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Ilyen az egykori Lenkert utcai épü-
let homlokzatára elhelyezett Ba-
bits-emléktábla, amely az épület 
gazdacseréje után rögtön lekerült 
a falról. Amint a ház egy román 
atyafi  tulajdonába került, az új 
lakó egyik első intézkedése az volt, 
hogy eltávolítsa a 20. század eleji 
magyar irodalom jeles alakjának 
szentelt emléket. Pedig fogarasi 
tanári pályafutása alatt a majdani 
költőóriás Shakespeare-kört szer-
vezett, amelyet átlagban százan 
látogattak, majd itt írta meg első 
versét, a Vásárt. Akkor még nem 
is sejtette, hogy ártatlan soraival 
mekkora port fog kavarni.

Babits Mihály és Fogaras 
lehetetlen szerelme
A táblát eltávolító derék ember 
nem olvashatott sok Babits-költe-
ményt, de a Vásárnak néhány so-
rát biztosan. Vagy inkább a versre 
és szerzőjére zúduló múlt század 
eleji, ma is visszhangzó rágalma-
kat. Hároméves fogarasi tartózko-
dása alatt a Szekszárdon született, 
éppen kibontakozó félben lévő 
költőnek a Vásár első szakasza 
miatt igencsak meggyűlt a fonni 
valója a helyi románsággal.

„Egyszer egy aff érem volt ve-
lük. Egy versemet félreértették, 
egy ártatlan verset: a vásár szeny-
nyes, balkáni sokaságát festettem 
le, melynek alacsony alkuiban 
»római szó kopik«. A havasok szű-
rös, halinás csődülete, mely ma 
is Cicero nyelvén ad-vesz és pör-
lekedik: micsoda élmény a fi atal 
humanistának! «Római szó kopik 
a szennyes ajkon!« Fogarason 
azonban ebben nemzeti sértést 
és támadást láttak. Még tanácsot 
is tartottak, hogyan vehetnének 
elégtételt. Engem tekintettek el-
lenségüknek s véres magyar sovi-
nisztának, holott nem volt nálam 
naivabbul Európa-hívő s nagyobb 
megvetője minden sovinizmus-
nak és vadmagyarságnak” – írta 
visszaemlékezéseiben 1937 ka-
rácsonyán a két és fél évtizeddel 
korábban Fogarason tanító író, 
költő, irodalomtörténész.

A csörte komoly nyomot, 
mondhatni sebet hagyott benne, 
amit soha nem tudott kiheverni. 
A jobbára a havasokból betele-
pedettekkel szembeni érzelmei 
egyik késői írásában is visszakö-
szön. „Ismertem a helybeli román 
intelligenciát, pópát, ügyvédet, 
újságírót. Az öregapja még med-
ve volt, mondták, az apja csobán, 
azaz hegyipásztor, ő maga már 
ügyvéd... Ismertem őket, bár nem 
közelebbről és bizalmasan, mert 
ők távol tartották magukat s nem 
akartak bennünk jóbarátot látni.”

A helybéli magyarokról sem 
volt sokkal jobb véleménnyel. Mi-
vel a magyar családok egy része az 
anyaországból került a dél-erdélyi 
városba, jövevényeknek, szegény 
hivatalnokfamíliáknak nevezte. 
Olyanoknak, akik hozzá hasonló-
an Fogarason nem érezték otthon 
magukat, és visszavágytak régi 
hazájukba. E települést csak egy 
állomásnak tekintették, ahonnan 
az első vonattal haza kellene utaz-
ni. Persze Pestről még csak álmod-
ni sem mertek. „Kik vannak itt? 
»Másodklasszis és fegyencek!« Fe-
gyenceken azokat értették, akiket 
büntetésből helyeztek el a világ 
végére. Mindenki méltatlannak 

ítélte magát ehhez a környezethez. 
Szóval csupa Ovidiusok ültek a 
végvárban. Mit csináltak? Hogyan 
verték el az időt és a pénzt? Foga-
rason még a kevés pénz is sok volt 
s az idő végtelen volt. Ittak és kár-
tyáztak. Néha vadászni is mentek, 
de inkább csak a város melletti 
rétekre, kisvadra, akárcsak otthon 
Szekszárdon vagy Tamásiban va-
dásznának, egy-egy nyúllal vagy 
fogollyal beérték” – írta a magya-
rokról és szokásaikról.

Babits soha nem tudta meg-
szokni a várost: számára Fogaras 
a világ vége volt, azon erdélyi 
tündérkert, amelyben inkább a 
Balkánt vélte felfedezni. És mind-
ezt már 1908 és 11 között… Bő két 
és fél évtizeddel később mégis 
visszavágyott. Fölhágott volna 
a galaci dombra, hogy szembe-
nézhessen a havasokkal. „Azok, 
gondolom, most is a régiek. Ve-
lük még el tudnék beszélgetni a 
régi dolgokról, ők még emlékez-
nek emlékeimre s mindenkihez 
a maga nyelvén szólnak.” Ez már 
nem adatott meg neki – a gégerák 
nem kegyelmezett, 58 évesen ma-
gával ragadta.

A hősök temetőjén kívül a 
fogarasi magyaroknak mindösz-
sze egyetlen „köztéri” emlékmű 
maradt, ahol a templom falai 
közül kilépve összegyűlhetnek, 
fejet hajthatnak. Ez az 1759-ben 
elhunyt Árva Bethlen Kata sírja, 
amely valószínűleg csak azért 
nem zavarja a többségieket, mert 
a barokk korszak egyik első író-
nője vagyonából újraépített re-
formátus templom kertjében ta-
lálható. Itt békében nyugodhat, 
hisz Isten meghallgatta imáját; 
azért fohászkodott, hogy az épít-
kezés befejezését megélhesse. 
Akkor halt meg, amikor a temp-
lomot felszentelték.

Vár a politika fogságában
Hogy miként lehetne feléleszte-
ni a magyar múltat Fogarason? 
Ez olyan kérdés, amely az ezerre 
apadt közösség képviselőit bizo-
nyos szempontból meghaladja. 
Amíg a művelődési szaktárcát irá-
nyította, az RMDSZ-nek több mi-
niszteri rendeletbe öntött kísérlete 
is volt. Egyike ezeknek a műemlé-
kekre vonatkozó 2014/2815-ös szá-
mú jogszabály, amely tisztán ki-

mondja: a műemlék épületeket az 
állam hivatalos nyelvén kívül két, 
nemzetközileg használt idegen 
nyelven és a kisebbségek nyelvén 
kell feliratozni. Utóbbit nemcsak 
akkor kell megvalósítani, ha az 
adott közösség arányaiban meg-
haladja a település lakóinak 20 
százalékát, hanem három más 
esetben is. Például ha az említett 
ingatlan építéséhez, birtoklásá-
hoz vagy használatához köze volt 
vagy van, de akkor is, ha az épület 
reprezentatív a közösség számára. 
Bár száz évvel ezelőtt a 2174 ro-
mán lakos mellett 3357 magyar élt 
Fogarason, 1918 után a világ na-
gyot fordult; a százalékarányhoz 
kötött feltétel ma már semmiként 
nem teljesül. A másik három an-
nál inkább. A jogszabály alkalma-
zását szeretné látni Szekeres Gerő, 
a vár újabb restaurálási munkáját 
felügyelő marosvásárhelyi szak-
mérnök is. Merthogy az uniós pá-
lyázatoknak köszönhetően a kö-
zeljövőben ismét nekiveselkednek 
a munkálatoknak.

Mikszáth Kálmán fogarasi po-
litikai képviselősége után a vár 
fokozatosan pusztulni kezdett. A 
berendezkedő román állam szá-
mára olyannyira nem jelentett pri-
oritást, hogy egy időben börtönné 
degradálta. Az ötvenes-hatvanas 

években a halál vára csúfnevet 
kapta, mert a jobb napokat meg-
élt, országgyűléseket és bálokat 
látott kőfalai közé a terror költö-
zött. Agyonzsúfolt tömlöceiben 
sorra pusztultak el a kommunista 
rendszer politikai foglyai. Rodica 
Grigore, az egyik bebörtönzött lá-
nya könyvben meséli el mindazt, 
amit a rendszer ellenségeinek ki-
kiáltott nemkívánatos személyek-
nek át kellett élniük. De talán még 
mindig ők voltak a szerencséseb-
bek… Mert 160 – testi és lelki kín-
zásnak kitett – politikai fogolynak 
ez nem sikerült.

A börtön felszámolása után 
1970 után nagyobb renoválási 
munkába láttak, ám nem jártak a 
végére. Mint ahogy annak a restau-
rálásnak sem, amelyet a 90-es évek 
vége felé kezdtek el. A pénzhiány 
csak egyik oka volt annak, hogy az 
utóbbi három évtized mindenkori 
kormánya mostohán bánt Fogaras 
várával. Az erődítmény, ahol haj-
danán politikai foglyok sínylődtek, 
maga is a politika foglyává vált. 
Ha a központi hatalomnak nem 
volt szimpatikus a város elöljáró-
ja, a csapokat elzárta. Ellenkező 
esetben csepegésre állította. Most 
viszont úgy tűnik, harmadik neki-
futásra, az EU-s alapok akár csor-
dogálhatnak is. Annál is inkább, 
mivel az amerikai Huffi  ngton Post 
szerint a fogarasi erődítmény II. 
Lajos bajor király neuschwansteini 
kastélya után a világ második leg-
szebb várkastélya.

„Ahhoz, hogy így legyen, még 
rengeteg tennivaló van – véli Sze-
keres Gerő, az előtervek elkészí-
tője és a nemsokára elkezdődő 
munkálatok műszaki felügyelője. 
– A történelmi felvezetést pél-
dául már a város bejáratánál el 
kellene kezdeni, ezzel mintegy 
ráhangolni a látogatót arra, amit 
majd az ódon falak közt talál.” 
Ehhez képest a mai Fogaras pont 
olyan, mint Románia bármelyik 
lepukkant kisvárosa: kapuinál a 
szocialista múltat idéző tönkre-
ment gyárépületek árválkodnak, 
beljebb, szürke gyufás skatulyá-
nyi tömbházak sorakoznak unot-
tan. Ha megkopva és megfogyva 
is, a főtérnek sikerült valamelyest 
megőriznie a múlt század eleji 
polgári arculatából. Fogarason 
csupán a katedrális méretű or-

todox templom állami költség-
vetésből támogatott aranyozott 
hagymakupolái csillognak-villog-
nak. De azok sem a 15–16. század 
lovagias korába visznek vissza; 
mindössze azt hivatottak jelezni, 
ki az új úr a várban.

A bejárathoz közeledve a lá-
togatónak jól meg kell keresnie a 
megfelelő szöget, ha a fényképet 
nem akarja a megalomán bizán-
ci építménnyel tarkítani. Vagy 
Stanca asszony megkoronázott 
mellszobrával. Netán a várfal 
mellett sorakozó bóvliárusokkal. 
A szakember szerint egy műem-
lék épületet nem lenne szabad 
eff éle modern kori „toldalékok-
kal” a történelmi kontextusból 

kibillenteni. Még szerencse, hogy 
a vár körüli parkot nem építették 
be, és az árkokat nem tömték be. 
Csak az kár, sajnálkozik Szeke-
res, hogy a cigányok időnként 
ellopják a kecsesen úszkáló haty-
tyúk tojásait, mint ahogy azt sem 
tartja szerencsés mozzanatnak, 
hogy az épület egyik szárnyába 
egyesek vasbeton és gipszkarton 
felhasználásával képzelték el a 
szállodaszobák kialakítását. Az 
előző felújítások során a járószin-
tet nem alakították ki megfelelő-
képpen, a bástyák felhasználá-
sáról nem is beszélve – sorolja a 
további hibákat Szekeres Gerő.

A marosvásárhelyi mérnök 
az érem másik oldalát is látja és 
méltányolja. A lovagterem resta-
urálását és bebútorozását ko-
moly sikertörténetnek tartja, mint 
ahogy a könyvtár létesítését is. „A 
belső tereket is a történelmi múlt-
nak megfelelően kell kialakítani” 
– hangoztatja a műemlékvédelem 
örök szabályát, amit Fogarason 
csak hozzávetőlegesen tartottak 
be. Mint úgy általában mást is, 
ami a várhoz kötődik.

→ Mikszáth Kálmán foga-
rasi politikai képviselő-
sége után a vár fokoza-
tosan pusztulni kezdett. 
A berendezkedő román 
állam számára olyannyira 
nem jelentett prioritást, 
hogy egy időben börtönné 
degradálta. 

Óriási méretű ortodox katedrális és templom méretű „függelékek” takarják el a várat

Árva Bethlen Kata sírja a magyarság egyetlen érintetlen emlékhelye




