa vérbeli dívaként démonizálja a férfidalokat




